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ons is' de opmerking ~emaakt dat de "over de tinfusie begonnen. Wij verwij-
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ze 1 naar het verslag elders In dit blad
(;clllcenlcheshuuo
wil"',
~!hal.iilg
,of
kuit"
hchhen
Het Kamerdebat over de voargestelde
becijfering, welke wij glsteren pubUceer- I 1
•
.
Grondwetsherziening in eersten termijnVolksruadsmeeningen over de tinfusle ver..
het debat
deeld.
dell ove r de meerdere wlnst welke door I De voorlooptge resultaten van
t
d d t '
t 11
on
W beantwoordend, zeide de minister van
BHUton zou zijn behaald' wanneer de bevestlgen den Indruk die evoren ree s
. Hurtig . urbitruge-lutpje
be lng' aan e gaan, seen D. en
'1
BUITENLANl)
fusle bijvoorbeeld in 1934 reeds tot stand bestond, dat nI. de tusle geen meerdermet goedkeuren del; dlrectle aan den Binnenlandsche Zaken, sprekende over
h'd
I h 1
H t d b t
d'
t
raad voor een "bindend advles" in' te het weren van revolutionnalre leden uit
Men verwacht een nieuw oHensief tegen
was gekomen en voor het overlge de ei za
a en. e
e a wer mgeze
B. en \V. hebben lien raad voorroe pen van drle scheldsmannen, waar- de vertegenwoorclgende llcham~n dat ' Malaga. - Conce.~tratie yan nationaltsttsche
·
'
d en ,p recies
gel1'jk I
met"
een scherpe speech van den
heer .geste1
1'
h
d
het
t b' t
'J:
'
oorlogsschepen hI] Algeclfas. - Bombarde..
prod uc ttevoorwaar
..
u, met in te gaan op et vervan 'J:"
een cor ec f{e?leen e es uur, een het statuut van lLt parlementaire stel- merit van Oviedo.
.
zouden zijn gebleven, geen rekenlng van Ardenne, die meestal de mljnbouwzoek van de directie der B. V. M. om
door de B.V.M. en een door den gou- stel is gebaseer op legaUteit en om ,Von Ribbentrop hee!t Instructles gekre-,
houdt met het feit, dat ult de winst van I' zaken voor het I... E.y. bespreekt; dez.e
haar balans, verlies- en winstreke';' verneur-generaal te benoemen.
,
. .'
gen betretrende DUltschlands koloniale
k 11 t i t i
Dl-t bl d d"
d' i
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h
deze reden kan memand, dte zich op elschen. - Ed-en o.ver de Dultsche kotontale
Billiton eerst de venrlootsehapsbelasting spre er e aan zun meen ng geen w J - .
h t'"
1935
I t k
" in en 'a v es is n ussc en
. .
eischen - Voortzetting van de politieke
t 111 g tot B" ,..., en I tel. Gevaarlijker nog door haar uitvoemug over e jaar
goec e eu-. niet blndend, want beroep opden rech- dezen grondslag stelt, tegen het desbe- zUivedng. in Rusland. - De Fransche bewa. b t Id i t
~s t e aa 1~ eg~ns e. n keni .';oet' righeld en haar documentatie lijkt ons
rent
:er ~\ ~ogelij~jkde~~kendfe ~~jgleera~r 't~effende regeertngsvoorstel, zijn. .'
pe~ng·automobielstaking in Amerika. _
, a
men eze us m re
l~~i;~ t I de 'tegenstand die mr. Janssen namens
Wij hebben reeds geruimen tijd ge- n e }Jur~er
,ree ,pro. e1 era ze ~en amendement van jhr. mr. De Geer, Dc. overstrooinlngen in de Mississippi-vallei.
brengen alvorens een verge 1j, ng I e de V,
vervolgens tegen het ontwerp! le.den. ~~m:ld dat,. er verschll van. m,ee.- ~fn:~~o:d~':~~~~s bindt mlnder dan het strekkende tot instelllng ,van een nleuw Ch~~cUe ~:~a~:~~enRiR~sd~~m~g;dte~i~~
trekken.;
;',
t 'kkelde D h e K
ble k t ' .. _ mng IS tus..:ochen B. en W. en de d1reetJe
. ,
college ad hoc, door de Kroon op voor- on,tbonden. '.
,
on WI
•
e, e r an
e
e W1J I der B. V. M. over het karakter der vpr'Er. zijn nog enke, e andere k:westles, dracht van de Kamer te benoemen en
Wij willen de juistheid hiervan een felen, maar zeker geen voorstander te deringen, welke de gemeente op ~e V~r- waarover B. en W. eveneens een a r b i - .
'
BIJBLADEN
oogenblik In het midden laten, maar I zijp.
.
keersmaatschappij krijgt doordat zif +- trale ultspraa~ "!ll"n uHlokken, dooh hetwelk In de-ze materie een besllssing
Het Derde Blad: Winter aan de Cote
Deheeren Roep en 8andkuyl hebben tez~men met J:e~ land· -: rente, en at- aeze zijn van minder belang.
, moet brengen, werd aangenomen.
komen, ook indien wij hiermede reke(I/Azur, door onzen lFranschen corll'espondent - Allerlei uit Nederland en het Bui• 0' h
d
t h
lti'd tot d
- het ontwer verdedigd.
lossmg der 2 n1l1hoen~leemng betaalt,!\U • De v~aag, Of de gemee~te. \Vegens de
•
tenhind. - De Filmwel"cld. - Radio-pron111
ou en, oc nog a J
e con
.
p
de B.V.M. daartoe met in staat is.
betaalde rente ~l of niet ~n opels~hbaie
graullUa's. ,
clusie dat ook dan BilUton voordeeliger
v~navond wordt het debat voortgeIn korte trekken komt de zaak hier()p vorderln&, opde a.v.M. krijgt, is ni~t
Nacbtelijk auto-ongeluk
Ret Vierde' Blad' De Volkenbondsconfe...
\ geboerd zou hebben.
zet, dan komen o.a. 911'. van Helsdin- neer dat B. en W. meenen dat'krach- van onm1~4ellijk belang, ~ooh zou van
L'entie te Handoeng: - Hr. Ms. .,.t,De Ruyter'·
bezoekt Tanger. - Uit de l"'rovincie. gen en de inheemsche fraotieleidel's aan: tens de garantle-overeenkomst· alleen beteekenls kunnen worden in geval van
Twee dooden en drfe gewonden
Mar.del en Nijverheld. - Sport. --:- PersoWordt de vennootsch,apsbelasting in- het ,woord'. Van deze laatsten kan men: een v 0 0 l' W a a r del ij k e ~, vor,- een. fa11l1ssement.
'
na1ia. - Fotopagina.
Hedenmorgen on1 vier uur heert in de
geschakeld, dan wardt de berekening verwachten dat zij allen tegen z!jn. Ook •de ring ontstaat (die opelschbaar' wordt
Is de vordel'ing ,v".J-orwaardelij.k, (aHeen
aJdu~: de winst van de Venit zou heb- de I.K.P. is geen voorstandster. Eigenlijk In geval de B.V.M. weer voldoende will· i opeischbaal' in voldoende, winstgevende- Chineesche Kampstraat te Bondowoso
ben bedragen 14.4 mm van Banka en I is nog maar alleen deze vraaO' interes- sten" gaat afwerpen>. voor wover ziA jarel~)'dan k~l1 zij bij ~n failllssement (en ernstlg auto-ongeluk plaats gehad,
KOllle,llde Veranderillgen
I
•
. o·
•
"aan d~ maatsehapplJ heeft "vergoed niet m geding worden gebracht, wat de
4 mm van de G. M. B. (d~vldend 3.2 mm ! sant, o~ .de Volksraad 111 ~e verhoudmg I de bedl'agen, die In eenlg boe~jaar door positiec der gemeente tegenover· de an- waarbij twee personen werden gedood
Naar wij vernemen, wordt mr. W. G.
plus vennootschapsbelastmg 0.8 mm) of j5-1 of. 4-2 zijn afwljrend advies' de- laats'te. wegens versc~uldlgde ren~ dere crediteuren: (o.a. de houder$ der en drie zwaar gewond, aldus selnt
p' e' e k ema,. de regeeringsgemachtigde
weI 18.4 mm, waarvan na aftrek van d~ vaststelt.
flan de obllgatlehouders zlJn betaald ter- nlet-gegarandeerde obl1gaties) lOU ver- Aneta.
vennootschapsbelasting over dit bedrag
wijl later bleek, dat de netto-opbreng.st zwakken.
Het ongeluk gebeurde met auto P 479, voor Algemeene Zaken, binnenkort be"
.
.
•
over dat jaar daart.oe niet voldoende
voor wmstverdeehng aan aandeelhouwas.'
.
Het oedrag, dat degemeente tezamen welke tegen, een mast van het electr1- noemd tot hoofdaql'btenaar ten deparders f 14.7 mm zou zijn overgebleven. De Volkcllhondscollfcrcntie
met het. gouvernement. - aangenomen sche stroomnet opvloog. De bestuurder temente van Justitie.
Deze winst ~ordt ~woals men weet in
De gemeente ,betqalt shids gerUlmell dat de a.V.M. er zelve nimmer toe in van de auto, de heer Voigts, en de naast
"
"
tijd eohter zoowel rente als aflo$slng staat zal zljn - gedurende den' veerHet is niet onp1ogelijk dat in zijn:
reden van 90-10 onder het land en de
De zUting van heden
~'echtstreeks aan' deobll.gatlehouden), tlgjarlgell atlossjng'ster,mljn der Ieening hem gezeten ffiej. Meyer werpen op slag phiats als regeerlngsgemachtigde zal opomda't de kaspositie del' B.V.M'. niet toe- ,aan rente vo')r de' obl1gatiehoUders zal gedood. Mevrou.w Geeslnk, die aan de
BHUton verdeeld, zoodat de Billiton zou
treden dr. I.J. B rug man s, oudHeden werd de zitting om 9 nul' laat, de bedragen tijdig te voldoell.
hebben te bet-alen, beloopt, zQnder bij- andere zijde naast mej. Meyer z.at, werd
l{ebben ontvangen een bed rag van rond
1.47 mm. Thans bedroeg haar aandeel '8 morgens voortgezet.
berekening van interest, verseheidene zwaar gewond, en hetzelfde lot trot' den ste hoofdambtenaar t.b. ,op Onderwijs,
,
B. en W. nu zijn van oordeel, dat door mlllioenen.
heer ~eslnk en een kebon, die beiden doch dit staat nog niet vast.
De Portugeesche gedelegeerde legde deze rechtstreeksche betallna' de varde...
in de G.M.B. % van 3.2 mm of 1.2 mm.
Daar het in de bedoeling. llgt, dat, de
in
de dickeyseat zaten.
?en nad.ruk op de noodza~elijkheid van i'lng het gewone karakter aapneemt, dus
Dt1ar staat tegenover dat het bedrag
Het gunstig verschll voor de Billiton mternatlonale samenwerkmg. .
0 p e i s c h b a a r
is, de B.V.M. voert der'aflossing zeIt reeds ZOQ groot IS,dat
De gedoode autobestuurder was em. nieuwe regeeringsgemachtigde bij de
is-in deze berekening ;,slechts" / 270.000,
De Chineesche gedelegeerde bepleitte aan dat de geest der overeenkomst was de gemeente - zooals reeds gezegd - ploye van de Besoekische Tabaksmij. opening der . najaarszittlng op 15 Junl
een toch nog altijd considerabel bedrag. samenwerklng tusoohen de Straits Settle- I dat de gemeente voor de rente (over het daal'doof aIleen al een ovel'wegellde pa- U:l~ nadere bericbten blijkt, dat nlet a.,s.-reeds als zoodanig optreedt en hlJ
M'
t d
blj
I '
1t
ments en China. Hij sprak de meenlng opelschbaar karakter van de vorderlng siUe onder de crediteul'el). Z<>U lnnemen.
eenlgen. tijd n'oodi~. heeft om zlch in te
en moe . aa~ .. "over gens never.. uit, dat een Intormatlebureau alleen nlet YI~gens betaaId~ _a~la~sJngen . bestai\~
.
_.
- mej. Meyer gedood werd, 'doch de 22..
werken, zal' net besltllt weI' vrij spoedig
jarlge
Hannie
vall:'
d~r
Hoeven.
geten de' hi cljfers moetUjk u~t te drul(· voldoende is VOOl' het beoogde doe I. geen yerschil ~an meen1ng) ,eeh subsl.. " V'~n gr~t praetlsch belan~ is de zaak
afkomen.
. :
ken voordeelen welke gelegen zijn in Verder wensehte h1j san:enwerking tus- die zou verleenen, lndien zij niet uit de dus niet, daar de B.V.M. ook nooit renhet feit 'dat ,haai exploitatie na 1948 1schell de centrale en locale autoriteiten opbrengst van het bedrijt beta aId kon te en aflosslng zal kunnen terugbetalen
M~'n mag aannemen, dat de benoe"
der verschlUende landen, waarbij de worden.
.
.
- aan het elnd vall den termljn zal het
, ,I{rauler uaal" IIollalld
min~ van den heer Peekema bij Justitia
wordt gegarandeerd. Ook aa~nemende, politie een veel grootere 1'01 dient te
a'
totale bedrag met interest opgeloopen
dat men de G.M.B. na dien datum weI speleu.. Ook dient de Volkenbond te inHoewel. ~en ~enelod ZrQU zijn, de zijn tot een ,rom Val} negen millioen
mede
verband houdt met het voorne..
De voorzitter van het Algemeen Landzou hebben verlengd althans totdat I tervenieeren voor verbeterlng van het B.Vk·M. htlerm g.etliJk te hge;en (de °dver~ naar wi,j meenen - maar iUs het oolt
mel~ van mr. Enthoven om in den loop
bouwsyndlcaat, dr. ir. F. Kramer, zal in
•
t' t'
.
een oms spree-~{ van' ell "verg,oe en
ht k
did V
BHUton zou zijn uitO'eput blijft een on d er 1mg con ac . ,
h t
t b d
d d t wover moe
omen" an s e er. o.
'.
'
van e ren e-. e rag oore gep.1een e keel'smaatschappij reeds lang verpl1cht, April naar Holland vliegen voor een kort van dit jaar met verlof te gaan, in w~l~
geval mr. L. H. W.. deL e e u w,
zekerheid van explOltatle geduren~e een I De Portugeesche gedelegeerde ver- en a~n het felt dat de gemeente niet ook 'zonder opeischbare vorderlng de ~akenbezoek, naar wij vernemen.
thans hootdambtenaar voor de wetgehalve eeuw toch nog altijd een nlet te . klaarde zich voorstander van de oprich- "aa~l de B.V.M. maar aan .~~ obli~atle:"vei'gOede" rente uit de winsten terug
versmaden
buitenkansje.
aovendien ting van een informatiebureau.
houJe~s l~t~alt ~an t mOe~lJkd)ovb-,er.we- te betalen en dan Is de arbitrale uitvlng, naar men verwacht, als dlreeteul'
r,
heeft de Biliiton het min of m~er toegen Be mv woe .'/f°h endoebge enk' " eroie- spnlak, en ook het eve l1tueel .nog k9zal.optreden
en de heer Peekema in zijn
De "Jonge J Jacobus"
.
De gedelegeerde van de Straits las het pen . en . ZIC op e espre mgen n mende proces voor den rechter ,toch
pla~ts
hoofd
der afdeeling wetgeving zal
valhg vOordeel van een te groot aandeel rapport voor van de sub-commissie, wel- den raad betreffende de overeenkomst. om niet begonnen I
'
Naar Aneta uit Den Haag sehH, ont- word~n. Ondanks· het belangrijk karakin het Indlsch uitvoerquotum. Zooals ke onder voorzitterschap van mr. Gtoemel) weet zijn deze belde voordeelen neveldt staat. Hij sloot zlc.h aan bij het
Oud-burgemeester
Meyroos
heeft
Doell het Is een dler aardige jurldl- vIng de reederij van de "Jonge Jacobus", ter van dezen post ,krljgen wlj den In~
.
.. '
,.
denkbeeld van een centraal bureau.
daarin als antwoord op een desbetref- sche kluifJes, die sommlgen vanwege de W€lk schip de vorige week op de rotsen
druk dat deze benoeming den heer PeebUlten beschouwmg gebleven in de befende vraag gezegd dat de gemeente on- vitamlne-X:die zlj bevatten, zoo brood':'
vaar
de
'Portugeesche,
kust
is
vergaan,
.kema
zoomin recht- doet in zijn ambities
schouwlngen van den accountant, LimHle1'na begonnen de discussies over middellijk voor de door haar betaalde noodlg hebben.
, bedragen schuldelscheres vande B.V.M. Het Is ook een aardlge afwlsseling bericht dat de lij'ken van deh eersten aIs in zijn speciale bekwaamheden.
perg, die slechts ha<j te beoordeelen of, het rapport der commissie.
aannemende de bestaande situatle, een : De' gedelegeerde der Straits besprak :werd als deze in gebreke pleef en dus voor lB. en W. om, naast de bespre... machinist en een st.Qker te Peniche zijn
Voor de benoeming van een nleuwen
verdeellne: 90-10 was te accepteeren.
de taak van ~en eventueel aan te stel-I haar schade als borg opde a.V.M. ~au kingen over het uitgeven van de mll- aangespoeld.
dlrecteu'r
van Onderwijs zou de Raadl
,
len liaison-offlcler, welke hoofdzakeHjk k.unn~n verhalen, waardoor deze prac- Hoenen d.le er weI zijn, ook eens van
van. Indle heden het advies aan de reEen becijfering over een langduriger van informatletkarakfer moet zijn en -tIsch m handen der ~emeente zou raken. gedachten tekunnen wi~elen over milDE JUBILEERENDE SOClttTEIT
geerlng vast-steUen.
tljdvak, bljv,oorbeeld de tlen laatste ja~ niet e~ecutlef gedacht dlent te worden.
Dit sloeg op aflossing zoowel als rente. lIoenen dIe er niet zijn en ook noolt koNoch mr. Van Dunne, noch ir. Vreede. men zuBen I
Een 115-j-arige in Djokja
De voordracht van de departementsren, geeft een overeenkomstig beeld als
Incident die namens de voormal1ge N.r.T.M. ter'
- - - -_ _- - leiding
voor deze vacature luidt: 1. mr.
wij hierboven schet&ten. Deze moet zich
verstrekking van ,inHchtingen de raads·
Ee . id t
t to d to
d Chi
Wij ,hebben \ reeds melding ·gemaakt P. J. A. Idenburg, 2. Prof. Jb. Zeylema..
n
u it eraar d tot globale cijters . beperken.
n me
en
on
s
n,
en
e
vergaderlng
biJ'woonden,
hebbe
eenige
DE
VLOOTVOOGD
ddt' t · ·
v.an het felt, dat het 115-Jarig bestaan
' dId
Het resultaat daarvan, met inachtne- n ee .SC,h e.l'\ .ge
e egeer
e b
weer '
e, 'a wa opmerklng naar aanleid,ing van dlt
t ft
d
van de Djokjasche SOcieteit "De Ver- ker Jzn.
Chi
. •
na ,..,e re " e ureaux voor overrree- antwoord gemaakt, h'etgeen door B. en
Komt morgen terug
.
mmg van de belastingfactor, ~omt uit sche zaken, de afgegeven, pa.spoorten W. zeer belangrljk wordt geacht.
eenlging" zal worden gevierd, samen---------op een gemiddelde meerinkomste voOr controleerell, : doch Hong Kong niet,
De gouvernementsstoomer ..Valk", valle-nd Jllet de a.s. voorjaarsraces van
f
de Billiton, wanneer de Venit zon heb.. "Waarom nemen de concessles geen ' B. en W. vinden het voLkomen loglsch aan board waarvan zich devloo~voogd deW. S. M., welke VereenJglng zoo nauw
lIET VEILIGHEIDSTOEZICHT.
ben bestaan en venier de productie op maatregelen tegen de prostitut~e, I!want ' dat.lnen twee dingen s~reng wilde schei- schout-bij-nacht
Ferwerda
bevindt, met de Socleteit gelleerd is en een zoo
,
,
de.rwaarts vertrekken de .pr03titttees.1 den, n1. de !3.V.M. isrhiet. in staat, ~elf wordt morgen~chtend blj dagl1cht te groot aandeel heeft gehad in het stiBij ,S'uppletoire begrooting wordt voor":
denzelfden voet zou ~ijn voortgezet, van Daar zit de jfotte' plek", rlep de~ ge- t~ be~l€n, ot qe B.V.M. bl!lkt a'an het Tandjong-Prlok verwaeht.
muleeren van het, Soosleven te Djokja, gesteld, de personeelsformat!e van den
rond 3% ton per jaar. Wij zullen daar delegeerde uit die daarna n'og verk1aar-1 emde val1 h~t boekjaar een mlnder
dat men ten rechte heeft gemeend het DIenst van het Vellig1heidstoezicht welonze lezers niet mee vermoelen, maal' de, dat alle ,Chineesche wetten ter be- gunstig jaar te hebben gehad en in dat
Zooals men weet, woonde de vloot- gr.¢Ote. Soosteest" dat in,' felt~ elgenl.ijk Ike, gedurende de c,r-isis belangrijk 'Is inals er n,ieuwsgierigen mochten zijn, wll_3trijding v:an de' prostitutie ilutteloos geval verg,oe-dt de gemeente de rente.
voogd de manoeuvres van het eskarler het ~e~~f~e~ is, retwelk destijds <!oor' gekrompen, ,met t}vee Inspecteurs uit ~te
zouden zijn, ,indien de concessles haar
Het kOlll't ons. voor dat men aan het hi).
oms n g e en n et k~n worden her-:' .brelden in, verband met het belangrijk
len wij die berekening bij gelegenheid plichten te dien aanzl'en zouden nala- verloop der debatten geen groote bewijsdacht, voor belde vereemgingen te moe- grooter aantal suikerfabrieken, dat in
wei eens p~bliceeren.
ten. .
kracht kan toekennen. Het antwoord
tel) combineeren.
,
1937 in bedrijf zal komen en de ge'blei '
,van ,burgemeester ~eyro()Sl was ,,1m
\V. DE VRlES GZN.
Een voorloopig progranuna Is opge- ken wenschelij'kheld van ,een' beter en
R.
De :atmosfeer was electrisch geladen· Groszen und Oanzen" niet onjuist; want
steId, dat. natuurlijk nog voor allerhan- meet geregeld t.oezicht op de ,zgn
tijdens de, hahstochtelljke ,l'ede van inderdaad kreeg de gemeente, ind.ien zlj
De heer W. de Vries Gzn., gepension- de wijzlglngen vatbaar is.
"kleinbedrijven".,
.,
-----" - - den Chlneeschen gedelegeerde, doch be- aflos1)ing en rente zau moeten betaIen, neerd hoofd, van -, den Oouvernements
Volgens dit programma zal het beHet Ugt in de bedoeli'ng hlervoor twee'
dRarde eenigszins tljdens de vertaling voor de 'a flo s s i 11 g een -op- Accountantsdienst, die eenige jaren ge-' stuur van de Societeit "De Vereeniging"
elschbare vordering en daar deze ledenrepatrleerde, Is door de Algemeene zich Vrijdagavond den 4den Juni In de Inspecte,urs (ingenieurs) tebestemmen,
lOl\uto's voor Spallje' van zijn rede In het Fransch.
Rekenkamer in, Nederland candidaat kle d'j~ ,we·lk e In h e t Jaar
.
1815 gebruike...
'
waar~an een jmet Europeesch verlof, de
De gedelegeerde vall de S'tral· ts, Jor:- f 50.000.- per jaar bedraagt, zou de g~steld voor de fun,cUe Vall plaatsver- lijke was
In
t ht
d So b
andere reeds op non-actlef in NederDoor Fransche' douane aangeh.ouden:
k
1
V
M
I
d
dan, antwoordde, dat China's centraal B. . . 00. wegens e af oss ng.en alle~n vangend lid, aldus seint Aneta uit Den ven," ,
op oc
naar e
os ege- land vertoeft,zooda t de activiteitssabureau eerst in '1933 ,werd Ingesteld. Hij binnen afzienbaren tljd practisch III Haag.
waar het zal worden ontvangen
larissen niet over het ~eheele jaar. be..
Zes vrachtauto's en vier Roode Kruis- wees er tevens op, dat de commissie van handen van de gemee-nte komen..
door een deputatie uit de burgerij.
hoeven te worden opgebracht.
d
I
d
1
-Op
deze
ontvangst
zal
een
'reeeptie
'
t
N
au t 0 s me,
e e r a n s c 1 e re- onderzoek van den Volkenbond niet in
Het is dus zeer weI aan 'te n'e men dat
aansluiten van de- besturen van andere
gistratienummers zijll op weg naar Pa- China werd toegelaten.
de beide vertegenwoordigersvan de
.lUANGKOENEGORO'S DOCIITER'
sooleteiten in IUdle, die daartoe zullell
rijs door de Fransche douane-ambteB.V.M. geen aanl~iding vonden, het
'
\
worden uitgenoodigd.
DE P9STVLUCIITEN
naren te Erquellnes op .de F,ransch-BelDe gedelegeerde van de Straits wees antwoord van burgemeester Meyroos De dochter ,vad den Mangkoelie~oro Om negen uur beglnt daarna p.en
er verder op, dat de concessies onmoge- aan te vUllen, te minder omdat ieder.. i zal poseeren voor den kunstschllder' Jan
Uitreis
gische grens aangehouden en grondig lijk de bron kUlllwn zijnvan aIle kwaad. een toen s~echt3 dacht aan theoretische Poortenaar, die van den'Mangkoenegoro Bonte. Avond, waarVOOr het programma
onderzocht. De voertulgen waren be- Daartoe ging spreker de verschillend'3 mogelijkheden. In de eerste plaa'ts zon opdracht kreeg, een portretvan haar HOg' nader zal worden 'uitgewerkt en
De' "Djalak" is gisteren van Schiphol
stemd voor Spanje en de Nederlandschestadia van het proces van den handel 'de B.V.M. de beschikking krijgen over,' te maken, aldus seint Aneta uit Den ~:~r~h::n~etaratuurlijk wt vroeg in vertrokken met 302 kg post, 27 kg pak...
autoritelten hadden hlertoe vergunning in vrouwen ,na. Hij herrlep daarna de een bedrag van acht ton aan kasmld- Haag.
' •
' :'
Zaterdag 5 Juni heeft na aflQop der ketpost en 277 kg vracht aan boord.
egeven I
b d
t d
hli lOP een verglsslng berustende medede~- delen, in de tweede plaats dacht men
------:--'. '
~'ennen een matmee in de ~s plaats, benevens een passagier voor Batavia.
Erzljn tien passages geboekt Voor verg.
n ,ver an me
e mensc e-: ling, dat China de commissie van on- dat het nieuwe trambedrljf een niet on.
'
"
' ,
'
vende doelelnden waarmede de tocht derzoek niet zou hebben toegelaten.
gunstige toekomst tegemoet ging.
TRAM-ONGEVAL TE SOERABJUA
waarblj met de noodlge plechtigheid een schlllende tusschentrajecten.
gedenksteen zal worden irtgemetseld,
De "Perkoetoet" is glsteren te Ranwerd gemaakt.
Ret woord werd vervolgens nog. geHet geschllpunt ZOU VOl. gens het z.g,. \ Bij het uitgaan van de, zustersschool Waarila een gemeellschappeliJke Djok- goon
aangekomen.
voerd door miss Yen en den Chmee- campromissoir beding In de overeen- aan. den Darmo Boulevard te Soerabala jasche Indlsche rijsttafel wordt gear. De Fransche autariteiten hebben den schen
consul-generaal
mr.
Sung.
Daarna
i ,komst
aan
arbitrale
u:tspra:3~ onder~
an
e
d
.
d
d
~erd gistereneen flelts~nd meisje, mej. r g er .
.
' )
Thuisrels
doortochtdoor Frankrijk evenwel voor- wer gepauzeer.
worpen moet-en worden" die als hoogste Camphuys, door de stadstram gegrepen 'Op den avond van die}) dag is het
\
loopig verboden, omdat - naar beweerd
instantle geld't, doch In verband met de en een eind,wee g, S n\eegeSI~urd,'. Het k,ind I,g.root bal in oud 'Indisch ..cos~uum voor, D,e ,,Rietvink" Is Dinsdag op Schlpwordt _ de papleren nlet In orde zijn, ' Het verslag der zittln~ vart gisteren' omstandigheid . dat den ~aatsten tljd werd evellwel niet emstlg gewond en dames en heeren, waarbij de deelnemers hoi geland
vlndt de lezer In ons vlerde blad van twijfel geopperd is a.an de bevoegdheld kon, na in de C. B. Z. te zljn verbonden, zullen worden, verzocht zooveel lllOge-,I De "E'del'valk"
aldus seint Transocean uit Parijs.
heden.
van autonon,le raden' om een der,gell'jk 1IU iswaar t s keereu.
~
Is gisteren te Athene
.
lijk de mode van 1820 te volgen.
gearriveerd.
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BATAVIAASCH N1EffiVSBLAD van Donderdag '4~ Februarl. 1937

Op denUitkijk

J'

BLAD

.i ·I nII U· s,'.0.:
te
Volksraad bespreekt de 1

In de Javabode lezen wij :

Ontwerp vindt geen gunstig

Het Centraal Kantoor voor de Statis·
tIek heett aan de hand van de beschikbare cijfers, speciaal voor landbouw- en
boschproducten, de globale opbrengst van
onzen export voor 1937 berekend, aange-

~~tl~~1r~:;:~~~~~~1~:~k~rr1~;~~~~r~~~~ Scherpsinnige en gedocumenteerde crltlek. van mr, [uussen

onthaal

.

• #

"

:1 ndjsch .'Burgerschap

J<orte B'erichten

'K~lligeVaarlijk bezit

Nleuuie Weloaart

"

EERSTE

lIet Inltlatlefvoorstel-Roep

I

Ben tijger, in het bezrt van den heer
Elling:~r van de jodiumfabriek PetiRall
te Sepandjang, is losgebroken en greep
een Inlandschen geitenhoeder, die zwaar
werd gewond en in de C. B. Z. te Soe.rabala. moest. worden' (}pgenomen, aldua
seint Aneta.
-

De voorstellers van het verzoek om
Instelling van een Nederlandsche staatseom~is_sie ter voorbereiding van de invoering van een Indisch en een Inheemsch .burgerschap, de 'Volk'sraadsleden Roep, Soekawa~i, yo Heng Kam
en Mapoedll, allen behoorende tot' den
P. E. B., hebben thans hun memorte van
antwoord ingediend, waaraan wij het
volgende ontleenen :

de leidlng, zoowel technlsch als com- Naar Nagoya
zouden veranderen,
mercieel, grooter vastheid verkrijgt, dat
Het eindresultaat van deze berekenlng
het tinbedrijf in een hand komt en dat
De Java-China-Japan-Lijn: nam te
is,' vergeleken met 1935 en 1936, als voIgt:
,
de kostprijs zal dalen.
Tandjong-Priok vele groote en klelne
De totale waarde van onzen geheelen
.klsten en kratten, waarin een deel van
Het verheugt de voorstellers, dat het
~£~~r5~~';;'~ in 1935: 446 m.m. en in
Vervolge!,s bespreekt. hlj de perso- de . Nederlandsch-Indlsohe Inzending ultgangspunt van het voorstel, n. I. het
Op doe basis van: de huldtge wereld- Discussle vauuvond VOOl!t ezet !'
INSTEM,1UING BIJ ROEI'
neelskwestle, Van belang acht spr. het, VOCi' de tentoonstelltng te Nagoya aan denkbeeld om te komen tot ophefflng
marktprijzen en bij eenzelfde gewichtals '
g
dat in het ontwerp zelf wordt opgeno- -boord. De inzending van het proefstation, zoowel op. het gebied van het privaatin 1936 zal
1937inzijn
: 780
men
ts personeel. t e: P aooeroean glng voiledlg mee.
mlliioen
of die
250opbrengst
m.m, rneerill'dan
19:W
en
De heer Roe p zai het ontwerp .
' dat
... 1'11 de e erst
e I
p aa
rec ht. a I s op dat van het publtekrecht,
334 m.m. meer dan In< 1935.
Hedenmorgen heett de Volksraad
' zoo zakelijk mogelijk 111 Indle wordt aangenomen,
van het, als v e- r 0 u d 8-, r 'd· te be11lerin is echter de deprectatle-wlnst van
een begin gemaakt met'de openbare
bezien zonder natlonale
schouwen en. veelal als onblllijk gevoeld
ongeveer 28 mintoen op onze umjnbouw- '
(De zitting duvrt v o o r t J . ·
'rasl'rite .
d i t
I
pfoQ.ucten neg niet begrepen en.. evenmtn
belfandellng van, het regeerlngs-.
tendenzen in aanmerPsychupatheu-kamp
,'l'
rium, e ns emrn ng van, vele
. i..
ile _ onbekende _ exfra-opbrensse daarking te nemen, noch
,Ieden .heert. BiJ. dezen stand van zaken
van als gevolg van: de stijging der wereldvoorstel in zake de fusle der tlnveroorlooven zij zlch gaarne 0 d
dier mineralen. '
belangen van Banka en Bllllton,
t met eenlge vooringe- V
II UIsvrou•
Koillt waarschijnlijk bij Alllbarawa
vele leden
beroe t d
.~;,
Had men ook deze kunnen berekenen.
nomenheid tegen den
ereCluglng I 'Van
P' e oon, nem e
dan zon men waarsehljnlijk als totale eXop de gereserveerde trlbnnes Iverd
voorgestelden bedrljfs'
Kor! gateden heert het ·hoofd van den .in salltenwarking met de voorsl<lllers Ie
pprtwaarde veor 1937 eenkapitaal van, h t d b "
vorm. In principe heeft
,vel1
p.V.G., dr. Offringa, in den Volksraad 'tkOmen tot von~ ;en inhouq van ,~e pe850 millioen hebben verkregen.,
e
e at o.a. gevolgd.door de hee-spr.
daartegon
ook
, .
a.an.g~kondigd.· dat de overheidsbemoe'l'e- ' itie,:welke,.met tge~ee~sch.apRChJk.u.itWijgroote
behoeven
l1iet var.
uiteen
zett-eu, welk
~
fe It t oons t eII mg "u
0 d Ba t avia" nls met de krankzlnillgenverzorglng ge- gangspunt
m
o te~mll1g zou z.j n.
\len
toename
da,wwelvaart.
deze
ren \veyerman, regeerlngseommisgeen enkale bedenkln'.
. .vereens
mlllloenen mO''' vnor de Indlsaris van de G. M.
JIouwert en
gen. De heer Van ArMorgen voormidd,g 10 uur beslaat ·Inlenslveerd 20U worden. ,
e verklaren z,ch·reedo bIj
s:che'
beteekenen. '
1\lensehaar van de BUilton l\Iij;, dell
denne heeft gevraagd, gelegenheid voor de Ieden van de Ver-: Et.:
namelljk vall vele zijden v d concrete aanwijzingen. en Ud.
aanoeZu
... '- ..Deze laatste zinsnede meet mert met
Gerritsen van de Algenteene
of de regeling in
eeniging van Huisvi"ouwen onder per-' klacl\ten' ingekomen dat, vooral op het
omtren;
mrO
van
een korreltje zout nemen: de honderRekenkamer en de hoofdamblena.
derland Is ontworpen soonlljke leidlng· van Jlir. Mr. P: R. ;piatteland vele goedaardlge krankzlnnl-! weaen
en
e r Ie? overden millioenen meer komen voor een
C
en daarom nadere In- Feith de lenloonslelling "O'ud· Batavia" gen en zwakzlnnlgen verloefden wier· pm':t
d;
.jk uhtgtngsH / stevlg siuk len goede aan de onderneren van het Departeme·nt van VerIlchtingen
gevraagd. Ie
be'paald ongunollg was.
't 'ct 1 't
e rasen, beleggers wier kapitaal in Indie
keer en lVaterstaat, de; heeren ire
Spr. vraagt zich echter af, wat voor beZlj die aalt dit gezamertlijk bezoek
de ,bestaande gestlchten nau- - king
werkzaam Is, maar nlet aan de Indlsche
JIolleman en de Boer. 1\ls. regeedlt
. wenschen deel te namen, m"l'ten zich .weh,iks
voor
verplegen I mogen
dat de van deze zijgemeenschap. Die zal er ongetwljfeld
ringsgemaehllgde was aanwezlg de
Het IS spr. bekend, dat de Indlsche Re- nog
heden
opgeven.. Verzame!en van de gevaarlIjke krankzlnmgen, zoo-I,de. ,komende aamv'ljzlngen en aanbavenaar dee 1 aan krijgell, in allerlei
waarnemel1de dlreeteur van dat
geeIin~ niet tegen dit voorstel is. (In- I bij het gebouw van d'el~ KunstkrIng, jdat aan .~et opnemen ~~n niet-gevaar-Illngen. geen. intrlnsieke verandering bevoun, maar dat zal geen honderden mllter~'~ptles :
En
de
advisc~~s ?).I'V' :Heutszboulevar~. 1. ~e dames worde!1 l~j~~ pahenten nauwellJks gedacht kon oogen van het doel van de petltle. Dit
,. . 1I0enen zljn!.
Departement, Ir. ·Yan\JIaeften.
Er zIjn advlseurs v 0 0 r en er zlJn er varzocht zeit geen entree Ie. betalen; zIj worden,
. doel loch io en moet bUjveIi: he t 0 n;j,.
t e g e n het ontwerp, doch dlt lnteres- dIe lid zijn van den. Kunstkring, bren-,
Dr. OffrIpga heeft. thans·, qledeged~eld ide r s c he i din dew ,e t g e v i n g
1"\
Er is echter lets anders: de honderVAN ARDENNE TEGEN DE FUSIE ,seer/t spr. niet zoo erg. (Verschi!lende gen haar l{dmaatschapskaart mee.
ldat heb in. de bedoehng llgt gewestehjke, v 0 o\r zoo' v e r d; i t g e b a< see r d
den mlilioenen meer zijn er helaas nog
led'en: Maar mij weI!). In ~Ik g e v a l .
. ' Y e r k k a m p e n .' voor :daze goedaardige,. t s' 0; p, h, e t
r. ass e n, 0, n" d e r niet, en het is de vraag of, zij er ooit
Nadat deze laatste' dJOr den voorzit- is het ontwerp het resultaat van het
Bezoek aall, de C. D., Z, krankzinnigen en geestelljk-.onvolwaar- IS<C he, i d, t e d 0 e n
v e r d w ij zullen komen.
ter van den
welkom was ge- overleg tu.sschen deskundige mannen.
' . '
digen te Istlchten, waarin deze men-I n e n · • .
Er staat in dit bericht in de Java- "heeten, werd het woord verleend aan Spr. persooniIjk zouzich wlllen basee12, 19 en 26 Februarl worden. de leden'l schen, de' noodige' verzorglhg vinden en' •
.
bOde het een en ander vet gedrukt, maar
ren op de cijfers van het ta ort- in de gelegen. held gesteld Qnder leiding' .da. rnaas.t, ook gele genl1eld., krijgen hun): .. Da.t zee.r.
.leden" waar,onder ver-'
een zillsnede Z011 men wei met koelen den eersten spreker over de tinfuole, den
(Slemmen: Dat zal
vall mevrouw G. Hiemstra, directrlce ,werkkrachb
die veela} siechts een i scheidene, d,e overlgens gaarne.zouden
ietters hebben mogen publlceeren. heer I Van A r den n e, die het
lell! _ Vroolljkheldl. Wat de verhou- van de C. B. Z., een rondgang door ?eze . fractle
de normale werkkrachb Is
een geedl> regahng van
Die welke de v 0 0 r w a a r den be- ,geeringsvoorstel ill. een ultvoerig betoog d'mgsc ijf'
tl
tenemde
I' product'ef
. burgerschap;
welke het
ers be t re ft , d·Ie b
erus en
a - ziekeninrichting
i
i h t tek'j maken , .
.
. ' . te m a
. ken
. het
naar,'
het ras inderdaad
zou oncterscheid
wegnem n
vat voor, de incasseering van al die mll- bestreed.
1: t ij d op waarschijnlljkheden omdat een g overz c t e rI gen, van deze inIn verband daarmee heeft de resi- . : h b'
'1'·,
'i'··"
e.,
lloenen, nameiljk
. . '
stelling. Daar het niet mogelljk Is In al dent van Semarang aan den re ent
,z,c
ez~ar. Ijk met de n de mem~rle
d at. d e w ere I d P r lj zen
Spreker stelt verschlllende cljfers bezekerheid heert omtrent. de te grooten getaie op Ie komen, Is de· dl- semarang verzochb een plaats gvoor
.van.. toellchtmg .
oplossmg
va.n
rectie zoo vrlendelijk geweeot het bezoek stichllng van zoo'n ·Werkkamp Ie bepa- konden vereenlgen,
l<lngevoige
n let m e e r z 0 ud en. v a r- treffende d" bedrljfsresuitaten van de
and ere n g. e d ur end e h e t BHUtan Mij en'van. het Bangka-bedrijt d'e heer
h:t toe te staan op de, drie
ge- 1('n, opdat de noodige berekeningen etc.
twdee
.
"
.
noemde data
' ,
gemaakt kun1'l.en worden
,.'
.
p,
aar
en
v ~ r· d e J;' v e rIo q p van d it, tegenover elkaar, en ,co1'l.cludeert, dat llefst zou zien gesteld op 100 : 1.
.
.
'..
..
. De"
'.
,voorstellers weinlg, verwondering.
J, ~ l\ r.
juist nu (nu tot een saneering van: het
Spr., ach~ het op grond van de in de
Opgave va~ deelname biJ het kantoor S '
vernam, dat de regent van .,Obk zij'. hebQen van den aa1'l.vang. at
o
La'at O1).,S, in 'shemelsnaam de huid Bangkabedrljf kon word'en over e aan laatste 10 Jaar verkregen l'esultaten niet del' Vereenigmg tot en met Zaterpag 6 e:ma{an also de meest gunstlge plek deze: onderscheiding in twee soorten
van. de beer nlet verkoo n voor wlj . .
.
.
g g
J waarochijnlljk, dat de tlnprijo tot be- Fe~ruarl. Leden, die zlch VOO! dit. be.zoek n er~ein bIj Ambarawa op het oog I·bilrgars: welnlg, aanlokkeiljk gavonden:
zijrte Bruine' Majestelt 001: maar onder dlt bedrljt met de BUUton Mij wordt sa- neden de f 170 per quintaal z.al dalen. opgeven, worden verz~ht, te vermelde~" ,h~~f~ d.a.ta,an I?~n we,g tegel.10ver den I;weh zouqe de toegang' tot het Indisch
sch"t hebben:
. I mengesmolten.. OIt Is een miskenning
Ook t.a.v. de tweede voqrwaarde van ..an welk van de dne bezoeken· zlj g. 0 en paoar Ig.
burgerschap 'llet ge~loten zijn - Immers
,
..
,'., '
van het door den DIe.n.st van den Mijn.-I het .rappol't-Limper g. (betreffende den w~?schen deel te nemen. Verzamelen . D.it, ter.r.ein is. vier-. en-veertlg boU,ws .zoo..d,ra a.an de vereI.,sch.t.e criteria ,.zoude
i;lr i& meer welvaarb, thano reeds _ bollW en door het Departe . ~.
kostprljsl acht spr. het zeer waarschijnc voor de C. B. Z., Oranjeboulevard, om grooten men is het Ihano aan he~ op- zijn voldaan, zoude volgeno het In de
overi gens in de eerote plaats b III tan
.
men van ilj!<; dat daaraan zal worden volda,n. II) uur v.m.
,meten.
, m e m o r i e van tOellchting voot oogen geJava, en daat kan'~m:en inderdaad zooal V~rkeer ,en, Waterstaat gepresteerde IE'n dit geldt evenzeer de derde voor- '
' OJ} dit· tel"re~n zouden eenige honder-srold systeem. de: Inheemoohe. burger
l)J~t;; van hOlJ.,4erderi mlllioenen dan tach werk. Eert fusie is niet noodig. Het kan waarde, nopens de jaaiproductie. ,(Te~' ;
S~l\ou\~burg,:?()r~teU'i)1g{: :~e~- zwakzintllgen geregeld landoouw- opgenomen worden in het IQdisch burweI van een aanmerkelijke. welvaarts- niet juist zijn, dat de Ieiders van het genspraa,k van den heer Van Ardenne). , Verder zal 2aterdag 27 Februarl a·.s. ,c1};~~id' kun~en',verrichten.
.
,'.g~r~chap'r:-lnaa,r
~i,ett~min me.enen ook
d
verllf'eerderlng spreken die de be- Bangka-bedrljf nlet geschlkt zouden zljn.l· Spr. wIjst erop, dat prof. Llmperg zell m de. Stad'5chouwburg, om g. uti. n til., MOl $C~t~nh da plannen
nog geheel~,in r. ? \1oorstellers, da,t ~et aanlle\1eih\g ve.rn
\1(>lklng.. rechtstreaks· ten goede komt. om het bedrljf verde I
d b
t .1 daaraan nlet tWljfelt. Wei had hij wei· a.J1een voor de ledm ell hulsgenooten I. <\u~. 00 bang::r ~n. err~lecht~ syrake: dlenU deformeele· ,mstelll.~g van twee
Maat !):oe lang; dat feest zal duren, .weet I Id
r 11 goe I> anen a lIcht gewag moelen maken ook van de van de Vereenlglng van JIulsvrouwen, . ~.; ,vd r ere en e or enleermg, mag. burgerschapperr zoo'mogehlJ( Ie: vetmljn. '" 11). n d,. .Dat deze zear snelle e en. Spr. bespreekt verder den Inhoud waarschijnlljkheld, dat In 1948 de C011-· heb tooneelstuk. ,,De 'Brulloft van Fig"," w,e
blnnen I den.
.• •
'
waarvan mell thans getul- van het accountantsrapport-Limperg en cessle van de G.M.B. zou zljn verlengd ro", van Beumarcbais, opgevoerd wor;ella:gen tIJd
mrIChlin;r tob fe In
met hen die meea
Is:
zlch zal w?ten te
beolrljdt de julolheld der vei'hoUdlng doch spr. vlnnt
dat het
door het
.?llder krlngen
• dat discrlmlnatll>naar
haven, verwachlen de ,.nslder~ met..90: 10 Inzake het wlnslaandeel: Ook de van deze vermeldmg van grooten m- regle van Marle Sllsen-R~sser,d,e.z.lf iaak eelier belere krankzlnnl anverzor- Imaalschap~llj.ke ontwlkkellng. blnnen
We;I hoop!; men dab een
van samenstelling van den Raad v n B h . vloed Is.
de Nederlandsche bewerkmg verzor.de. glng.
g
IClke' ,bevolkingsgroep en zeUs' birtnen
Q.~p prijsp~U ons niet meer z60verzal
'
a
e eer
Hlj kan zich oak vereenigen met de
'
• . . . , .,
"
'het ezinsveroand· onl:>lll"k
,1
.
dat wlj aan nieuwe afuraak kan spr. geenszino
In elk plaatslng
de direclle In
J.
Pranw vergaan
aj{;;U
JSj .:ieenem de voor"ten.:to;
t9~ ZOlJde~l ,komen. ,Maar dat is voor- g~val kan ~en verhoudmg 3 : 2 nooit Men vergehJke n1. ,d e z e dlrectl~ n i e t .
,.
. ..
verzorg~e" zwakzinnigen uit de- provin-. mjnati&.~aar intell.e,ctueele en, maatloop!g een schrale troost.
zIjn .. Spr. emdlgt met een reeks wljzl- met die eener Iramwegmaalschapplj e.d.. Tengevolge van de hooga. zee ter ree-e1e . Midden-Java worden. Soortgelljke.ochappehJl<e ontwlkkellnK a I t 1$. d
. Wat wIJ thano In een wazige toekomst .gingen voor te stellen In de artikelen
Spr. gaat dan over lot een opsom.- de van Mena?o is eell prauw omgesl!'- inrlchtlngen zullen QOk in de andere, bet e r z a·1 z lj. n dan d· i s c r I zlen, ~ u- nne n gouden bergen zijn. van het ontwerp
ming van de voordeelen, welke z.1. aan gen, aldus ~emt Aneta. E'en der opva-prQvlncfes en' in: de Vorstenlanden ver- 'In: ina u L 6' n a a- r
h e~ b l' 3r S.
........ r al . het 11'
. I ht' i
.
de fusie verbonden zul~en zijn, o.a. : dat renden is v e r d r o n k e n . r i j z e n '
'N' i e t. h e' t r' a s t 0 c- 11; 1 s
a? een een uc spege.
.
M C\C\
ling.
blljkt ste zlj n.
m, a. a t. g e· v. e n d
v 0,0
r. ' de.n
d., e
------__
_
~
--.,-.---------~--rechtsbehoeften
Van.
,
'1' n d' i v t cr u, d= 0 c h weI d 'e j It pres:: Hoe kwam je. aan .het ad'r~s'I' klaard, d'at je nat had igedaan om zelf- ~ t & 1
c t u; eel e e n m, a, a t s' C' b a- p :s
van dwn Chinees, dien J.e voor <fe ben.. moord te plegen.
p e Ii 1] k &' 0 n, t >v.,li & k e Id n g, at n zine hebt opgellcht?'
,
~: Held.: Neen, if{; heb, hem' weggenomen, ,d e r s 3. e z e g d d· e 'L~' \(. Q n 3 J!JP-:r~CIJ V.r,.OOTBEZOEK IN DE
Bekl.: Mijn' zwager kocht daar Wel' o'm me'te, wapenen en om me te bescher- s fee r v ,a n d en- l n d Lvi d u.
LA~lPONGS
~enzine, ~aar ik heb t~gen d~!~ Chine~s; :man. Ell ats iIt geen verglff~nis gekreDe voorstellers geven er de' voorf<eur
gezegd, ,~at de boon door mIJn zwager' '!?eu, had, dam:.: .. ja, ik had 'm, willenaan een
'N' e d 6' r' 1: a, n: d s c; h e
Zooals be!<end, bezochten van 28 tot
l
was ollderteekend.
:~erug. brengerr.
,staatscommlssle, in· te stellen, omdat
31 J~nuarl j.I. de Brlotsche oorlo~bodems
. ' "
'.
Pres.: Praat hler nu eens ronduit: ,de. beQogde' verwijderlng van het ras"Dian~" en "Perse~s" Qosthaven. Donantsuniform, zeggende, sergeant-majoor. d pres
, derdag 28 Januari tegen het..vaHen van I
De lf~hme~s 0itl~l1.t', dft an- waS',het je bedoeling om 't nu eens op criterium uit de" wetgevirtg en de' verZOll{lelJregister:
tezijn ,! Hij. had de dame wijsgemaakt, t er~. Oienze I ~ 1 ag le. t~' ht was.',cen andere manier dan met opllchtin- vanglng, van· dit criteElum door andere
d~1l' avond arriveerden de boven genQe~d$ vaartulgen
te Oosthaven en
Een nog jeugdig soldaat was- het, dIe dat hij naar Tjimahi was overgeplaatst OG eenmtaa ht z g, Wnlo g ge, rd~~t?! ~en gen., t~ probeeren, met bedreigingen of· criteria>. it 11' d: E) e- l} l' S t, e }lIl a. a t s
e· w~s a·
!zoo?·
.
1>;e 1 ~ n/~ t lj k e w.i! ~i ~ t n s"e.n
gingen bUltellgaats ten anker.
In het beklaagdenbankJe van'den krijgs- en dat haar zoon hem twintig gulden d ame op,e ll c ,en.
Bekl.: Dat was mevrouw R. In Wo- ] 'kl'· ' ..
.
..
d
I' d i
h'
'.
-t .
Den volgenden dag werden offlcleele taad' te Tjim~hl verscheen en weI nim- moest betalen voor een flets, die hij van nokromo,
ch t:
maar
zij
wilde,
eerst
haar
ZOO11l"
~e,
,',:
Ja,
lk.
da:
als
Ik
eens
aan.v
a. ~ , e . n '. see" S t ~ 3., ,sbezoeken gewisseld, tusschen de Britsche met ,werd een zoo lange dagvaarding hem (beklaagde) had geleend, doch wel- over het gevai schrijven.
;g€:hoUi~~n wO,rd door een patrouille o( r f! g C' 1 J n g ten g e.~' 01 g ~. z ~ 1 marJne.,.autari~iten~ en de autoiriteiten voorgelezen als thans ten opzichte van ke was' gestolen. De. dame vertrouwde de
Pres; : Ben fe in dien tusschentijd1 00I{; }OO, dan schlet ik ze VOOl' ct'r 1'aap !:l.e an he. b ben. ZlJn" deze wIJ~i
zaak
niet,
zoodat
hij
weer
zonder
geld
van het land. Des mlddags werden de den 19-jarigen mll1cien J. J. van H. van
nlet bij Pa Van der Isteur geweest"? En, '; Aan~aande zijn vroeger leven verteI- .gltloen! van de I. S. eenmaal; tot, stand
kon vertrekken.
ofncieren door den resIdent van de Lam- de Isteafdeeling yeldartlllerie t6 Magezegd dat je' een oud"pupll van hem ~de 'beklaagde, dat hiJ de zesde klas vanl :gek?men~, dan ee!st zal de ~ndl~che,.wet!
was? '
~d'e lageie' school had doorloopen, daarna: g~Vll1g, In overeenstetp-mmg met ?e
P9ng~,op: de thee ontvangen, waarblj aan lang het geval was.
i
Ook vermeldde de dagvaarding nog,
..,
'_.
I~.ih.,
.e.en, zaak. ,had gewerkt en ook zijn, nieuwe beginselen. kurmen worden g,e<f~ ~a.;;,ten en enkele genoodigden een
4
aldus lezen we in het A. I. D., dat hij
a.d~~-d~ns
del' Lampongsche schoonen
Op 6 Augustus kwam hij"biJ dokter
Bekl.: Ja.
. ' , .vader had geholpen met motorfiets'en, braoht.
.
' /
'een s~rgeant, die hem had gelast, zijn
1
Pres.. l\,1aar. je [bent no01£ pupil bij :uit elkaar te haren. Hqe h.iJ tot de opDe,Staa~omlUlsslt! bestaat· uit. ~n
w~rp. ged~monstre~rd. Intusschen be- SerIe te Lawang, met het verhaal, dat
i
eel in te gaan, had beleedlgd en dat hij
I
, ~~ven: z~cl~ de onder-offlcleren en man- zljn zuster hem had opgebeld met de in den nacht van 2 op 3 November was' Pa V~n .der Steur g~weest, ma~r weI' Jichterijen was gekomen, kon hij niet Ne~~.rIand aanwezlgde leden en u!tl. ill
een dlefJe' van Pa, ~e 1 Heert" Pa- niet ~verklaren.
'
,Indie' aanwezig.e leden, d e, r h a I v. e
'schappe,n
_
naar
Natar
tel"
bezichtlging'
mededeellng"
dat
hiJ
nog
dienzelfden
i
gede~rteerd door uit· de eel van de
tegen je gezegd': "Je bent hier nooit' Pres.: Waarom heb je een sergeants- 'U i t e e n
N~'.d e r la n d s C' h e
I
v~n.~ d~, tQUw- en triplexfabriek van de avond naar Pasoeroean moest komen
hoofdwacht van he~ 13de bataljon te geweest, ik vergeet OJ weI, eens namen.~ uniform geleend 10m meer succes te sec tie e n u' 1 t 6 6 n
n d i ge~rgeders
Synja.
Na
terugkomst
weromdat
zijn
moeder
ernstlgzlek
lag,.
Maar
i
Malang te ontvluchten. In den nacht
sc h e sec tie. De sectIes worq~n z,ij door den bioscoop-exploltant te Cia taxichauffeur wilde hem er slechts v'an 1q op 11 November had hij zich ge- maar geen gezfchten ? Je bent er' nogh:ebben bij. je opl1chterijen?
Bekl.: Om. te pochen.·
dan elk door een ondervoorzitter geTelokbetong, den hecr Lim Oiok Keng, heen brengen als hlj de kosten ad vijf- meld aan de wacht van de kust- en ~oor veroordeeld ook~ nfet waar; omcfat
,1 'onthaald'
Je daar een portemonnaie hebt wegge= .
.
presideerd en hebben elk haar eigen
op een bioscoop-voorstelllng, tien gulden vooruit betaalde. De dokier luchtdoelartlllerie te Soerabaja.
I
,nomen,
waar'
later
~esleutel
va'n
de"
;;
R
···t·
s
ecretariaat.·
In; d~~ na:-avond bood de sodeteit Zuld- hi~Ip' hem aan dit bedrag, waarvoor de,t
Ten slotte had hiJ nog op 7 Novemberbrandkast bleek in te zitten?' Het Is: I'
eqUlsl olr . .
ill ..... ~.!\m~tr~ -te Talldjongkarang de officie- ;ze een kwltantle ontving; oncferteekend
ren: ee,n gezelllge bijeenkomst met bal, met den naam Creutz&erg.
in de woning van een Chinees te Malang ,heelemaal niet moo~ van j e . .
Na de' voorlezing der getuigenverkla'
• v~.n; we}ke gelegenheid' zoowel door de Ook was hij dien dag, gedeserteerd, cen, revolver met vijf patronen wegge-. Als motlef voor zljn ontvluChtI,ng ~it ringen" welke de feiten bevestigden, GRONDSTOIt' VOOR GEVANGENIS ..
i•
d~r eel voerde beklaagde' aa~', da:~' ziJ11l nam de- auditeur-reilitair requisitoir, er
\VERK,
'
I
l~d,~~ de!. soas als door de gasten dank- maar na zes dagen' te Magelang gear- haald.
z~ ager hem ~as komen vettellen, da~ 'op wljzend, d~t aan heklaagde nog meer
• btla.r~ gebrui~ werd gemaakt. Een band resteerd, bij welke gelegenheld' hij' een
Het verhoor 2IJn ~noeder zlek was. Na de traH~s: te l~eiten ten Iaste ha~den klllUlen worden
Aan de- hand va;n de, voorloopiger be• van amateurs luisterde het feest op. Za- valschen na.ain ha,d. opgegeven~
, hebbel~ geforceerd, ~as, hlj met een, bui- ;galeKd. BekIa~gde is afkomstig uit een ,stellingen dQOt de diya.rse depar,temen•I
terdag maakten de offic1eren in gezel•r
Beklaagde bekende aIle hem ten laste ten staande ladder over de~. muur ge- gezin; waar hij: weinig leiding heeft ge- ten. blj hat Oe,vangeniswezen voor het
schap van den assistent-resident -ter be&
schikking•. dep. he~r H(;)Lscher, een exIn dien tusschentijd' was hij-, in ser- gelegde .feite~,. ~et ~itzondering van de' ~lau~erd en gevlucht om, ZlJn moeder had; hij was vroeger wat achterlijk en .dienstjaar: 1,937 is g.ebleken, dat v.oor
:
,ergIffe?is, te g~an. vrage. n.
. ;es. is- weinlg notltie van hem genomen. 'dat jaar eeil grootere' behoefte a~n
cursle naar den watervang Way Sekam- geantsuniform gekleed~ bij mevrou'w K. b~leedigmg van den sergeant,
pres.:. Maar.. n dag ~f -, drle d'a~rna .!)Q feHelt achtte spreker bewezen. Als grondst6ff~n, ta bettekken uit N"edf!rWpg, verder naar de Javanen-kolonisa-' tc Soerabaja, 0p1bezoek geweest,wle hij
I
Pres.: Je bent. er vandoor gegaan? ~wam Je P~,s biJ Ie moede~, ,wane Ie .v.a - ,,vermchtande omstandigheden kunnen 'land, zal ontstaan dan waarop bij: de
tie'Soekadana. In den middag werd een verrelde, dat haar zoon een karabijnI
(ler ontdekt,e je bij een anderef~mIl1e. ~g~lden: beklaagd~'s volledige. bekentenis~ ., raming kon gerekend worden.
voetbal-wedstrijd
georganiseerd, tus- grendel had weggemaakt, voor welk' f~it 'Waarom ben je met teruggekeerd 1
I•
schen e~n Engelsch elftai en een elftal' hij voor den kriJg~raad zou moeten ver<Beklaagde antwoordde, dat hij geen
Bekl.: Daar~.a ben ik naar hUl~ ge-'ziln. jeugdige le~ftijd en het feit,. dat
vall, de voetbal vereeniging der Lands- schijnen wanneer hij niet achttlen gul- geld had om terug te gaan, maar hij ~aan en heb mlJn moeder vergiffems, g~- .?ijn. nel~ingen in zijn jeugd niet zijn
On aa'n be doe Ide behoe fte te· kunnen
•
i a
dlenaren van Telokb€tong. Hoewel het den petaalde. Hil kwam dat gefd na- was weI van plan geweest om zich teHaagd.
~onderdrukt.. !
lvoldoen - waardoor tevenS' in beh\iig;
weer niet mooi was voor het voetballen mens haar zoon halen, waarop de dame gaanmelden. Hij had die dagen in Ma"
Pres.: Maar te voren ben le uo~, Spreker eischte ten slotte totaal der-' .rijke. mate atbeid voor d~: gevang.e,nen
llet de belangstelling van het publiek ,hem vijf' gulden meegaf.
gelang en Djokja doorgebraeht. Ook gauw even een revolver gaan stelen!
ti~~, maanden en drie weken gevange,;" vc.rkr.egen wordt - zal, ~en som van'
:i
Van zijn verblljf te soerabaja had hij erkende hij, dat hij in die dagen nog
Beldaagde zeLde, dat hij, zich vervol-,nisstl'af, tlen gulden boete, sUbsidiair f 417.000 benoodigd, zijn.
niet ta wenschen over. Het resultaat van
• den wedstrijd was ~1 voor de gasten. tevens gebruik gemaakt om ~l\meils zijn ,een pa~r an~ere opllchterije~ had ge- gens was gaan melden, zljn, oUder.s wa.- ;ti6n dagen hechte1l;is" met, aft~ek; van Waar voor dat doel'slechts een be~ ~,
d,' ,·t t kk.
Het spel der Engelschen was keurig en zwager aldaar bij een Chmees dertlg pleegd, o.a. bil' de dame, wie hlJ had ver- ren echter toen met hem meegegaan~ ,voorarrest, ontslag. uit den mllltalren, dr g' van r f. 24~OOO. '.
ilter benzine te koopen· en hiervoor val- teld van haar zoon, die zijn karabijn.
dienst met ontzeltlng van de bevoead-· I ah't
{r:k
,:er
eg'
zeet'
correct.
Zaterdagavond
had
een
·: i
schelijk een bon
den naani van zijn grendel had weggemaakt.
Revolver-,baJidlet heid om' bij de
macht te .. s dl t
1J
e t
oeOOen e
instulf
plaats
aan
boord
van
het
oor~, I
rteekenen,
' 1 '
,cre e ever oogen me
. ,' .
100sschip, welke zeer druk werd bezocht. zwager te, o n ( l e
I
.
Pres. : Je bent nog met die d.am~ mee
~res.: Dlen Chi1'l.ees, die jo'u vroeger ,0 enen,', . .
. Deze meerdere ultgaven zuBen over..
·i
Intusschen vertrok de onderzeeer' van
Verder was hem nog ten. laste gelegd, g~weest naar het pa1]dhuis, wa.ar Zlj, 0U:t zoo goed had geholpen aall ldeeren, j' Beklaagd~, had: legen dell eisen nietoiJ tro[ferr worden ~oor' m:eetde're inkom~
OGstnaven. Des' Z<mdags, voordat de 001'- dathij op 10 Augustus getracht had, aan gel~ te komen, sieraden gmg belee- et'en en geld: })en: je' latel"' rn revoN
~
te zeggen.
sten in het jaal~ 19-37·.
:'!
vaarwel zeide aan Oosthaven,
..
, Wa~rom heb
z J je die 1'eer
· I'1- nen 1 Vmd je dat een mooie
mevrouw R . t e Wono k romo ope
lIe
, gdaad?
aan
ontstelen.
De uitspraak werd bepaald op 12 Fe·
Ter zake i~ nu een suppletoire be·
- logsbodem
t
speelden
de
offlcieren
110g
een
partijtje
I-'....
ten. Ook daar verscheen hij in serge!3e'kI.: Neen.
volver gestolen? Je hebt vroeger ver- bruari.
grooting bij den Volksraad jingediend-.
hockey met de gastheeren,
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De hurdhumlige IFto'obel·
onderwljzeres

Oprulers (Voor Landruad

,.

1··.'· I "

t

(.

•..

'VdU. 'bet [geld }lhans f.ooll

Een attentie de r Koningln :,

Pnrapsychologle '
I

Agend~

of

. Een lieve daad-:~an de Koningin trekt ] F. P.~. schrijlt in de "Loc.":
de aandacht, welke naar het eenstem- ;, "
8ATAVIA,
En de ontactvoUe rekenlnglooper
mig oordeel van het dagelljkseh bestuur ; ,Hij het Ge~g, e~g~~s i~. :Sl?~neQ', komt ,
Hedenmorgen zette de Landraad te
,
' ".
',' Voo"( een tafrijk publiek .hteld gis- ,der plaatselijke. co~mi~sre van de 80e- ; e~.n ventle ~Iep' uit} het· blnnenland. Met
B16scopen hedenavond
1
,Oezien haar lmposante fJguu.r, en het.'wravond dr. J. A. v. d. Walle in de rabaiasche Innchtmg voor .rongens-} ZlJU coupon. Want het Gezag regelt ook
."
BatavIa onder presidium van mr. . C. karakter van het mls'dl'ijf t, er zake' waar- Theoso4i'~chle Loge een voordracht over Weezen Embong Malang ten volle- ver- d.e rubberrestrtetle
he& Gezag geeft
0- lob e : "De Tweelmgbroehrs. Ad
; de Regt de behandellng voort van de
h
d
land ht
t
1 ...
I •
•
t 'd
.d
i
h ~ GA 'n
A.
t
Rex _ The ate r:
Ant or.,y
..
voor en ant ree
erd e. 'Parapsych'otogle, welk woord allereerst dlent gepubliceerd e wor e.n.
.
ezag neern
".
zaak tegen de vierbeklaagden die ver- van zij zlc
d
de.' vergunn n.gen... ... en
h t G
He ft verse";
•
g"
antwoordelljk zijn voor de opruiend'e ar- "era"ntw~~den had,. mO,e
e ge ag- 'werd ontleed en vertaald als neven- of
Aan de Jongens Weezen Inrichtm
e coupons m
en e
ezag, <; e . 0 e IC a,,- P a, r k: "Charlie Chan op de
vaarde frobel-onderwijzeres wet op O\t4
I lkunder Ret is dus de zielkunde wordt door mevrouw D. W. C. Platt- daarvoor geld. get Gezag heeft net Racebaan.
~:?len in het perlodlek "Indonesia Moe- derwetsche wijze alleenheerscheres zijn .~f:e~-ezr~er gaat dan de phYSiologisch~':,Tiskie sinds jaren Zondagsschool ge,;" I'druk, daar in die: rUb.bersUeken. - en Ts~a~"n e n,t a: "De Koerier van den
over de haar toevertrouwde pupillen.
1 I;
'Ike tot voor kort de zlef I houders. 0» elken verjaardag van de Ko- het Gezag heeft daarbij de prettIge gea .p ito l: De Koerier van den
Hedenmorgen werd als laatste getulge Toch was zij vanmorgen wat nerveus; psyc 10 ogle, als h t
d kt zij het ook ningin is, zij gewoon dezen met haar dachte, dat moeder-de-vrouw-van-het- Tsaar"
"
\
voor de groene tafel ontboden 'een man- waarschijnlijk was voor haar een sltua- be-scho~wd~.a ~"k.e pr~,
Ii de stof I jongens te' vferen.
de verloving van Gezag voor een kip ineens het drledub'0 i t v: "Geheim Nummer".
tri-politle van den P. r, D. Deze getuige tie, waarinzij zelve de scepter nlet een on egnJpe IJ pro u ,~a,
' i ~ P,iIises: Juli'anai heert ze met haar kin- bele betaalt en de rest navenant.
,
~. e n t 1" a 1 €I ,~ i 0 s coo p
,,20
gaf een uitvoerlge beschrijvlng van h~t zwaalde, geeri alledaagscl1e gebeurtenls. I De parapSYCthOIOhgie hheeftf't' zlc~~"n~~d~ j I: deren gevierd Ze heert dit alles aan H. M.
Daar komt dan. dit ve'litje', t66 uit de Mllllon Sweethearts.
doen en laten del' beklaagden, en spe1
. t
h
,.. zlch als we ensc ap ee
g 1
- I
.
11
diepste wlldernis Maar. hiJ heert een
Dat zij het zwaa en In ~,ssc, eI!' OOl't c~e'td fe'Ii doel gesteld een onbevooroor- ,'geschreven, en doen vergeze en v.an
d.'
I"
h" fdd k '
WAT IN DEN AETIIER: IS
ci'aal op het gebled hunner poUtieke In aIideren zin verstaat, bewees' zd 6'J1...
,,".,
f 't
lk d
foto's, die op liet j.1. gehouden OranJe- coupon., Ver eI ~en va en 00, oe, en
,
aetiviteit verschr:.lte get. uitgebrelde ge- langs
~eeld onderzoek: del" e1 en, we e oor I feest in de Inrichting gemaakt waren. een versleten sarong om de' lendenen.
DONDERDAG 4FEBRUARI
.
..
,', .
het Occultisme word,en naar voren ge- .
' .
" .
'
gevens.
De onderWljZereS had bezoek, van ee~ .hracht en h~t verband )daarvan met de HJeraan werd nog toegevoegd, dat, In
Hij krljgt voor ZlJ~ coupon. zeven".
C<)l1cert g2comb. or'Vooral de twead~ beklaagde Pandoe ,rek~nlnglooper gehad. Dit komt hi d.~ reeds bekeilde natmirfeiten op te spo-I de In~ichtin~ ,een ,groot por.~ret, van bankbiljetwn varl:' Uen gul?en, .~n. acht
1 1"0 ml
21.3.0 kesten Nirom ~n Hotel
J{ertawlgorna b'e~k reeds €en politiek beste families- voor en o6k daa{' is hI} 'ren om daaruit dan de' w'etteiijKhefdUate~aje~~elt ..den wan.d veI:sierde en zilveren guldens......" De DaJak· klJk:t met:: ,
des Irides.
:
verleden te h~boen, dat nlet voor de niet altijd even welkom.
"
'di f it n na te' gaan: en: zo'(y te' "Gok een vanPnnses Juhana.
,groote oogel~, grist de gufdens weg, en I B.R. V. '
20.15' Causeri'e: "Uit Neerpoes was.
Voor den nuttigen arbeid dezer lieden .van k e t et ~e natuuhlietten w'aaraan: Ii Nil, heeft zij: in haar brief aan de Ko- draaft het ~an~60l:' uie, het, bankpapier ;
;~g~~~~ rijketaalVooraf waren den beklaagden eenige bestaae veelal weinig waatdeering en . ~~~a z~;e:e~ell van den; mens~li onder-,~ ningin haarr S~ijt betuigd, dat er gee~, achterlatend., Teruggercepen zegt" .hij : I p h 0 h i
22.00 Causerie: "Gasboeken getoond van Max Adler en daarenboven dikwerf nog een minder
. .- B" d
bescherming in NeVlg
Stadre- 1(mt. men er I pOl'ttet van ~et verloofde~ tha~s ge dat papier mag het Gezag, houden....... l ,
over Lenin waaruit citaten in Indone- frissche bejegening.
hr
l~'i ~ ~ze h
°te beschou- huwde, Paar n'1 de Inrichhng hmg en Als hij zijn acht guldens maar houden t. '
d-&~k~e~:"ist Unfug".
a:
sia Moeda': waren g~bezigd.))
,
oat ondervond oak de reke1'linglOd- 'we'nsPOa:s hget i~str~m:~Ste~~n de mensche- ~~re Mahjetst~i~ eerbeciehdtipgaagrevtrwaeaegdpo'or'~ mag......
.
,
~ ~.ei.~~ n . ~'St Ie,ts over den meteo',nle,t~
d
·'0e1-on
.. d.erwl
"'j ze,ren ,om lijke ziel als de musicus, dIe dat instru- ZIJ
van mocht
e Jontvangen,'
o n g eeen
· voor d~, .Moeizaam wordt
'
.
.
rolog:schzn di'enst.
.
Beklaagden
herkenden de boeke~
t ~er"ie b,l'j de f ~Q,
tretten
de,n, ,braven"
DaJ,k
Inricht1ng en een voor haarzelf.
Ultgelegd, dat h~f, ~an~p~I?ler ook ~eld ~!.',,,'.'" ~.t~,,!,,"'l.WP~
De genoemde passage moeten Zlj duS g~ld kwa~. Nu- d~ebt er .b1j ~ev~e~d, d~t ffi€nt bespeelt.
". "ergens" te hooi en te gras hebben op- hl.1 het met be~ald.eliJk ta:ctvol d e e . ,
I !Niemand van de inrichting of van het is, maar vooItzekerhel<\ geeft ,men ~~.m
gedaall
Hlj kwam: nt op school.
.
Dah bliJkt de zlel te zijn het ordellend Ibestuur wist van dat schrijven iets af er maar .~ev,e~t1~ guldens Vo?~:, Y'erblj:,p eerbericlu
'
Pleldool ,l!~t spteekt vanzelf dat d"6 da~e het beginsei nlet aHeen van onze lichaine-I:en zelfs voor haar'man heeft mevrouw sterd tre~~ hl~: ~,eg.:~ .... e,!l ~e,l~lge~ ure~
wemig' ge,slaagd Yond, dat d~ re~enil1g- : liJk'e funeties, doch ook van het leVen in ,P:latt dit geb-eim gehouden.
later sta~ ,hi}, we.au voor ~et ~e~ard'
Hlerop begon de verdediger mI". Amir looper haar prestige over, ,de. ~teuters de' ij1ere voertutgen van den mensch. t' Hoe verheugd was zij toen zij van van top to.t, ~~deI?: .l~, sha.l1to,.~n~.
l~ ',) (VAN DONDERDAG 4 FEBR. 1937)
naar de maan hlelp. En, het had: ' . , eeft
.
b Id
'.
ti rer se~retaris van R. M. de me t paarse Zlj en .l\,()usen, e~" a SC,l~~:
.
Sjarifoedin zij~ pleidooi.
daar werkefijk allen schfjil. van ..Althails '~~ek-etf
,eemge v~~r eean:~;:~ I ~~~i~~~n C~~t. vOI~ende schrijven o·nt-· nen·, en een. breed~ flamba,rd, a l~. I!.a~e~, ,De drlllcverdeeling in- het Noorden lS
De eerste ,en tweede beklaagde Soe- voIgens verklaringen van de. oriderwij- a ora or Um-pIOeyen, we e a .
'."
Powell ...... en dez~ lux~ ve~schljmbg,belangrijk gewijzigd. Lage drllk heejt
parna en Pandoo, hebben z.ich te ver- .zeres (die zlch overigens dermate ori- dat het Ievende organism~ nlet lets m.e- ,vmg.
, 5 t e e k t mf.t" eeri bree·de'rl grijns' het Ge- 'zich over geheel 'Noord en West-China
antwoorden wegens overtr~dlng van at- zeker 'op 'het beklaagden bankje gevoel- ch~nischis, geen autom~t1~~e,do~h dat ,
's~Graver.,h~ge 29 Dec. 1936 Hare Ma- 'zag een nleu\ye ~oupo~ toe.....:.... de ~p:.. (llitgebreid. Het eentfuntqezer depressie
tikel 132 bi~ en verspreidmg van de ge- de' dat wfj voor de' orimlsbaarheid van er mderdaad eene orden~ng ,Ill heerscht,
jesteit de Konfn'gin droe'g mij op, me- 'brengst van de'e'erste IS' berelds, in Zljn ligt aan de Oostkllst. Ook over Centraal
wraakte artlkelen.
·H~ffm;ln-druppeIg: vreesden) had de welke getuigt van doorzicht en oordeel. vrouw D. W~ G. Platt-Tiskie, loe~?ster d'er geheel verdwenen...... e1\ gevr~agd wat China is. de druk gedaald. De hoogste
Omtrent het artikel bis en ter rel{enrngloo~e( in d~ school de iaal( 00zo~a.gss~~OrOl~a~~~~~~al~~;ng:~ ~; hil nu bljVoorbe'erd. ¥O()r- d~(f topt had" druk ligt over 'een strook van 1l1antsjoehebben versch1llende rechtsgeleerd,en hoorUjk. op stelten gezet.
"
Zoo komen dan tegenover elkaar te
~~a~l~chrijven van Dec~mbe1" 1936 en voor ,betaald - wrnkelpl'~js 35' cent...... sprak . rile over de Japansche Zee, Zuid-Japan
,reeds meermalen, I betoogd dat zij in
Het slot- vah. het lledje was ee~ zwaa.J staan vitalisme-~ecl'ianisme e~ .oo~; de aatdige' fQto:s. die· door Har~h~a~steit :hij' fiel~: tlen·guldens......
'en Zllid-China. De depressie, die door
ruime mate la.boreeren aan vaagheid. ,met de schoolbeI. De, tiM kwam, de'gelijk ,i~eal1sme:-materiaI1s:ne~ De nreuw~ rlChm~isbel~n'~g~~~l~~g.we~~fl~n:~~l~'Il1:~vrou\V"
Ii "
Japan. trok, ligt 1~~ ten N?ordoosten
• SI1reker heeft hiervan zeU de. practl... aan en de rekeninglooper idt09P met tmg nu m de biologIe,. wel~e zieh meet.
Platt, afzond~rliJ~. e'ctr pa'ar' foto's, van,
daarvan. Betrekkelljk hooge drllk reikt
sche en droeve ervaringen aan den lijve €en gaatje in het hoofd af.
,richt op het vitallsme en ide.~l1~me dan
het Konil'lklijk Bruid'spaM worden toege~, IJs B. Keel"'s' in Bando-eng
nog uit China Zuidwaarts 'over Indoopg,edaan.
De man vertelde, als getuige gehoord, op automatlsme ~n mechamsme, heeft
zonden. De padiculier secretaTis varJ
.'
Chin. a en Siam. In Malakka en SumaTet \Cerdere ,staving hielvan haalde dat de "riboet" niet overdadtg was ge- een .~terk dynam1sch karakter ~n, het
H. M. de Konil'lgin
Onder zeer groote belang.delling der tra lS de druk ..gedaald.
.
pleit.er een uitspraak, am v,an Prof. mr. weest. Hit bracht een rekening van een aanzlJn gegeven aa~ de pal'ap,s~c~Olo~ie,.
w..g. Baton, Van Heemstra",
p'rotestantsche gemeente van Bandoeng II (In, de Zuidelljke Philippijnen, de OceJ. ,1'4: ~. Schepper en verklaringell van de broodbakkerij, dIe al in ge~n maanden welke wetenschap m ons ~an~ nu· over;
.~
deed d's. B. Keers, overgekomen van Ba- aa1J. Oost.~.lijk d~arvan, het Oo~ten van
destlj;ds. ingesteldecommfssie·tot. hernie- voldaan was. Na een r.epr~mande aan twee leerstoelen beschikt fe utr~cht en,
.tavla, Dinsdag zijn intrede in de Nieuwe Ned.-Indze en, Noord-Australie is de
nlng de~er- altikelen.
het adres van de ?ame, dIe toch van . te Lelden. Ook noemt ~pr. nog de gr,oo~~
INT. STEN(jG«itFU~ CONGRES
:Kerk aan het Pieter Sijthofpark, aldus' drllk gestegen. Bet dr,llkverval over In" ~ wor dt m·tdrUl{f k el'Ijl\.f_ gespro
.'
k en brood in de eerste plaats leeft
enl
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voormannen
deze,
weten~chaIY
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en' wij)
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' I die is sterk ajgenomen.
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kosten van deze Ievensbehoef e we a €enen, er lJn , ",>on en en ar J~
\I '
IOC J fi s: fe' f..onden
Hoo tewinden' De-;J8 waaien met uztvan o~schrIften waarin wordt opgeruid i
r t behoort te voldoen gaf mr. l hunne uitstekend ingerichte laboratorla. - .
1
U
~..
De eerste predlking va? den nieuwen
g.
ci:s
t
. overtot g ewe I d dad i g optreden,
. ~ree s
. '
.
I
voorgallger opvolger van dr. J. E. B. zonderzng van oor
uma ra 111.
, '
,.,,'
Evers de dame een rijksda~lder boete. , ~
.
f
O· VI. eeniging van Metaten in~ ste-' ,
'
,
t L
t eenstemming met den Westmoesson. MaH~t gevQlg van stemmIng maI<en voor Waarbij rekening werd gehouden met Door! deze dynamische denkFichtmg". e r:,r 'Ma:chi'nesehrij'veh sehl'ljft l~lase.~ had' tot. u1tga~gsp~n uc~s nila matig NO Alor star matig Oost,
daadwerkelijke omvelwerph1.~ de~ ge- de geringe inkomsten van de dame.
worden de uitersten van 's mel:'lsch~n r ~o~~a I
en
22:
,,~k ~~n' m 't m1 den. van u a s Medan mattg'
Singapzre matig N.
steI~(J mac~ten behoeft nog nlet ll'1ge- "Kan ik de volgende .maand beta- geestesleven nader tot elkaar-' ~ebr.acht. OTIS.
. ' een dIe dlent .
N.O., Pa[embang mdtig West, Batavia
' treden te ZlJp. ..
len 7" vro~g. de ondel·w1jzeres. ,:~~a, Gelcof. en \yetenschap, Ocaultisme en
Het laatstgehouden mterna:ti?naal t Na, d'e p~eek richtte ds. Keers harte- nwtig W.N.W., Semarang en SoeraQaja
Maar anderzlJd's hebben bekl~agden gaat Uhler ook al uitstel v~agen ~ m- Techmek ~~ljke~. niet langer tegensteI- .congres voo: stenografie was dat van, lijke' woolden tot den: kerkeraa~, tot zijn krachtig West, Koepang matig N.N.W.
zlch 0,Ok, da:uaan niet, schuldig ge,maakt. fOl'meel~de mr. Evers: "V'oor mli~~tmgen lingen te ZIJn. Blj de steeds ruimer wor- Amsterdam m 1934, waarop een. groot~}. coltega ds. De Bruyn,. met Men hij sind's
tlerwachtilig.: Verslappfng van dell,
Zil. hebbe~ zich sl~~ts be~rkt tot pro... over payementen biJ de kassa.,
dende feitenkennls k?m.t et steed~ meer- tQe~adering v,an stenografen mt ~e~~ jare'nl in een vriendschap~lijke verhou- ,Westmoesson.
paganda m geestehJken Zlll. Hun arti--,
dere verdieping en mZlcht en daarmee ~ch11lende landen viel te consta.tee~en. 'd1no! mocht staan' 'tot de emeritl..prekelen zijn nie,t zoo gesteld, dat ~el1
, : eenheldsbeset va'n den. me'nschelijken ti\ls V,oortzetthlg hiervan wordt than~ 'dik;nten: Breyer ~n klaass'en,van wie ,~;W!AUI6"'~~~!'!.__
hie~uit de bedoeling, te e'enIger tijd ge- •GEEN AU'tO'S MEER VIT' Al\IERIK~1 geest.
voorbereid, een congr'es, te houden, .van 'de laatstedoor: omstand'igheden vethfnwelddadig op te treden ~an concludee, ' ,'
. '
:n~2'~ Juu. van dit jaar i~ .Lond~n. Deel- ~d\erd was, aanwezig. te zijn, tot de blHde
ten,. Zij .zijn in vele zinsned,en bovenDan iuaar Bommenwerpets
'Spi": behahdelt dan eenige fetten uit I: n~ine en vertege~woOrdIgmg ziJn reed's I afge'vaard'igaea van de'n OeYefotmeerdlen fignu.rlijk en zinnebeeldig gesteld.
het omvang~.ijke materiaa1" d.at den we- uit versv~eid~l~e .landen to~~ez~gd; het ',den k'erkeraad, en ten slotteook tot de
Spreke~ geeft daarna. een_ schets' van
De "Laertes" van ~de . stoomvaart- t~nsch~ppehJ~en Para.~syCtioloog ~n ~ verzoek. ~~artoe ,IS ?~~ offlC1eeI gericht geme"e'nte.
,
het ontstaan van de vereeniging Indo maatschappij "OCeaan", dll! hedenn'lot- dl~nste staat, doch hI] beperkt zlch tot NedeIlandsch:-Indie.
. Hi
d d" I .
,
. '
nesia . Moeda" en,~ haar doeIsteliingen- gen de haven- van Priok binnenUep,. Is d'alirbij' tot die der hypnose, bltocatie en" Het Secretaria:at van het congr~s' Is. 't,' ,. eina k werd· • .. e n,' e~w, e ,vdoorgBa.ng,er
Onderwijs
'.,
' waarschijnlljk het laatste schip' dat S~te '1 r tie F ap'pante staaltje~ W'or"
,.,"
, ,
t t 39 41 Lo d' ,oegespro en oor d s.~. J . e, rUyn,
,
.
t kl' g t ' ma r a lsa . r
03
,
" gevestigd:
Parker S ree
n en 'die' harteli'ke: W()()rd~li van' welkom tot,. Met wljziging in zoov.er V~l1 het besluit
weJ.ke zich bewegen 01>' culture'el' en geestelijk gebled en zich afzijdi'g houden van dert het mtbreken van de sat n d au 01s den door hem aangehaald van onder w.e. 2 en als voorzitter zal optreden h
,1 ht~' "
'1' G d' t "', d 'waarbij aan J J.H W04'fERS Eur. hoofdpoUtteke strevlngen'
van Oeneral Motors aanbrach ; e vo - strenge contrale geconsf.ateerde feiten, Lord Hewart Lord ChIef Justice van Ipemt rtC t' ,e en ver,l{ atar d~ bali'dlnh' e: on'derwijzer bi} de' Qpenbare, Eur. lag..school
'f:i
•
,'. •
'..,'
gende schepen: zullen voorlooplg geen : waaruit men nlet anders kan distllleeren
"
ro es an s,ch,e gemeen e, e
J se ap to Tjepoe celli ,buiter.,landsch. verlo! l~vervoorts geeft pleder eenige c1taten, van
" b en en
'
I
F;ngeland.
\ '
over de komst van, ds. Keers aIgemeen leend voot" de'n tijd vair ache maanden be~
schrijvers, die op grond van genoemde "cars
r ..g . .
dan da~ er een zielel~ven bestaat, on- - 'Het Londensch Congres belooft een was. Zich richtende tot de, gemeente,:, pa:aId, dat hiJ zijn betl'~kking\ den. 16de~
art,lkelen z,ijn veroordeeld en wel,ke qua
'WaarSCh1jnlijk zal dlt het vervoer van afh,ankelijk, van het hchaam, of, zooals ieer belangrijke schakel te zuBen worht ds D B
h"
I k
t I Februari instede van doen lsten AJ?l'll 1931
'
de voor ons leger in Amerika bestem- d
t ltd kt
t
'
wensc e . e ruyn aar ge u me
al nederleO'gen
,
'
,
won. en dkecte uiting een scherp coni
d
: eze we t,ensc h ap h e.u
ru ,een rans- den in de reeks van congressen die tot den nleuwell- herder ell leer'a:.:lF' door Z w'
'~sja'rigen" dtenst
ache maanden
trast- vormen met de door beklaagden de bommenwerpers besPO.~d gan, aar. c.end~ntaal subject, dat ontegenzegge- 'nog toe zijn gehouden op het gebied God haar geschonken, waatna hiJ ten- 'verl~fe~~ar Europa verleend aan A. VAN
gepleegde -schrlfturen.
thans ~eer laadruimte vrljkomt..
hjk 111 verbinding staat met het stof-der stenografie. Als een bijzonderheid sloth~ de' gemeente verzocht in haar lied DIEST. Eur. schoolhoofd~ der oper.,b. E.ur.
De afscheep-data der vor1ge, thans: f:elijk,lichaam, doch daarvan betrekke- kan worden vermeld, dat het eerst~ In- (O!)za ,91' 3) God' zege"; at te smee_l2de I~g.. school te .Salatlga, met Jbepa~~~~
De tweede beklaagde heeft weI een feeds hier gearriveerde bommenwerpers lijk los Is. Die verbinding wordt bij den ternationale ~3'~nograf1e-congres juist 50· ke~ o;e; de~ persco~ en den ar,beld van •~:t ~~d:~I~~;:~~ekkmg den 1s~en ,Ulll
~tuk' geschreven, maar niet als verant- moesten ~elk~ns in v~rband ~et gebr~k ,dood verbroken.
jaar geleden, 111 1887, eveneens te Lon- haar nieuwen predikant.
Wegens zesjarigen d:enst acht maanden
woox:delijk redact~ur. Na nog;' betoogd te aan laadruimte worden gewljzigd,. Hat
den werd gehouden.
I
verlQ~, I1a~r Europa. v~rleend aan H. CH.
hebben, dat derde en vierde beklaagde 'is vooral d'aarom niet gemaJ{keIijk om
Zoo komt. spr. dan vanzelf op het beMEIJER. E~r. schoolhoofd d~r 0.l~8r.bare
' en,t
t
·
in d en ~oor d e bommenWet·
II
Iz'ijn:
S betrekking
te TJltjalengka
met April
bepalmg.
Soetardjo
Sastrodirctjo'
part
nog'
deeI
plaa
s
e
v
.
grip
deronsterfelijkheid.
In
een
van
DOOD
OEVONDEN
hij
den 2den
19~1 dat
za:l
aa n , de "'aa'" hebben en hun medeplich- pers, daar geconditionneerd is, dat ze groote belezenheld getuigende peroratI'e
GOODYEAR GAAT UITBREIDEN
nooerIe'ggen.
4 niet als dek-, doch slecht,s., a1s ruim,.,
..,.
~,..
"
, '
.
Wegens z€sJarigen d:enst acht maanden
tigheid nlet beweien, is, zeide verdedi lading mOHell worden vervoetd-.,
:,toont bil aail\,dat het bewijzen van de
GiS,teravond k~eeg een, vrachtauto op I', v'er naar Europa verle,end..aan K. H. 'ZE~
l9f
ger, dat naar zijn oordeeJ. schuld, en op...
0
; o)1sterfefijkheid ,heden ten dage tot de
Het bandenbedrijf van de Goodyear den Nieuwen IWleg, S'enen, panne. Het VERING,
EUf. hoofdonderwlJZ'c.f' bid oper.,b.
De amateur-Journallqten van "Indonesia Moeda"

Voordracht van dr, Van der \Valle in
Theosophische Loge
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zet bij' eerste bekJaagden niet bewezen.
,$
: ll1ogelijkhe'den' behoort en hij wijst daarte Buitenzorg gaat zijn capaciteit prac- defect bree~ vOorloopig niet te herstel- ,E'ul.-r. dl~gt' h~j hOiJ?n1 bt,eetrISoek,ekrl.lal~ardtea.n m2'd~etn blpP:ii
zijn te achten V 0 hen v e hi" d
n' d" f"
"
t' i t b
' d'
tisch verdubbelen' en zijn fabrieksgemg a 1 z
"
.
0 r
ro g J an-'
S'rgE'KVLAJ.'t-AP~AgAAT· U't'PEEN:" 'b'j
'. I o!'"
e· rappan ,jU s e' ewoor mgen,
len en de bestuurder, een Inlandsche 11937 z~l nederleggen., ~
..
ook vrijspraak of ontslag van rechtsI,'
'GESPNB
; die reed's d~ Apostef Pa.ulus heert gebe- bouwen zeUs met 75 pCt. uitbreiden. chaUffeur, lJesloot in zijn wagen achter I Bepaald. !dat de Gouvern:emo::mtsarts blJ
vervolging.
!zlgd~bij: het omschrijven van de verschll- Met het noodige grondverzet is re'eds 'het stuur te iwaken.
,den Dlenst' <i:.=r Volksgezorrdheid, ,,!. H.
Voo.,~ de twee laatste beklaagden vroeg'
:lende' voertuigen van het zieleleven in een begin gemaakt. De banden-produe.
."
"
~ MEIJER. in verband met het hel~ vedeend
Arbeiderr
zwaar
gewol\w
1
' Ie vrijspraak.
'
zlj'n' ee'rbt'en':
brief. aan de Korl·n·tllie··rs. tie wordt belangrijk
hoogert en
Da~r trof m~n ,hem hedenmorgen ...... "verlof naar Europa veor d-e~ tltJd .yan 8
p eJ·ter, alg.enee
oJ
•
I tevens dood
I maanden wegens zesjarigen d1'2nS ,zlJn beTenslotte d'rong pleiter etop aan den
b
zal de Goodye,ar zlch gaan Qe egg,en op , D' rr dl'· "ldd 11"'1{
d
trekking op' den:3<l,~n Juli 1937' zal fi'ecter~
'J eu~ip'oe'n , M.... ftij· A; v';;n de.' pn.klaag''den 1'11 ' Tijdens, net oppompen .~~n, een' enAt: deedi d'e: Parapsycholo Ie nlet n-' de vervaardiging van dogearoanden"
,e PO} Ie, Ie onm
e 1j wer ge- "leggen, instede van op den 1sten Maa,rt 1937
&'"
c
u'
~
v
zlne-.steekvlam-apparaat IS die t.()est~l
,.. \ " . . ,
g
~
welke tot dusver uitsluiterid in het waarschuwd, k:On geen sporen van ge-. r.a afloo!l van <ten dienst.
aa.nmerkbig te nemen, hun onbedreven- 'uit e,lk1aar gespat, waardoor ~en',r,nland- ders d~n bewIJzen, clat er onsterfehJk- hoofdbedrijf te Akron werden gemaakt. we,fdPlegin g vinden. Het li,jk is\t~l' SCh,oU-1
ht' ordt dat de nieuwbouw Whig naar de C. B. Z. vervoerd. Waar,Verkeer ,en Waterstaat
'
heid, op redactioneel g,ebied en het ge- ~che werknian~ ean verver, die' het: ge- :heid, der ,ziel b~staat, zou deze weten- ~ Ver
brek aan poUtieke el'varing van· eersten bouw van het Nanyo Veem: atyt den Ischap de verdienste hebben van een .
wac. w ,
"..,schijnlijk, is hartverlammlng de oorzaak
beklaagde.'
A bo~weg t~Tandjong-Prlok:' zO~ oJ)" vast'en mentalen grqrtdslag te verschaf- bmnen zes maanden geree~ tzabI dZiJn. van den dood.
Benoemd tot opzic~ter biJ 's Lands Wam"
' " . , ( ...: fen a an:, de Ethica en ware d rme d Nadien zal de export van fIe s. an en,
terstaat, ..Dengkengt, K. L. STOFBERG,
Tenslotte geloofde pleHer, dat vall" knappen" deerlijk gewond werd." I!e on\ ' . t , '
a'
f aa
e e welke tot heden slechts gering IS, aan-'
ambteIiaar van 'buitenlandsch verlof terugbuiten af pre,ssle is uitgeoefend' op de fortu,inlijke man kreeg schetf- en~ brand. ;groo e stap ge ,aan om voot den denket,l- zienlijk worden, opgevoerd ,terwijl, d,e, ' ' "
,:'"
verwacht, laatst'2lijk opzichter bij 's Lar-<ts
beklaagden, zoodat" de ware 'auctores wonden over het gansche l1ch'aanx en ,den, mensch, den Ievenswil te leiden In '0' c rbanden behalve vo~r birinen- DB ~li\NTRI-POLITIE tIlT SEDANO Waterstaat.
"
db'
" de C. B. Z. opge~omen.
banen
0. g a
"
' V e r l ten
e ebezwaar
n d wegens
gewlchtlge
re enen
Ulintellectuales zich Inlet, in de rechtzaal is In
,
. ~ '..welke zUllen.. voeren naar hooger landsch
gebruik,
ook voor export .wor-.
.
. .' ' .
van den
Lande .een
binnen'bevinden. Mocht de lanct'raad nret' tot
Het apparaat of hever gezegd wat gee ... tehjk en zedehjk pell.
d
b t d
Het getmgenverhoor in de zaak tegen ~ lar.tClsch verlof voor den .bjd van t\\.ce
vrijspraak of ontslag van rechtvervol- daarvan is' overgebleven, is in beslag ge.en es em .
de"n maIitri-politie uit Serang, die voor·, ll1aanden aan E. K. ~AN, 1e klerk bij het
. glng'willen overgaan, vraagt pleiter e.en nomen daar toonderzoaht dient te wor..den Raad van Justitie te Batavia te'- ~ Hoo!dbe~tuur van d<m pori Telefr~9Jl en
straf gelijk of slechts lets meer dan fde den: Of" het toestel' dat aalleen; ChineeWEDERSPANNIOEN
rcchtstaat wegens mishandeling, g_e- i Telefoondienst ingaan de
anuar.
reeds, voorloopig ondergane hechteniS'.
~che'firmatoebeh~ortl, al dan nlet deug-: S'fUDENTEN ISLAM S'fUDIECLUB
pl~egd te Serang met het doeleen drieMijnbouw
'
,
,
Het vonnts van den poUtierechter te tal karrevoerders een bekentenis at te
ctelijk was. I
Na in raadkamer te zijn geweest be, pe leider van."de Achmadijah' Be.we"Malang, waa~bij A. W. W., wonende al- dwingen in een dlefstal3aakje, werd heBenoemd is tot werktuigkundig elec,tropaalde de landraad de uitspraak op
gJng in. Indones.le (centrum Lahore) de' "daar, ter zake van "het opzettelijk nlet den Vooltg~zet doch niet beeindigd.
OOchnisch opzicht'er 1e kI. bid Dienst van
Woe.nsdag 10, Februari. De derde en
NIEU\VE UI'fOAV"'N
M
W 1
h
Morgen zet rr:en de behandeling voort acn Mijnbouw en te'rbeschikking gesteld
'
~
Irza: alAe
. ,
. ' v/h
Hoofd' d.er Bangkatinwinnir.,O'o A. E.
vlerde beklaagden
werden op vrije voeInEer
d
dl d mad Ba,ig, zal VOOl voldoell aan 'een bevel krachwns wet.'
"
,
, : en en g~noo g en ,van de .Studenten teli'k voorschrift gedaan dooreen ambWINDHOUWER, ' ambtenaar met Z.g. ge~
ten ges-wld o~der verpllchtlng' bij de
Afflche van Fro, .Tuvelltute h:Iam Studledub een lezing houden ovel ten~ar belast met het opsporen v'an
converU'e~d, verlof, laatstelijk idem.. d
uitspraak tegenwoordig te zijn en zich"
Het bestaan van God" 0 Ma 1d
, G E V O N D E N ,VOORWERPEN
Tijdelijk balast met de waarnemmg er
d
llti t h"
, "
.
' , h ft ))
.
P
~l ag- strafbare feiten", veroordeerd! werd tot
betreklting • van
werktuigk,undig elec:trot
b hikk·
er esc
mg van e po e e ouHet ,bestuu~ van P~o J~lve>ntute.. ee, I avond,. a Februarl, 8 uur n.m. 111 het
d '
e an enlsstl'af is door het
' ,',
,'
,'
,"
J ~chJ1iWh opzi€r.,er bid Dienst v/d l'4ijnden;
eell a,ffi,ohe, uitg,eg,even,welke"ln, sterke. clubgebouw U.S.I. Hospitaalweg no. 36.
f
gl
tl d, '
D,e "VQlge,nde
u"W, .e,'n t,er besch,ikking gesteld v/h Hoold
'mate" appelleert aan Q& altru'istischeele0 In rev.s e
eves g...
. kunnen door de rechtmatlge elgenaren~d'~r: ~ngkatinwinning, p. LOLKEMA, parmel1t"en~ in d, e':m,ens,Che,',n,Zi,et, De ift,' oon, ~ie
l
H,e.t vonms,..van den ~l'lJgsraad te Tj.i-, <-e,s, ~en) "afgeha"ald ,w.,,9r~e'n. aca"n 'h.et.l t"i,~Uhe"r te .Batavia.,
'
'van' het geheel .is, g~legell In' d~ "kreet
GEEN VACAN'.I!IE-REIZEN
.!nah~, waarblJ de fu~eI1er. P. P. ~., m j hoofdbureau van ~litie, Ko~mgsplein'" ',','
l\larille
'om- hUl < ten einde' verraten 'klnderen
ga~nlzoen te SoerabaJa, ter zake van, W e s 1 t . '
, ,',
'
Vet, van hnis teraarde besteld
. ' .' P, ' 1"';",., h r ' n< ' terwijr de" It
\ ,I "m1shandeling gepleegd tegen een amb- J '
'., .: . ,"
.,',,', ,;;.'
Overgepl. van Hr. Ms. "Flores" naal' de
aan een tehu s VC' epe, . , , ' , A e scUepen zijll lloodig voor vracht. tenaar gedurende de' reehtmatig~ uit- ,Twee dameSrIj";V1elen,. 4heerentljw!e-; MarineKa~erne "GQebeng", de offici8'f van
oefenin zi'ner
bedienIng", veroordeefd "len, een zakdoek mho geld, een k~rkb:Jek, t Gezondheld Ider 2e klasse C. DE BOER.
Aan boord van het ms. "Gorgon" is, ',fraaie kleUIendr.uk dezer J;eclameplaat
zotgt, dat een en ander nlet snel
Reeds is gemeld, dat of schoon van
d t gt 2 J
d
. t' f i I een bundel geknipte japonnenstof een' .Overgepl. van Hr. Ms...Java.naar de Materwij} de Blauwpijper, _komende van er voor
·
' "
ht
d
b'j
N dId"
Rjotte d
h i ) ) wer
0
maanen gevangemss l:a, s I
'
'
rmekazerne "Oedjoeng", de offlcier van Gevan en voor 1 ganger " e er an
en" .
r amse ~. Loyd dool' het Hoog Militair Gerechtshof in damesmantel, een sarong, een honden- zcndheid de,l' 1st'a klasse H.L. GRAVE.
West-Australie, tusschen Makassar en aan de aandac
aHe schepel~ weer In de vaart Zljn, men I hooQ'er beroep bevestigd
I halsband
met penning 1937, een rubber, Overgepl.varr Hr. Ms. "Goud3n L'eeuw"
Soerabaia was, een passagler overleden ; ontsnapt.
veel la~drmmte tekort kom,t oP' de' ge--I
0
•
ballonspuit, een nikkelen horloge met naa~ het M~rinevliegkamp, ..Morokrembande heer J. P. Devlin, een toerist uW ~
,Pu.blicaties, vall E.N,I.T; wone llJnen.
ketting een regenjas een geel metalen g~l1 . de offlcier van Gezondheid der 1ste
Freman~!e; die reeds op Jeeftijd was.
'
.
.
" l d '1 k.asse F. H. p. HAMER.
'.
Sticntelijke samenkomst
:ketting met camee, 1 paar vergu
Zl Ov'~rgepl. van d-e Marinekazerne "Oe~
De bedoeling- was, het stoffelijk overDit touristenbureau heeft er. slag van I Daarom ka? vo~r den komenden zoveren oorknoppen, 1 bO$ sleute:s, 2 ther- djc;e~<!" na'ar Hr. Ms; ..Gouden Leeuw", de
schot naar Australie terug te zenden;
reclame te ma~en voor het land, wel~~ mer eenvoud1~ met gedac~t worden,; D3 gecombi'neerde
maandelijksche' mosflesschen, 1 grljze vUten hoed, 1 hou- ~~i~';lrd-ezondheldder 2de klasse F. J.
'.te PrIok zou het ultgeladen worden, en
belangen
het
vertege~~oordigt:
Ital1~.1
s.chepen
be~chIkbaar
te
stellen
voor
zg.
stichtelijke
samenkomstvan,
de afdee-' ten etensdrager" 1 Glauwe vUlpenh~u-l Overgepl. van het Marinevliegkamp .,Mo~
. morgen zou de. "Charon", het nieuwe
schip van dezelfde maatschappij, den Zonder; eenige overdrljvmg ~unnen Wlj ,acantie-relzen, van Nederland· naar de ling Mr.-C'o'rnelfs van de Nederlariqsche, det~ 2 zinken potten met palmen, 1 t ro~rembar'3'an" naR.· . Hit,. MS.• "Java"', de
Zt:>ndingsvereeniging en den Bond voor I beurs, 1 a~towieldop, 1 toeter, 1 auto: offlcier van Gezondhe~d del' lSl,'3 kla,ss'3 O.
droeven last aan boord nemen.
' .zeggen, dat, aan het propagal1damate- Fjorden etc.
rlaal van .dit· relsbure,au zee.,r, veel z.org
Gezien het groote stlcces, dat de "Ta.. Evange'Jsatie in N.-I. ,zal- ~ansta.ande zij'ruit"
schooltasch. in,h. goed~ren,
U~vEerNo;'ePI. vall
FI'
v
Ms. " ores'
Hr.
Hlervan werd evenwel afgezien; het en art1st1clte i t is b es t ee d . Prac,htl ge re- ,rakan" op de jongste vacantie-reis had, Vrijdagavond 7 UUl' in de Rehobothkerk. bundel lijfgoederen, 1 schooltasch inh .. Ms.
.,Serdang", Hr.
de luitenar,t
t'.'r naal·
Zee del'
stoffelijk hulsel zal hedenmiddag te producties va,n kun~twerken en beroem- I luI dit. velen, voor.al de' leel'lingen van' te Mee3tel'-eol'ltelis pllats hebben.
13' saroengs, t kain en 4' baadjeS', 4 meter ~ 2de kl~sse J. A. VAN VLIJMEN.,:
,
B"atavia op het kerkhof J,;aanhof tel'
conterfeitselsve,rhoogen
de
aantreki' tifntallen middelb~re scholen, in Ne-'
Spreker
zal
zijn,
de
heel'
de
Groot
en
J' blauw gestreept goed~ 1 baal gedroogde
M~v,e~~fl~b:Oa~
~~elit~sj,,,~~rf~itel~~;\~:r
de
::iarde besteld worden.
kelijkheid van het geheel.
derlund spijten,
l Zr. Lohman,
visch, goenlzak,ken.
'"
I Zee ,(rer 3de ),{la55e C. H, BARTELSo'
I
I;)

I
I

I,

~
"

,

ii

~gen

r.;

I

g"eVO~"d,el1,:",vo~~"werp~n~bO,

I

I
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KENT U REED~ ONZE/ HEERlIJK'E

TE KOOP

LAFAYETTE SEDAN

Mineraatwatelfabrlek
KRAMAT 43 2722

Verkerk & 00.
j

..... GEEN FEEST zonder bloemer

~

Telf. WI. 3600.
.

2742

van

------_._------,---_. _--_...._-A d ve r ten ti en
1"lic'llin]sn:

G.IA:

van~'-fAASTERT

Telf. Mr.·C. 507.

~.

N.V. DATAVIASCHE-VERKEERS 1Ifl4'*IM..,iM'Mtij!WWiWUi.JIiM

MAATSCHAPPU
gevestigd te Batavia.
De Heer en Mevrouw
•
• ••
: .v
\
5% Obllgatleleenlng pro resto
BLUSSe VAN OUD-ALBLASgroot-.f 316.050.-.
Stoop .
Door deponeering voor 14 Jan.
1.1. van meer dan drie/vierden der
geven met vreugde kennis van uitstaande obligatlen, zijn de bede geboorte van hun zoon
slulten genomen in de vergaderlng
van 14 Augustus 1936, waarbij werd
goedgekeurd :
,
ADOLPH
1) uttstel van de betallng der
coupons Nos. 8 tim 15 tot
Dordrecht
- - - - , 29 Jan. 193-7.
uiterlij~ 15 Au gust,1J S 1938.
Soengeigerong
2724 2) opschuivlng van het aflosslngsschema In d~n zln, dat
de' voorgeschreven aflossing
voor 1935 eerst iN 1939 zal 00ondertrou~d: '
hoeven plaats te vi nden en zoo
vervolgens,
,.
Ir. D. H. F. OBERTOP
op grond van art. 5 der acte van
obligatieleening rechtsgeldig geen
worden.
S. M. L. DE PAGTER ,
De voorgeschreven atstempellng
der Ingeleverde stukken Is geconHuwelijksvoltrekking te Soero- stateerd blj procesverbaal verleden
baia op 16 Februari 1937.
t.O.V. Notaris C. G. Pouw, te Amsterdam, ddoe 22 Januari 1937.
Banjoewangi
De Gecommitteerde,
NEDERLAN!>SCH INDISCHE
Soerobolo; Altingstr. 97
2705
ESCOMPTO MIJ. N.V.
B at a v i a, 3 Februari 1937.
2732

N JAN F 0 0

KLEERMAKER

Tel. 3128 Welt.

•

Punten van betianaeuna :
1.
2.
3.

Notulen vorlge vergadering.
Verslag 'van de Directle.
Goedkeuripg van de Re'kening
en Verantwoording van den
secretiuis-Thesaurier.
4. Rondvraag.
2735
DE DIRECTIE.
_____________

Den Crediteuren van HOTEL
VICTORIA en Mevr. J. KOBESde Witt wordt verzocht hun vorderingen ter verificatie in te die~en bij den bewindvoerder
. W K MOENS
.. '
• 20, BataVia-C.
.
Kebon Slnhpark

2726

GLORIA

Petjenongan 84
AFWEZIG
van 6 tot en met 15 Februcri.
.
2720

58 Parapattan Konlngspleln Oost

BOUWKAS " EIGEN HAARO"
.
Malang
Tjeloket 53
De 12 eerste rentelooze hypotheken tot een totcol van
f 61.500.- werden per 1 Jo.
nucn toegewezen.
VRAAGT PROSPECTUS.
121do

H!JN VllfJUW IS HOOdS1
'

~UFFET, ZONNETAFEL,SECRETAIRES, fraaie RAFFLES STOELEN en BANK,
div. TAFELS en KASTEN,
KRISTAL,
MARTAVANEN,
enz., enz,
2736

YA. . . pman4'f. ...".,MIJ«'N!4i',v;

GEVRAAGD

I

•

bi}
oE

DE ZEtiuwVoebEND~ VITAMINE B

tr1egn.nte Maretl3Choell ya.tS
prlm,1 bOJtco.lt - braiD ttl

A L GEM E E t't E V I S C H HAN D'E L

ZIf8.l't.

2723.

INSPUITING

••

OU

MOO(RN G(MfUBIHERD[ flATS

QUAKER OATS

D.it atom vermaard middel maa~t,
het geGruik van geneesmidderen

o,:,erbodi~zooal~SantalenCopahu.

. die 'walglng wekken, de maag
vermoeien en een onaangenamen
geur verspreiden.
\') (
6, Rue om basre ~e Parijs
en in aile Apotheken.

27181

CO MBINA ,T;£ SLUYT£RS&

NEDERLANDSCH IN)?ISCHE
ESCOMPTO MIJ. N.V.
Bat a v i a, 3 Februari 1937.
2733

MSlIft«AWft

door groot Importhuis te BatavIa
een ervaren
GOEDANGMEESTER
van goede getutgschrltten voorzlen,
voor 'spoedlge Indiensttreding.
Brieven onder No. 1083 Reclamebureau de la 1\1'ar, Batavia-C.
•
2734

,~FlAT~GE80~U~"GRISSEE"WEG"

'

uur
2741

-----------,-~~~,-----

Obligatieleening pro resto
H. A. W. HILVERDINK
IN QUAKER,OATS M.AAKfe· fEN
OOKTER HAAR DEN RAAD OM IEDEREN
groot f 535.750.-.
2161
STEEDS· VERSCHE AANVOER
HEEL ANDERE VROON
OAG
QUAKER
Als gevolg van de bekrachtiglng
VAN
HAM.
OATS
Te
P
A
It
A
PAT
TAN
2
1
TELEFOON
WELT. 721 721.
door houders van 5% obllgatlen
ETEN.
der in hun vergaderlng van 14 Augustus 1936 genomen beslulten
betreffende uItstel van rentebctaling' en opschuiving van het afIosslngsscherna, is het voorbehoud,
• Ons l1chaam moet tederen dog eeA,~euws hoeveelheld
waaronder . voor de 6% leening
Vitamins B·hebbeo, Wn kunnen dis n1~Un teserve hooden .a
werd goedgekeurd :
;
zonder
VUamlne B worden we zen'1wacqUg, krtlgen we last von
1) uitstel van de betallng .der
I verstoppltl.gen en gebrek aan eetlust. Ouabr Oats bevct vH1
coupons Nos. 9 tim 16 tot
VUamJne B. Daarom tshet ~oo goedvoor te~~reen. Eet hetdage111u
uiterlijk 15 Augustus 1938,
2) opschuivlng van het aflossingsschema in dien. 'zln, dat de
Getl, U ~rac~' tn UJ·'~ouJjng.vumoge_n
voorgeschreven aflossIng voor
19350 eerst in 1939 zal behooven --plaats te vinden en zoo vervolgens,
---~---~--------"!""""7'---:-~----opgeheven.
De, Gecommitteerde

9.30

Aanvang

..

dll!HAAA KIIUIfI flililf
BIDIllS liNUWVOfOfKII
VITAMINEB
, M!JN VROlJNWAS NET EEHDER-SCHRIKA<HTlG, PRIKKEU3AAR. TOEN GAF DE

Zaterdag 6 Febl''''6~ri

12e ha~1dsche in gceden staat vex, keerende
.
SMA L' S P-0 0 R
2 a 3 K.M., m.b.h, lorries, geschikt
voor houttransport.
HAUBER
Tandjong Pinang, Riouw.
2719

........,re_

KfAYfUS-WAfHOffIKIPEN?

NOORDWIJK

TE K00P,Geyraagd

'ANTIEK:

-----_._-------'-:"-----_.-,;-._---•

co.1

BATAVIA - SOERABAIA - SE"MARANG
IANDOENG MEDAN -, MACASSAR

q

AAN HALTE TJIKINI

5 uu

....

...

I N Lie H TIN GE N .:
Te/efoon WI. 336 (lusschen 8 uur v~ m. en

,..,.

,

Speciaal Sigar~n - Magazijn

n. m.).

tI

"DE TA8AKSPLANT"

ZJ{ILDOEK

(v/h

F.~.

JUSTMAN)

Batavia-C. Noordwijk 38 b
'l'el. Welt. 34:9
Balldoeng
Aragawe~ 39,
com pl.
Tel.
1183
J

STAALBUIS LEDIKANTEN
2506

-w_

__
""_"_"IIIiI
'rmr-,..
,
t,.;

2712 .C==ZIDI"_"~ ,

B\1I_
ern.
. _" ' .

l'

n~ANS

VERKRIJGBAAR:

i931 .. Modellen

Radlotoestellen

ERRfS ,en PHILIPS

CRAMERS VERZENDHUIS,

358 A
323 A en U
319 A en U
Vraagt demc)n~tralie en betalingsvoorwaarden

BUllEN KUF,

fir maT JON G & Co.

G0E0K00P G0E0 GES0RTE' ER0,
IS THANS .V E R t-i U I S D N A A R

KY 221
KY 220

-

r

Lf

Hierbij noodigen wij U beleefd
uit, tot· een be%oek aan on%e
oude saak in het nieuwe perceel
ten einde U te overtuigen, dat
wij alhier nog ruimer gesortee!d
%ijn et) on%e bekend lage prij%en
gehandh'aafd hebben.
_.

bestaat nog stechts 'een'ge maanden. en
heeR toch reeds vele relaU,es - - - -

Ons

Telefoonnurnmer

WELTEVREDEN

NI VI

middags

'5

Datkomt,

en

N o.

blijft
2736

Indisch Verzendhuis

Gebr. CRAMER

B'ezoekt onze Winkels.
WIJ bieden U een assor":
I.

,

timent uit MEER dan 100

Senen 117 Batavia-C. ·Tel. ,1917

ATTE~~TIE, VERLOFGANG:ERSI
fen lel.er schrljU ons un Nederland:

Fabr~ikaten.

Droog Bewaar
Stopflesschell

........

A

/ 2.25

.....

•

s

NUMi'AERS

LOSSE

en

van het Batavlaa~h Nleuwsblad z1jn
~e Batavia-Centrum en BataVia.
'

Wat het blad de Indischman betreft, daarvoor heb ik nlets
dan 10C. Altijd, op tijd, ontv3,ng ik de Il1dischman, tenzij biJ
. vertraging van het vliegtuig. In sommige Hollaridsche bladen
lees ik weI cens Indisch nleuws, maar met de Indischman komt
het ni~uws niet alleel1 vlugger, maar ook' volledlger . in mijll
bezi~. En dat 9 maal per maand voor den prijs vall "I 1.-, zegge
en schrijve een pop I Oit is voor iedereen te- betalen! Iedereen.
ambtellaar zoowel als particulier, met, verla! in Holland, meet
geabonneerd zijn op de Indischman\ Geachte heel', ik gee! U het
recht, van dit schrijvel1 gebruik te maken, zoo U dat wenscheEjk
voorkomt, als ·reclame voor de Indischman.

Boclthalldel KOLFIt' & Co
verkrijgbaar

goede

service geeR

in de allereerste plaats - - - -

Slu1sbrug~ traat

Laat

Uw

drukwerken

door

Bad I s k a belorgen I

Bad I s k a faaft nooit! - - - - - - - - - - - -

Slui s b rug s t raat

23- Batavla-Centruo)

2727

15 cent bU :

.

Boekhandei

Bata vta-Centrum.

Boekh. B. \V. 'VIGEIlIN.K
Rijswijkstraat 16, BataVIa-Centrum.

I{atholieke Boel<:halldel
"VlltJaUS UNI'1'IS~'

Amsterdam.

Cltadelweg.

~e-handsch

Ve I flfliscJ~rflctlt voor iefleren

Bo.ekhulldel
,,1 N S IT LIN DE'.'

I

betrouwbaar Is

~

2e-handsch
"OBUZ"

, w.g. A: v. V.

doordat Bad I s k' a

is

GOAN TJIANG

.& CO.

j

Loopt d'u S . n i.e tee r s t ve r k e e rd.-

5 dezer 12 uur

Gewoon model, billijke prijs
KUNT UNlET SLAGEN
Vaor het verstrekken
van inlichtingen omtrent
met een ggede SIGAAR
ofbetalingsvoorwaorden :
of een prima PUP TABAK
LED IKANTE N FADRIE K
of een smakelijke Sigaret,

Kramat 16 Telf. 1632 WI., Tg. Priok Telf. 77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . :
Bandoeng Grootepostw.
W. 556 Bdg.,
Bancoeng Grootepostweg O. 2274 Bdg.
euitenzorn Grooteweg 391 Btz.'
2448

NOORDWIJK VIJF --------_._-----------------

Vrijdag

1 persoons v.a. " 35.- compl.

F/lIAlEN: ..

I.

Opening

2 persoons v.a. f50.-,

Gemblongan 28 - ' Soerabaia De eerste eisch is
. telefoon 3958
voor een Sigaar
2225 Dat men deze

Hoofdkantoor:. .
.
Sawah Besar 13-15 elf. 390 Wt.

,I nclischrflcin !',

Pasar Baroe, Bandoeng.
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MAISON G. WI VERSTEEG
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Specificatie :

eetservles, SENKING OASF.,.
enz., enz.
2725
ERJmlI1_B:lHEI[amml..
uw
gg

2717

t

W

mar

div. SALON-AMEUBLEMENTEN, TAPIJTEN, vloermatten, PORTIERES\.. complete
KANTOOR-en SLAAPKAMERS, SANITAIRE WASCHTAFELS, salonlampen, COM.MODE, LITS JUMEAUX, linnengced, SERVIES, kristal,
.TUINZITJE, enz., enz.

(KetaRa.ngweg)
' '.'
Moderne SLAAP- en EETKAMER-AMEUBL., zltjes, goede
STUTTGART PIANO, klok,

S·

~

HOTEL VICTORIA
MEJiTENG 50

HEOEN KUKAVOND
'MORGEN VENDUTIE
ten huize v.d. WelEdelG. Heer
F. SANGER
,-_. 'I'[Iderigweg West No.5

1 uur

"...,..-----------------------*---""*_1

Brown-s Sugar Babies

VE~tDUTIE

6NM&'. . . . . .

tj itere" -pengalengan hoogvlakte 4600 voet
rijden van bandoeng

Groote Dansavond
Morgen en Overmorgen

-.---~--.- - - - - - -

II

\

.iEDEN 1<IJKAVOND,

0

op Maandag 8 de%er tusschen
8 en 10 uur V.m.

DE SEWINDVOERDER

,

Dr. ONG HOI< LAN

137do

. MAATSCHAPPiJ
gevestigd te Bctovlo.

.....-----

gl:~&

MlP!fH"'. . . . .I.I!. ~

N.V. BATAVIASCHE VERKEERS

---

mo'o~n

-----

Uitgebreide colleclie stoffen.
'Afwerking en coupe: PRIMA
Zeer lage prijzen.

ME0E0EEII NG

6%

berqhotel

Sluisbrugstr. 29 Batavia-C.;
.
Telefoon 3544
Oud Gondangdia 36
147 Ie en 3e do .

I

Aan H. H. Leden der Societeit
"De Harmonie", Ba~avia.
be ALOEMEENE JAARLIJKSCHE
!'EDEN-VFRGADRRING zal worden gehouden 01l Maandag 15 Febr.
1937 te 9.~O uur 's avonds.

tel." t20.

ran]..;

.

g_.
,
..... - .

I

onze 'ultravio/ef Ie sfra/en - zijn nie! Ie beta/en

AARDBEIEN VRUCHTEN-SIROOP

i

.Model 1934} 1935
Zoo goed als nieuw
6 cyl. 4 deur, 5-;zits
Met aangebouwden Koffer en
2 reservewielen.

Kebon Sirih

BLAP'

EERSTE

.__,,_,__

~---~---------T------·_-·----··----~-·-----~-·--

:BATAVIAASCH NmUWSBLAJ) van ..Dondertlag

,L.1t

'"

Fehruar! 1937

1'WEEDE BJ:l\J)

·Nederland

Ver. Staten

Alqeciras

Concentratie oorlcqsschepen

De koloniale

eisclten

sta-

RegEierihgsartilletie bomberdeer! Ovie'do
Bommen op Britsch slcqschip. I~Royal
Besoek

,VlI'"

P o r ij 5, 3 Febr. (Trcnsocecn). Zes Spaansche
, ncfionollstische oorlogsschepen ankerden heden in de
baai van Algeciras. Gemeld wordt, 'dot deze mobilisatie van de nationalistische 'zeestrijdkrechten de voorbereidinq vormt voor een nieuw offensief tegen Malaga,
dat tege.n het einde 'van deze week zal aanvangen.
Frcnseh bexoek

Aanvallen afgeslagen
1\1 a. d r i (I,

'fIlOREZ TE

3 ~ebr. (Havas).

lIet
communique van de Detensle-Junta van
12 uur 's mlddags meldt : De regee,fi~S'strQepen sloegen vele llatiolla!isti·
sehe ~anvalle1l'in den Aranjuez·sector
al. un GyOlI woidt gein~M, dat de re·
ge,edngsartillerie Oviedo oil kra:chtdadi.
g¢ wijze ooillllardeerde.

BAR~ELONA

Par ij s,' 2 Febr. (Transocean), De
secretarts-generaal der Fransehe communistiS'che partij Maurice Q'horez is tezamen met Iden Franschen 'commun.istischen afgevaardigde Du tllleul te Barcelona. ,gearriveerd.
Na door den President der OeneraUtat
Luis Companys te 'zijn ontvangen sprak
BOl\LUEN OP "RovAL- OAK;'
Thorez gisteravolld een masSa-bijeenL (J. 1'( dell,
3 F~br. (Reuler). Drie komst toe.
Spaaliscne tegeerhlgsvUegtuigim hebben' Tezamen met Thorez pevond zic~ op
llabij guropa~punt JrIe ideiile bonunell het podium de beruchte Spaansc~e
geW~fpell o~ h~i Britsch~slag~chi'p "Roy- cQmmuniste La Passionaria.
d Oak". Geineelid wordt, dat de vliegVolgens een bericht uit Barcelona, getu igel1 het slagschlp aanzagell voor den ~ubliceerd doo~ het dagblad "Le ~ou~",
' k',
na t't ona I'IS t·lSC' Ilen,
[luser" Cana'
' r l'a"
s. De wordt heden een groep Fransche poUtlcl
,
,
, e n deskundigen te Barcelona verwaeht.
Britsche zaakgelashgde, te' ValenCIa, For- ,y,
t d eze groep b e h ooren 16 ra d lca,a1
.1.0
'
~es, werd geinstrueerd de aandacht der socfalistische leden van de Fransche
re~eeri~g vall Valencia. te vestigen op Kamer van Afgevaardigden.
het incldent en ha.ar te verzoekC'n zoo·
~ani&,e siap~en te nemen" dat herhaHng De moord op De Borc:hgravG
hiervan voor~omen \v·orett.
SCUilDEVERGOEDING VAN 1 l\UL-,
LIOEN' FRANCS.
I

M

a

I it

g a,

2 Febr. (Havas). Een

natorialistlseh vUe'gtulg, dat heden over

d~ 'stad Maia:ga vloog, we'rd door re'geei'ingsvlfegtuige'n ,~theivol,gdl
in
~ierr~ Mijar i1eergesehoten.

en

ae

DE "DELFIi·f· GETROFFEN

Het· Spaansehe republlkeinsche koop'{~ard:ijs~hip

"Delfin" werd ter hoogte
van Torrox door een natlonaUstische
onderzeehOOt aaligevallen.
.
O/schoon de "Delfin" door twee torpedo's gettoffen werd sIaagde het schip
etin Mahlga.' te bereiken.
Tevoren was een natlonallstisch vlIe'gtulg over de "Delfin" gevlogen, doch het
werd door het afweer.geschut van een
r~seerhlgskruiser rip de vlucht gedreven.
LEVENSl\liDD~tENKAART£N

Par ij s, 2 Febr. (Tranwcean). Q'P
1 Februarl werden te Barcelona nieuwe levensmlddelenkaal'ten u~tgegeven,
waarop belangrijk minder levensmlddelen kunnen worden verkregen dan op
de vorige.

Par ij s, 2 Febr. (Transocean). Het
socialistische dagblad "Populaire" verneemt dat tijdens het onderhoud, dat
enkele da~en geleden 'te Saint· QuentIn
in Noord-Frankrijk plaatshad tussch~n
den Belglschen minister van Buitentandsche Zaken Spaak en den minister
van Buitenlandsche Za,ken der Valenciaregeering Alvarez del Vayo, w{h..d overeengekomen, dat de Valencia-regeering
de schadevergoeding Veln 1 millloen Bel;
gische francs zal betalen, welke door Belgie wordt 'geel.scht in verband met den
moord op den Belgischen diplomaat bar,on Jean de Borchgrave te Madrid, op
voorwaarde da't de zaak zal worden
voorgelegd aan het Internatlonale Hot
van Arbitrage te 's·Gravenhage.
Dit berIcht besprekend ondersteunt
het Fransche soclalistlsche j)lad de bewering der roode Spaansche regeering
dat de ver'moorde Belgische legatiesecretaris geen offlcieele funcUe bekleedde.
Del Vayo zou echter den eisch der
Belgische regeering hebben aanvaarct
omdat een verwerplng ervan een moelHjke politleke sltuatie voor de Belglsche
socialisten zou hebben gesehapen:
NON·INTERVENTIE

Op'vallend vlootbezoek
DE "NELSON" TE

Bi\RC~LONA

Ii are e ion a, 2 Fe tir. (llavas).
Het Eilgelsche slagschip "Nelson", Ilet
vlaggeschip vali den opperbevelilebber
der Engelsche "Home Fleet" adlnitaal
Sir ISoger Backhouse, wordt morgen, te·
zamen met drie andere Sche"peii del'
, Britsche vloot, te Barcelona yerwacht.
lIet dagblad "Ultima Bora," schtijft:
,.Thlor ,dit bezoek van d~n opperbevelhebber ,der Home Fleet toQnt' Engela~1(t
aan niet aUeen de wettige regeering ~er
Spaansche repu~liek te V~I"e~eb\ t~ ~r
kennen, doch oo~ de we~ttgbei<t der Ca\ talaansche autoritettel1." ,

.'*.

i

LOll den, 2 Febr. (Tral1S0Ceall).
De B,fltsche adll1jralitei~ ontken~ 011llieuw met lladruk dOlt het b~~o~k ~all
I~et Britsche slagsc1lip "N~ls~ll" aan
Barcelo,lia, ~ooals teeds ~Q,or "T~ans.
ocean" werd gem'eld, op eenJ8.'erlei wijze
verbaod l\oudt met de b~d~eling van de
Britsche re~eerin~ om de Catalaallsc~e
rege'er\llg te er~elUlenJ-- zOQa's in de ~e·
publikeirische Spaans~l\e pers gemeld
wonlt. Het eenige dod van het bezoek
van de "Nelsoll'~aan B~\,ce(c:)Ua was out
den bevelvoerenden a~miraal in staat
te stellell m.et de vertegenwoordigers
van de Britsche regeering Vall gedach.
ten te wisselen.

Lon den, 2 Febr. (Havas). De
non-interventie-subcommissle kwam hedenlllorgen bUeen.
Ret verluidt dat tijdens haar zi,tting
het vraagstuk betreffende het verleenen van financieelen steun aan beide
partijen en de details van het controleplan werden besproken. '

FARR.UN OVERLE:QEN

B e r 1 ij' n,
2 Febr. (Transocean).
D~ verklarlng die premier Caballero
Maandag heeft atgelegd, namelijk dat
de IVaIencia-:-regeering haar goedkeurlng
hecht aan het plan, om, het grondgebled dat door de Burgosregeerlng bezet
wordt, onder ,controle te, stellen, is in
politleke kringen te Berlijn met verbazing ontvangen, meldt de "Deutsche Dip~oinaU~ch und ,Poli~ische Korrespondenz", die gewoonlijk het standpunt van
het Duitsche minlsterte van Buitenlandsche Zaken weergeett. Het blad noemt
deze \houding van de Valencia·regeering
~e,n ,',Jongepaste grap" welke zeer gemakkelijk de, pogtngen yah degenen, die
trachten de orde in Spanje te herstellen,
afbreuk zou kunnen doen. Het is noodzakelljk, vervolgt de ,.Korrespondenz",
dat men niet wederom in eerratadlum
van stagnatle vervalt maar dat er stap-'
pen gedaan zullen worden om aan het
verlangen van alIe volkeren te voldoen,
namelljk da~t het Spaansche vraagstuk
de vrede in Europa nlet zal verstoren.

Joachim, von Ribbentrop

I

~l\I

BESCIIERMING VER'ZOCIIT

s

t, 2 Febr. (TransB 0 e k are
ocean). D~ gezag1{oerder en; 4 of{icieren i
van het S.S. "Campomores" van de Valencia regeering hebben de Roemeensche havenautOriteiten om bescherming
verzocht daar zij in verband met het
gedrag van de bemanning niet naat" hun
s.cnip wens'chten terug ,te keeien e,n in
ROenienie wilden blijven. De havenautoriteiten gelastteil daarop een onderzoek '
hi te stellen hetge'en rot resultaat had
da!t het verzoek van de officieren werd I
ingewllligd. Ten aanzlE!n van hetgeen
met hBt schiP gedaan zal worden is nog
gee'n besU~"sing ge"nomen.

Clzl,ui

,.

- _..

"

Gevaa,lijke situatie
Wi\NG I-CHEll

VERl\~OORD

S h a; 11 g ~ a I, :J Febr. (neuter).
Generaal \Valig I·cheh, een der vertrouwdste onderaallvoerders vall Chang
lIsueh·li~l1ig', Js door de extreinist~ll. te
Sian-Iu gedood, toen hij weigenle' het

bevel te onderteekellell, waarbij de ontruiming' der stad door de rehellen wordt
afge.ast. \Va\l8:, die zich in 1931 tijdens
het, l\Ioe~~~~l~h\c.iden~ o~,derscheidd,e te.
g~n de Japanllers ,er(] erm . d toen
.. ~
" , ' ~,v
v
oor,
hI) zIek te bed lag.
''''''
COllIl\lUNISTISCHE REOEERIN(}'

Berlijn, 3 Febr. (Havas). Het
gerucht loopt, 'dat de gisteravond
naar Lotuien vertrokken Duitsctie
amoassadeur; Von Ribbentrop, een
gedetailleerd memorandum inzake
de Duitsche koloniale etsctien bij
zich tteett en ge"instrueerp, is 011,middellijk na aankomst in Engeland dit »raaqstuk: met de Britsche
regeering te bespreken. 'Volgens
inlichtingen uit Duitsche politieke
kringen zijn deiZ'e eischen deze,lfde,
die door 'Hitler zijn uitgesproken
tijdens ,zijn rede te Neurenberg 'en
in den ,Rijksdag op 30 Januari, n.l.
de teruggave van ~de k.rachtens
het verdrag van Versailles 'van,
Duitschland afgenomen en aan Engeland, de Britsche ,Dominions,
Frankrijk en Japan toegekende
kolonii3n.

t

L 0 rt den, 3 Febr. (Reuter).
Eden heejt in 'het Lagerhuis (lutdelijk' gemaakt, dat de Britsche
regeering I vcornemens is vast te
hOllden aan de reeds bekend gemaakte politiek ten aanzien van'
de mandaatgebieden. Het lid Mander stelde een uitvoerige vraag,
waarin hi) Eden verzocht uiteen
te zetten welke stappen I de Britsche regeering zal nemen naar
aanleiding van HiUers rede van 30
Januari, waarin de Duitsclie koloniale eischen herhaald werden.
Eden verwees Mander naar zi}n
verklaring van 27 Jult van het
vorige jaar, 'waaraan hi} zei niets
meer toe te voegen te hebben. In
aansluiting op een andere' vraag
betre//ende het acces tot 'de grondsto/fen vroeg het lid ,Burke aan
Eden 0/ hij het Huts de verze~e
ring kon geven, dat er geen sprake
zal zijn van overdracht van 'gebied,
waarop 'Eden antwoordde: ,,0 ja,
zeker".

lruk

S han g h a I, 3 Febr. (Reuter),. - - De vte<te hi Noor(l \Vest China.
op",
nieuw in gev'aar. De·extrendstische ele·
PAN·ARABISCH CONGRES
menten in Chang IIsueh-liangs vroegere
I~ger, olldersteund door de conlluuniS-1
.
ten" heb~eil zich m~ester gelnaakt van
Bag dad, 2 Fe,br. (Havas). Tep
~ian·"u na ecn treffMI met de gema,tig- gelegenheid van den pelgrimstocht, weldelt. ,Zij slaten ~e ,poorf~,~ Van de stad r ke ,tijdens de feesten van EI Kebir plaatsen s1elden maclunegeweren op de m u r e n ,
'
op ten eiude bet binnentrekken van de heeft, 'zal te Mekka een Pan-Arabiseh
~e~ee'ri~~stto~pen ,te ~ele~teil. De extte· congres plaatsvinden, tijdens hetwel~
inisten, elschen Chaugs terugkeer eil ver·
.. ..
klaren .slechts zijn beveleil te zullen ge. waarSC~lJnhJk het vraagstuk betreffen~
hoorzaulen. Intusscheil stelden de com· de de vorming van een bond der staten
nlliiliste'n eC'n onafhank~lijke regeering'
et e A bi' h
It
. h t N bOO
te Fushih ill Nootd.ShensJ in. '
m e~" ra sc e eu uur In e
~, IJe
Oosten zal worden besproken.
CIIIANG KAI·SHEK
Het verluidt, dat Ibn Saoed zlch begin
S han g h a i, 3 Febr. (Radi{)- Maart naar Bagdad zal begeven ten einSnangl1f\iL D~ Centr"l~ poUtlelte raad
l\eeft Ch~ang' !iai~sheks verzoek om 14 de met den kQning van Irak besprekln<!~~~.q V~f!i?:f~v,~fi~n~wg,.. ~~~ewnllgd. gen t.e voeren n~pens de ,ten uitvoer~n!~Plf V{~nl e~I1~~~ ~@~~ch~ Qinpe~ 141 brengmg van de tlJdens het congres geclf\g~" p~~t N~q~~nr,.t~~"~ t~ k~er~n. tnomen besluiten.

,
,
~ a r Ij s, 2 Febr. ('.ffans9~~~n)~ IJ.~
Spaansche anarchist. E~l.\ar4q Y~rr~n~
die op 1 Juli 1995 te P~rijs e~~ t\~~\S~~i
p~~g4eophet~"nvanko~n~~I~ps~
~IH van Spanje, toen deze t~t"ql~~ m~t
PresideD:t ~ubet uit 4e ppe~~ ~rug,:"

De t r 0 it, 3 Febr. (Reuter). Murphy
arrangeerde een conferentie tussChel\
de arbeidersvel'tegenwoordigers John
Lewis en lIomer l\~arthl en den vicepresident van de General Motors Corp.:,
«l\udsen. / l\lurphy Iloopt hierdoor een
vre~dza,me oplossing vall het conflict te
verktijgen.

,-

~~reelona

overleden.

, DU1TSCIIE

\

D e t r 0 i t,
3 Febr. (Reuter). Toen
de confe'relitie uiteenging, verkIaarde
l\lurphy: ,,(Vij hebben ~ed~rende 4~~
uur hadelijke ell versh\ndige besprekingen Jel\ad. Heide p;\r~i~e~ Waren fair en
t.-acbth~ll eJk:aar tegel1lQe~ ,te komen.
l\~otgen onl 10 utir komen wij weer
bijeen".

De over$troomingen
I'~T

,V41 Elt

S'fE~DS

S'fI,JGENDE

C a i ~. 0, <IllinoiS) 3 Febr.
ter). l? e ~ 1 s s ~ ~ s ~ ,Ip P 1
goon l1ed~n~orgen
d ~ r 0 ~ t e s t I U if e n.
water
Is
thans

(Reub eweH e t
nog
~l~~~ts qng~veer een
c e n ,t J met e r
ben e den den
t Q P V· ~ n
den 1 8 ni e t e r
hOQgen overstro<?mlngsd ij k. Z e s d u i zen d a r bel ders ziJn daardoor ontmoe dig d.
Z ij m e end e n
n. 1., d a t 4 e r 1 vie r i i steren het hoogste pell
hQd berelk~ daar het
p e i 1 g e ~ u r e n de
7 u r e n
con s ,t a, n t b lee f.

Japan

Rijksdag niet, ontbonden ?

Vlll"'VI~L,lg~fl~

T 0 k 1 0, 3 Febr. (Domel). Het besluit van' het Kabinet om aan beide
Hui~n te ver~eken hun reces rot 10
Februari te verlengen wordt door p.oIitleke wa~rnemers als een aanwijzing bescho~wd, dat de regeering, de geruchten
van h~t tegendeel te~ spijt, l!let voornemens is den Rijksdag te ontbinden.
Hedenavond '~eeft een conferentie
plaats van alIe partijen om het regeeringsver~k te b~spreken.

Lon d e p, 2 ~~~1·. (~tlv~~~~ Vql'=
gen,s qe "Manch~&t¢r q~ar~u~W' \>es~l:\~~
te Ol'anle~burg ee~ ~e~elm 1?11i~~ q'l~
reau voo.r de aanwerving ~a~ v~U~UH~
gers vool' Spanje.
Het bla{i v,o~gt hiera,~n' ~e, q~~ ~~
OranIenburg jon~e~ledep, b,~h~o.~~~q~
~ot de S. S. en qe S. ~., ~ei~l:l~~P:~~ ~\ye~
ma~nden gedrild ~o.~~en ~p &~g~p~n~~
dezen tljd 450 tot 500 mar,k per maan~
ont,vangen.
.
,,
De ~ongeUeden moe ten z~ch ~~r~lnq~~
hun b~stemmlng aan nlemanq te <mthullen.
. ' , .,
, .
AAN\VERVING 'VAN

Plliesti,ut

VnlJW~~~lQ~ft~

P, a r ij s" ~ Febr., (Transoce~n)~ Va
"Echo de Paris" meldt d~t qa vertegen~
woordl~er te 'Parijs v~n de Y~lencl~:"
BRAND OP DE "NAVARR~"
regeering vO'Jrtgaat met ~~t ~al1wefven
van vrijwllligers voor Spanje.
P a r ij s, 2 Febr. (Transocean)., Hetzelfde blad verkIiH~rt~ d~t op, 24
Aan bO'Jrd ~an het 8.S. "Navarre". dat Januari j.1. 800, op 25 Ja:nuari 1io en
mom~nteel m de haven van, Marsellle lop 26 Januari 150 vrijwUliger~ q~
llgt, IS brand uitgebrokell. De o.orZlaa'k Fransch-Spaansche grens zijn 6verga-:
van den brand kon nog niet worden stoken.
'
' , '
vastgesteld.
Voorts zijn op 25 Januari j.1. nlet
De, "Navarr~" is een der schepen, wel- minder dan 240 Ualiaansche burgera uit
,ke ~~r de Valencla·regeering gecl1ar- Parijs vertrokken om zich bij de spaanterd IS.
sche raode mllltie ~ voegen."

DELEGATIE NAAR LONDEN

Z~lfs d~ Idllaer~n'w~rkte» mede bij de stakingel1 h; de Alllerikaansche
auto.industrie; zij droegen plak~aten; onze vaders zult'eft ,tiilrleii:

~

DE ONDERIIANDELINGEN

~eerde, is in e~n kl:a~~z~n~lg~ng~stlcl1~

te

Litwinoff in ongenade

,

~·~~~,~a~~.~,~~,~J~~\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

van het Alg. Ned. lnff.
Persbureau Aneta).

F lin t, 3 I"·ebt. (Havas). De sta-} Den H a. a g, 3 Febr. Benoernd
kers verklaarden, dat de slt-down-sta- is" tot gezant van Zweden in Nederland
de heer Sjoeberg, vroeger in dezelfde
khig' t,(l~1\S een hongerstaklng' Is geworfunctie werkzaam te Rome.
:d~l\., l\nlita.,iren stelden machlnegeweren
op ,bij de lngangen van de Iabrlekeu om
IIET ROODE KRUIS
te beletten, dat Ievensmlddelen voor de
'stakers zullen worden aangebraehs, LeDen H a a g, 3 Febr. Bij ko..
\v:ls is u~t \V,'ashJngtOl,1 naar Flint ver- ninklijk besluit van 25 Januari is de gep.
trokken om den tegenstand der stakers Iultenant-generaal van het Jndlsche Le..
.te organlseeren.. D.e General i\lotors- Corp. ger H. Bakker op verzoek eervol ontheven van zijn functie als hoordcornmlsverklaarde steeds- betei(l te zijn te on- saris vall! het Nederlandsche Roode
derhandelerr zoodra de labrieken ont- Kruis, en tot zijn opvolger is benoemd
de Iultenant-generaal P. J. van Munrt.J.i,md ~i~il,.
.nlkrede, thans leger-commlssarls van
het Roode Kruis. Tot Ieger-cornmlssarls
is benoemd de gep. kolonel van het Indlsche Leger W. J. Lucardle.
f lin t, 3 fe,bt:. (Reuter), De sitdown-stakers in een 'der Fisher·caros.
DE "BRASTAGI" VAN STAPEL
serie·fabrieke{1 hebbe'n aan den gouverneur van Michigan" l\iurphy, getelegra.. Den H a a g, 3 Febr. Zaterdag
a.s. wordt het nieuwe m,s. "Brastagi"
le~r4: "Wij hebb.e~ b.e~loten in de (a. van den Rotterdamsahe Lloyd biJ rcle
bri~~ t,e bW'(en. W,ij ~Qeste(en ge~m illu- scheepswerf "De Sche~de" te VlIssingen
sies omtrent de offerif, welke het gevolg te water gelaten.
'van <lit besi'uit z411en zijn. Wij verwach·
MINISTER SANDLER
te~l Ite~1 st,eUJg~t~, d~t 'Yann~~r gepoogd
word~ o,ns .Qlet ge,w~l(t uit <l,e fab,rieken
Den H a a g, 3 Febr. De Zweedte verwijderen, velen onzel ~ullen worsche minister van Buitenlandsche' Zaken
den gedood".
sandler wordt mQrgen in de residentle
,verwacht. Hit zai, denz'elfden avonc1
lIet vakvereenigingshoofdkwartier ver· reeds vertrekken.
khlart, <fat l\.tutph~ den lefderi de verzek~.fh,~ he,e~t, gegev~~, <l~t de troepen
NECROLOGIE
niet 1{ebr~ki zuilen WQrden Qm de ~ta.
Den H 'a a g, 3 Febr. De bekende
kers met- geweld uit de fabrieken te ver·
ond-schipper van de Nooni- en Zuld(bilveu.
1l0lIandsche Redding Mij. Jan Bijl Is te
Den Helder overleden.

is

~-

\Telegram~en

NIEU\VE GEZi\NT Vi\N ZWEDE~

"EEN ONGEPASTE' GRAP'"

tie ~,N elsou" : uan Valencia

•

J e r 1.J 'z a I e m, 2 Febr. (Transocean). De Hooge Arabische Commlssie
besloot hedenavond een delegatle naar
Londen te ~nden <?~ zich op de hoogte
te stellen Qf de Britsche regeering werkelijk de a~nbeyelingen van de KoninkHjke COlllPlissie ten gunste van Arabie
in vervul~lng zal qoen gaan. Tevens
W01-'gt ~em~14 pat in ;Landen een permanent Arablseh Ipro:p~~~d'a-bureau
gevestlgd zal !worden. i
\
\'
,

Lttwinoff

War s c h a u, 2 Februarj
(Transocean). Volgens te War·
schau ontvangen Sovjet-Russi.
sche persberichten heeft de pfqt.
sel inge terugkeer van den com·
missaris van Buitenlandsche ,zaken Maxim LitwinoH uit Geneve
groote sensatie te Moskou ver.
wekt.
, In verband met het feit, dot
de naam van Litwinoff verschei·
dene malen werd genoemd tij·
dens het jongste Trotzkyisten.
proces wordt gemeend dot iijn
lot reeds bezegeld is en dat hij
in het volgende proces tezamen
met Rijkoff en Boekharin voor
de rechters zal verschijnen.
De echtgenoqte van Litwinoff,
van wie bekend is dat zij nauyve
betrekkingen onderhield met
Radek en Sokolnikoff, is reeds
door de agenten der G. P. Oe
onder strenge bewaking gestefd.
Hoar woning is doorzocht en
hoar wordt niet toegestaan de
woning te verla,ten.
Voorts wordt gemeld, dot de
G. P. Oe zou hebben ontdekt,
dat Litwinoff zijn reizen naar
Geneve heeft benut voor het
houden van verschillende samenkomsten met vertegenwoordigers
van Trotzky te Parijs., Litwinoff vertoefde Zondag
j.1. 9P, zijn doorreis naar 'Moskou
te Warschau, waar hij op de
Sovjet-ambassade vertoefde en
confereerde met de Sovjet-ambassadeurs te Warschau en te
Berlijn.
Ten slot~e wordt noggemefd,
, dat de echtgenoot,e van Sokolni.
koff naar het So.lovki-eiland verbannen is.

*
**
Lon den, 2 Febr. (Transocean). De alom verspreide be·
richten dat de echtgenoote van
den Sovjet Volkscommissaris van
Buitenlandsche Zaken Litwinoff
door GP-oe agenten onder hllis~rrest zou zijn geplaatst, terwijl
In ha9.r woning een huiszoeking
zou zlJn gehouden, worden in de
kringen van de Sovjet ambassade te Londen als "fantastiscn"
gekwalificeerd. Deze berichten
zijn van elken grond van waar.
heid ontbfoot.

BATAVIAASCH NIEtJwSBLAD van', .Donderdag it Februari 1937
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TWEEDE

BLAJ)

•

Straits Settlements

:Scheepvoartquaesties
Te zwaar beladen schepen

Frallkrijk

u. S. S. 'R.

Duits cit land

De Manoeuvres

De koloniole quaestie

Nazi's in het buitcnland

Trotzky over. den toestand

IIET VLIEGKAi)IPSCJIIP

EEN ARTJKEL VAN HERVE

EEN BELANGRIJK AlUBrr

STALIN EN DE BUREAUCRATJE

I

M e x i c 0 CIt y, 2 Febr. (Havas).
SIn gap 0 r e. ,3 Febr. (Reuter).
P a r ij s, 2 Febr. (Transocean). I B e r I ij n, 2 Febr. (Transocean).
Eenige vijandelijke de- Gustave Herve bepleit in het dagblad Een belangrijk besluit, dat heden door Leon Trotzky verklaarde naar aanlelding van de executle der 13 beklaagden
s tr o y e r s t r a c h t t e n
gls- "Victoire" de teruggave der vroegere kanseller Hitler werd ultgegeven, voor- in het Moskou-proces, dat "Stalin geDuitsche kolonlen, welke zlch thans on- ziet in het ambt van hoofd van de riatcren
troepen te lander Fransch mandaat bevlnden, als be- tlonaal-soclallstlsche organisatie van noodzaakt is het oude kader del' bolsjeden in het Oosten van wijs van Frankrij.k's verlangen naar be- Duitschers in den vreemde op het de- wistische partl] in het bleed te smoren
h e t
Z u 1 d W est - ell and, trekklngen van goede nabuurschap met partement van' Bultenlandsche Zaken, omdat hijzelf een aanvang heeft gedoch door het hevlge Dultschland.
.
hetgeen beteekent dat voortaan de be- maakt met de schepping van een nieuwe
vuur van de kustartlltrekkingen met de Duitschers In het artstocratte".
1 e r i e weIr did e 1 and 1 n g sHerve schrijft, dat Frankrijk zich niet buitenland zullen worden onderhouden
Trotzky voegde hleraan toe, dat het
p 0 gIn g v e r ij del d, van moet vernederen door de van Duitsch-, via het ministerie van Buitenlandsche
politieke stelsel in de sovjet-Unie thans
het standpunt d e r ver- land afgenomen kolonten te behouden Zaken.
een ernstlge crisis doormaakt. "De budedlgers Is het vijan- onder voorwendsel <fat ,Duitschland niet
de t ij k e
vllegkampschip verdient kolonten te bezltten. "Wanneer
Het huidige hoofd van de natlonaal- reaucratle, onthutst over haar isolatie
h e t g roo t s t e pro b 1 ~ e m. Eng~land Duitschland zijn vroegere kO-, socialistisehe organlsatle van Dultschers van het Yolk, ondersteunt Stalin, die
De k r u l s e r werd gls- lonlen het eerst terug zou geven zou in den vreemde, gouwlelder Ernst Wil- zichzelf OP zijn beurt van de bureaucratermorgen 200. mijl be- F'1ra n kr4jk wederom een gelegenheld voor- helm Bohle, is tot het nieuwe ambt be- tie Isoleert en met het volk tracht te
o 0 s ,t e n S 1 n gap 0 r e w a a r - bl] hebben laten gaan om een initiatief noernd. Hij staat direct onder den mi- flirten".
g e nom e n,
f u I I
s pee d te nemen, da,t tot een verdere vermin- nlster van Buitenlandsche Zaken en zal
Itldie
koerszettend n a a r SIn- derlng der spanning zou lelden".
'deelneme\l aan de zittingen van het kaTrotzky's optreden
g a p 0 r e. E e n g roo t e a a n blnat, tljdens welke vraagstukken beval u i t zee wordt In
Communistisch com plot tretrende Ausland-Deutsche besproken
PROTEsrr BIJ ~JEXICAANSCIIE .
Onderhandelingen met
den loop van den nacht
worden.
..
REGEERING
v e r wac h t.
V ij·f t 1 g
v t t e g ..
Itolie
I
t u Ige n
ve r II e t ~ n .. g 1 s ,t eBLUM ANT\vOORDTI GAUrrUEROT
Terzelfdertijd zal Bohle echter zijn
M
0 s k 0 u, 2 Febr. (Transocean).
r e n o m 4. 20's m 0 r g ens
•
werkzaamheden als gouwleider voor de
RUSTU ARAS NAAR lUILAAN
Sin gap 0 r e o m Ii e t v II e g Par ij s, 2 Febr. (Havas). In den Duitschers in den vreemde voortzelten. De SOvjet-gezant te MeXico-City he'eft
instructies ontvangen bij de Mexicaank
amp
s
chi
p
a
an'
t
e
v
a
1Senaat
interpelleerde
Gautherot
de
reVragen aan Eden
sehe \ regeering te protesteeren tegen
Rom e, 2 Febr. (Havas). Graaf
len. Toe n
d e v 1 leg t u 1- geering over het communlstische comhet optreden van Leon Trotzky.
Ciano is heden naar Milaan vel'trokken
VON
RIBBENTROP
DE ONT\VAPENJNGSCONFERENTlE g e n n a den
a.a n val 0 p plot, dat volgens hem in strijd met de
In de nota' wordt erop 'gewezen dat vo~~ besprekingen .Ihet den Turkschen
h e t v lie g k amp s chi p n a a r Fransch-Russische verdragen tegen de
Trotzky
voortdurend in de wereldpers m1l11ster van BUltenlandsche Zaken
Bel'
1
ij
n,
2
FebI'.
(Havas).
De
Lon den,
1 Febr. (Tran~ocean). Sin gap 0 r e t e rug v log e n, veiligheid van den Franschen staat zou
Duitsche ambassadeur te Londen Joa- aanvallen doet op de Sovjet-regeering Tewfik Rl,Ust:u Al'as, welke morgen In
In antwoord op een vraag in het Lager- w e r den z ij a c h t e r v 0 I g d zijn gesmeed.
chim, von Ribbentrop, die sedert' einde en wordt de Mexicaansche regeering een der voornaamste hot-els van Milaan
huis tijdens de zitting van heden her- d 0 0 r
mar 1 n e - v lIe g t u 1haalde Eden dat het door de Britsche g €I n, die 8 e l e t a r b 0 m De Senator wees O.a. op, (Ie commu- November te Berlijn verwefde, is heden- aansprakelijk gesteld voor de gevolgen zuBen aanvangen.
van dit provoceerende optreden.
regeerillg ingestelde onderzoek uitgewe- bar dee r den ,t ij den s e e n nistische weerafdeelingen in de Parij- middag naar Londen teruggekeerd.
Beide staatslieden z'ullen de betrekDe Sovjet-regeering acht het gezen heeft dat puitschland de Marokko- I and I n g van d e v e r d e - sche voorsteden.
,,"
wenscht, dat Trotzky geheel zal worden kingen tusschen ~ome en Ankara in
haar geheel bestudeeren, en in het pijverdragen niet geEchonden heeft. In I dig e r s.
I.~
PremIer Blum antwoordde.;'1)lerop- '. '"Is
gelsoleerd.
DUITSCIIERS ·TER DOOD VERantwoord op een andere vraag, evenzonder spreken over de llquidatle van de
, OORDEELD
eens van een lid Ider Labour 'partij, of,
Sin gap Ot r e, 4 Febr. (Reuter). de orde verstoord? . Heeft de commudefensieve vlootovereenkomst tusschen
nu toegegeven wordt dat Duitschland De vijand ondernam in den afgeloopen nistische samenzwerirtg de v:rijheid der
Engeland en Turkij'e, welke na de verDe bewapening
weer in het bezit is van den status van nacht verscheidene hevige aanvallen. De instellingen in gevaar gebfacht? GauB e r I ij. n, 2 Febr. (Transoce-an).
ove rin g' van Ethiopie werd gesloten Den
volledige geli}kheId, de Britsche regee- meeste hiel'van werden afgeslagen door therot, die de geschiedenis van den op_1 Naar aanleiding van het door de "News
EEN STUDJE-REIS . '
thans opgezegd is en die' een ongunstlring Duitschland zou w1l1en uitnoodigen I de zee- en landmacht, maar kleinere af- stand in de Vendee heeft beschreven, Chronicle" gepubliceerde bericht, dat
I gen invloed had op de betrekkingen tus,om deel te nemen aan de besprekingen deelingen landden op verscheldene weet wat een burgeroorlogi geri~ht te- twee Duitschers, dr. Wolfram Eynhaten
M 0 s k 0 u, 2 Febr. (Transocean). schen Rome en Ankara.
op de ;Ontwapenings-conferentie, ant- plaatsen v~n het eiland. Bommenwer-. gen de.lntegrlteit van het vaderland, be- en Lothar Reudel, door de volksrechtwool'dde Eden dat del' Britsche regee- pers namen deel aan de verdediging. De teeken-c.
: : ' bank te Bilbao ter dood zijn ver"Jordeeld De Sovjet-commissaris voor de BewapeDe toetreding van !talle tot de conring niets meer welkom zou zijn dan hevige gevechte,n duren voort. Vllegtulg. ~'
en dat laatstgenoemde in November j.1. ning Rusjimowitsj. zal in de naaste toe- ventie van Montreux zal ook worden bekomst,
vergezeld
van
een
commissie
van
dat Duitschland aan deze conferentie aanvallen vanuit het vUegkampschlp
De openbare meening st~at geheel is geexecuteerd, wordt in Berlijnsehe ofzou deelnemen. Eden, die door de vele worden verwa,cht.
achter de republikeinsche orde. Het is ficieele ,kringen verklaard, dat omtrent ingenieurs en legerofficieren, een bezoek sprokel1, evellals het vraagstuk Inzake
hem gestelde vragen in het nauw ge_
echter onze pUcht ondergrondsche sa- de executie van Reudel niets bekend is. bl'engen aan Praag" Londen en Parijs. het Balkan-pact. Rome, dat nog steeds
Gemeld wordt dat deze rels plaats- de voorkeur geeft aan bilaterale overdreven werd, bevestigde dat ;de Volken-em
menZ\\"erillgen op ,te sporen en wij heb- WeI werd vernomen, dat Eynhaten in
heert
in het belang van de versnelling eenk·omsten, koestert,. wantrouwen ten
bondsraad de zitting van de ontwapeben hierin nlet gefaald.
October j.l. tot 30 jaar gevangenisstraf
van Sovjet-Rusland's bewapening.
aanzlen van het Balkan-pact.
llings-conferentie voor .den 6den Mel llollglll'ije
' en ,later tel' dood werd veroordeeld.
Rusjimowitsj zal speciale moeite doen
Verwacht wordt dat Ciano en Presibijeengeroepen had.' De minister van
Deze waal'schuwing geldt vool' iederbuitenlandsche zaken ontweek een
cen en bepaalde vrienden van GautheHet bericht va~l de "News Chronicle", om bepaalde grondstoffen te verkrijgen, dent AtatUrk binnenkort de mogelijkwaaraan de Russische wapenindustrle held zuBen bespreken van een door de
rechtstreeksch antwoord op de vragen
EEN ONTSLAG-QUAESTIE
rot zullen goed doen van deze' waarschu- dat Eynhaten een verre bloedverwant gebrek heeft.
Engelsch-Italiaansehe gentlemen's agreeover de houding der regeering ten aanwing goede nota te nemen".
was van ambassadeur Von Papen wordt
ment gelnspireerde Itallaansch-Turkzien van laatste Italiaansche en Duit- ,B 0 e d ape s t,
1 Febr. (Havas).
te Berpjn' tegengesproken. Hoewel Duit:.
sche overeenkomst, waarbij beide ondersche nota's aangaande het vrijwilligers- I Van gezaghebbende zijde wordt vernoSTAKINGEN .
.scher' van geboorte was hij geen Duitsch
nIEEDOOGENLOOZE' CAMPAGNE
teekenaars zich verbinden den status
vraagstuk door rip te merken dat beide I men, dat regent Horthy en de Premier
b,\J:rger meer, daar hij als gevolg van den
nota's thans in studie zijn bij de non-I de ontslagaanvrage van den minister
Par ij s, I, Febr. (Transocean). De I atstand van het district Eupen-Malmedy
M 0 s k 0 u, 1 Febr.' (Transocean). De quo in het Oosteli}k deel del' Middelint~rventie commissie, maar het zou een van Binnenlandsche Zaken ~ikolaus de arb~~ders in de ~~oote ceme~tfabrieken aan Belgie overeenkomstlg het Verdrag Centrale Executieve Commissie m.aakt landsche Zee te eerbiedigen.
groote voldeening zijn wanneer het vrij- Kozn~~ hebben aanv,aard, ofschoon l'\et nal?lJ ~arse1lle zlJn in stakmg g~~aa~.l~an Versailles Belgisch onderdaan is ge- plann~n ;voor een uitgebreide zuiveringsDIPLOMATIEKE ~lUTATlES
w1l1igers- en het controle-plan zoo spoe-j beslUlt nog niet officieel is bekendge- en heboen de vijf gebouwen, waarUlt dE! wotdel.1',
actie in de communistische partij en is
dig mogelijk in werking gesoold zou wor- maakt.
fabriek bestaat, bezet.
,
voornemens een meedoogenlooze camRom
e,
1
Febr.
(R-euter).
De
Itaden.
I
I d
t
Volgens een berlcht uit Casablanca in
pagne te voeren tegen aHe anti-SovjetDe Premier zal voor cop g e por e-I Fransch-Marokko zijn de employe'S: ,bij' -:' RIJKSBANK EN SPOORWEGEN
liaansche regeering heeft Roberto Canelementen.
'
(
feuille van Binnenlandsche Zaken voor de gemeentelijke verkeersmaatschappiJen , _',1
..
talupo,
momenteel· ambassadeur te Rio
Gemeld
wordt
dat
deze
campagne
nog
DE WJLDE-VAARTSCIIEPEN
zijn rekening nemen.
eveneens in staking gegaan.
. -B e ~ 1 IJ n,. 2 Febr. (Havas), In meedoogenlooier zal zijn dan alIe vori- de Janeiro, benoemd tot ambassadeur
Het verluldt dat het aftreden van miecononusche knngen meent men dat het ge en dat ane personen, pie vroeger uit bij de Spaansche national1stische l'egee. Lon den, 1 Febr. (Reuter). Bij
nister
De
Kozma
het
gevolg
is
van
de
COT
OVER
DE
LUCJrrMACIIT
herstel van de volledige soeverelniteit de partijo verwijiderd zijn geweest en la- ring.
.It
het indienen bij het Lagerhuis van de
~ van de Duitsche regeering over de Rijks- ter in verband Inet b-etoond "berouw"
De
Italiaansche ambassadeuf
te
financ1eele l'esoluUe, waarbij de regee- critieken, welke op hem zijn uitgeoefend
Par ij s, 2 Febr. (Transocean>. ',l.'ij_l bank :en de Duitsche spoorwegen van er wedel' toe zijn toegelaten definltief Shanghai werd benoemd tot ambassaring wordt gemachtigd de betaling van in verband met het feit, dat hi] .naast
deur te Rio de Janeiro, terwijl de vroesubsidies aan wilde vaart-schepen voort zijn ambt van minister groote belangen dens het debat inzake de Nationale De-: een ,nternationaal standpunt beziell zuBen worden geroyeerd.
De zuivering, welke - naar gemeend gere ambassadeur te Santiago de ChUa
te zetten, verklaarde dr. Burgin dat aan had in particuliere ondernemingen, met fensie in de Kamer van Afgevaardigden s!~Cht~ een theOretisc.he beteekenis heeft.
verklaarde de minister van Luchtvaart ' ~edert de stopzettmg del' Herstel-be- wOl'dt - vel'scheldene maanden in be- Juliano hem opvolgt ais ambassadeur tB
de reeders is medegedeeld, dat ziJ re- name in een omroepmaatschappij.
Pierre Cot, dat de Fransche luchtmacht tallngen was de Reichsbahn niet langer slag zal nemen, zal geschieden onder Shanghai.
kenlng rnoeten houden met de mogelijkde ster,kste ter wereld is, met uitzondo- a~n internationaal toezicht onderwor- leiding van het hoofd der' G.P.Oe. Jesheid dat de subsidies einde 1937 zuBen
•
ring
van die van Sovjet-Rusland.
pep.
hoff.
worden stopgezet
dat verwacht wordt
Hoewel hij wegar dat Frankrijk in I 'Aan.den anderen k~nt Is .de wet, welke
B 0 e d ape s ,t, 1 Febr. (Transdat de industrIe zich zal l'eorganiseeren
Philippijllen
en voort zal gaan met Q,e samenwerking, (Jcean). De minister van Binllenland- enkele opzichtell, zooals op het gebled! t~n hjde' van· de mvoermg van. het
LIDlU.i\ATSCIIAP
VAN
DEN
van ruw elle-motoren, ten achter w~ Dawe~- en he~ Young-plan werd Ultgewelke een gevolg is geweest van de sub- sehe Zaken De Kozma is afgetreden.
VOLKENBOND
sidies.
Dr. De Kozma, die reeds minister van bij andere landen" verzekerde de minis- va.ardlgd en.. dIe bepa~lde dat d~. PresiHErr EUCIIARJSTISCII CONGRES
ter dat er geen tw ijfe 1 bestaat dat de ~ent del' RIJksbank, 1l~ moest ZlJ~l van
Binnenlandsche
.
Zaken
was
in
het
ka.In de laatste zes maanden van 1936
I
Fransehe luchtmaeht een der sterkste j':i~ ~ank Van Internatlonale Betalm~en, M 0 s k 0 u, 2 Febr. (Transocean).
vervolgde dr. Burgin - ' zijn de binet van wijlen Premier Gombos stond en
Man i I a, 3 Febr. (Havas). De bisbest uitgeruste ter wereld i is.
l11ehg ver~laard, d.aeh deze wet is nlm- De Sovjet-regeering heeft een bedrag
den
laatsten,
tijd
aan
hefUge
aanvallen
vl'achttarieven op merkwaardige wijze
mer van 1l1vloed geweest op de politiek ~an 500.000 goud-roebels ov'ergemaakt schop van Ssupingkai (l\fanchukl,lo),
gestegen, terwijl het aantal Britsehe blQot van de zijde der regeerillgspartij,
"De DUltsche vl1egtulgell: rkllnnen niet; der' Rijksbal1ok.
naal' het secretal'iaat van den Volken- mgr. Lapierre, is alhier per s.s. "vlctowilde vaart-schepen, dat bij het einde alsmede van die der rJ.oerenpartlj, de met onze bomm~~werpers'5vergel~ken I In ljezelfde 'kringen verwacht men een bond als eerste termijn van Rusland's ria" uit Montreal gearriveerd, vergezeld
van. het jaar in de vaart was, 76 stuks groot..stB partij del' oppositle, welke on- worden. Het zou 21Jn alsof m~n de snel- herziening van het statuut der Rijks- contributie als lid van den Volkenbond. van den missionaris van Ssupingkal, pa(285.000 ton) meer bedroeg dan einde der leiding staat van dr. Eckardt.
J\eid van een slagschip zou ,yergelijken bank, waardoor de kanselier rechtens De tweede en laatste termijn zal in Juli -tel' Barbere, voor het deelnemen aari het
1935. Sedertdien is echter een algemet. die van een torpedobootjager".
weder de opperste leider der bank wordt. a.s. wOfden betaald.
Eucharistisch congres.
me ene, zeer sterke achteruitgang inge.------------------' .~-MInister Cot ontkende de juistheld
treden.
,
van de statlstieken over de: Fransche ,.~---.~~~~~-------------~===~~=~==~~==~==~==~==~=~~~~~
De subsidie zal worden voortgezet tot
EDEN EN IIITLERS REDE,
mllitaire luchtvaart, welke door'den afI
een totaal-bedrag va~ ten hoogste
~
gevaardigde Henry de KerllUs' in de
'
~
Lon den, 1 FebI'. (Reuter). Toen
de Merchant Shipping Bill heden in
tweede lezing bij het Lagerhuls werd
Ingedlend, verklaarde de parlementaire
secretaris van het ministerie van Handel dr. Edward Burgip, dat het wetsontwerp betrekklng heeft op twee speclfleke problemen, .verbandhoudend met
de ve1l1gheid van schepen op zee, n.1. te
zwaar beladen vrachtschepen en de
hoeveelheid reddingsmateriaal aan board
van visschersvaartulgen.
.
Dr. Burgin verklaarde dat als gevolg
van de jongste procedures en de deor
de betrokken rechters gemaakte opmerklngen was het Parlement voor te stellen het naar zee zen den van een te zwaar
beladen schip tot misdrijf te verklaren.
Spreker voegde hieraan toe, dat deze
wet ook van toepasslng zal zijn op in
de ,Britsche koloniale bezttttngen geregtstreerde . schepen.
Het w-etsontwerp werd in tweede lezing aangenomen.
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aangenomen.
DE NEW YEARS HONOURS

van Hitler, zij deze lan'gs dipiomatieke
kana!en zal verz'Jeken.'
Het blad vCl'klaart : "Hitler heeft zeer
zeker veel 12eze ad dat duister was en
Lon den, 1 Febr. (ReutBr). De niet weinig, dat ~net zichze:f in strijd
New Years Honours List, waarvan de was".
.
publlcatie in verband met de constltutiQueele crisIs werd uitgesteld, werd IIET IIERBE\VAPENJNGSPROGRl\~~
heden lla het aanbrengen van verschilJende wijzigingen gepubliceerd,
Lon den, 2 Febr. (Havas). Sir
Koningin Elizabeth wordt hierin be- 'l'homas Inskip, de minister voor de
110emd tot Dame-Grand Cross of the CooJ,'dinatie van de Defensie, deelde naar
Royal VictorIan Order, alsmede Grand- aanleiding van ~en vr,aag in het Lagermaster in deze orde.
huis I mede, dat de orders, welke tusDe hertog van Kent, Lord Louis schen 1 April en 31 December 1936 werMountbatten, de hertogen van Con- den geplaatst met betrekking tot het
naught en Gloucester, prins Arthur of Britsch~ herbewapeningsprogram,' in
Conllaught en de graven van Athlolle totaal 137.509.900 pond sterling bellepcn.
en Harewood zijn benoemd' tot persoonWEDER EEN ONTSLAG
lijke adjudanten van den koning, terwijI
de hertog van Gloucester werd bevorLon den, 2 Febr. Transocean).
derd tot vice-luchtmaarschalk.
De partlculiere secret-aris van den Gistererl werd wederom een arbeider,
Koning Alexander Hardinge werd be- werkzqam op de marinewerf te Devennoemd tot Knight-Commander of Bath, port, ontslagen, zonder in kennis te zijn
terwijl W. T. Monckton, die tijdens de gesteld van de redenen van zijn ontconstitutloneele crisis zeer QP den voer- s!ag.
Verwacht w'ordt dat ook dit ontslag in
grond is getreden, werd benoemd tot
Knight-Commander of the Royal Vic- het Parlement tel' sprake zal worden
gebracht.
{orian Order.
A~IBASSADEUR

TE PARIJS
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137 %

.uitgebreld, de munitie met 50% en '
de Ultrusting met 70% - verklaal'de de
minister - en ik kan zonder gevaar
voorspel!en, dat de algemeene productie- !
cijfers der Fransche vUegtuigindustrie 1
in 1938, een toename van 60% zuBen
vertoonen.

I

VLIEGRAMP

D a k a r, 3 Febr. (Reuter). Twee I
vliegtuigen van het vliegkw'ampschip'
"Bearn" zijn in het Podordistrict in Senegal tegen elka'lr gebotst. De vlleg'tuigen stortten brandend neer. De zes inzittenden werden verbrand.
_.. _--_..
~...-.-----_.

Belgie
}{ONJNG VAN ZWEDEN NAAR
BRUSSEL

DE INFLUENZA

Lon den, 3 Febr. (Reuter). Het
Lon den, 2 Febr. (Havas). De
Britsche am bassadeur 'te Berlijn Sir Eric aantal sterfgevallen ten gevolge van inPhipps zal binnenkort worden benoemd fluenza bedroeg in de week van 24 tot 30
!.ot ambassadeur te Parijs als opvolger Januarl )155, tegen 1137 in de voorafgaande week.
~ _ __ _
,van. Sir George Ql~rk.
,;

'

I

B r u sse I, 2 Febr. (Transocean).
Koning Gustaaf van Zweden is heden
vergezeld van zijn minister van Buitenlandsche Zaken Sandler voor een officieel ,bezoek In de Belgische hoofdstad
gearriveerd. Koning Gustaaf zal 'oot
Donderdag te Brussel blijven.
Gemeend wordt dat minister Sandler
met den BeIgischen minister van Buitenlandsche Zaken de mogeli}kheden ~al
bespreken van eeil nauwere samenwer-"
king der "neutrale ~taten" OIl economlsch en pol1t1ek terreln.

De overstroomingen van de i\Iississippl ~lebben oo!<' bij de plaa,ts Poplar Bluff in den staat Missouri groote verwo~stingel1 a.angelicht. Poplar Bluft is een plaatsje van circa 8000 1l1woners. De inwol1er~. van Poplar Bluff behooren· tot de honderdduizenden
die door de ramp dakloos z1Jn g-eworden.
•

.

,

llATAVIAASCH ,NIEUWSBLAD vall~)joq~lel'dag. 4 ~'elf.l·nal'i 1937
4% ObI. Ind. L.
'34 A .

Handel en Nijverheid

"

"

"

.,

.,

,l

8 lot k

0

e r sen

3 Febr.
Cert. Nederl. Handel-Mij.
Ned. Ind. Handelebank
Ned. Ind.' Escompto-Mij.
Handelsverg. Amsterdam
Koloniale Bank
Amsterdamsche Bank
Konlnklijke Petroleum Mij.
Koninklijke Paketvaart Mij.
NederI.Scheepvaart Unle
Java China Japan Lijn
Dell Spoorweg Mij.
Ned. Ind. Spoorweg Mij.
Philips
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Internatlo
Lindeteves ,Stokvis
Mijnbouw Mij. Redjang Lebong
S I c

t ,k

0

199%
171
121
510
82%
163%
432 \
163%
116%
96
128%
83%
330
308
193
156%
202

e r sen (Aneta)
2 Febr. 3 Febr.

3% Indie 1937
9'r/1 8
973/ Uj
100'1/18 100%
4% Indte 1934
10(}'1/16 100%
4 % Indie 1934a
5%% Young (m. verkl.)
27%
27%
Amsterdam Bank
163%
163%
JavascheBank
305
Koloniale Bank
81
82%
Ned. Bank Cert. '
195
195%
N. I. Escompto Mij.
1203,4
Handelsbank
173
172
N.H.M.
198%
199%
A.K.U. .
543,4
55%
Calve, Cert.
93%
95%
Plhilips ;
,3215
3293,4
Unilever'
171%
173%
~ith!S Service
3%
311h 8
Shell UnIon
2111/ 18 22%
Shell Union Com. ,pref.
789 / 16 78
U;8. Steel
72'1/16
713,4
Anaconda'
4P/16
4F/16
Be,thlehem Steel •
61%
6P/16
44%'
Montgomery Ward
44'1/18
Intern. Nickel
47%
47%,
Gene,ral Electric
:.471/ HJ
47%
standard Brands
12
12%
General Motors
49%
501S/ lt
Kennecott Copper
443,4
45%
Borsumij
192
194
Internatio
190
1923,4
Lindeteves a 300 com.
155
155%
, AIg.Exploratie
170
168%
BllIiton 1e rubriek 530
534
Koninklijke 'OUe
425%
431%
Java-China-Japan-Lijn
96
97%
Kon. Paketvaart Mij.
1633,4
Scheepva,art Unie
115
116%
Sem.Stoomboat & Pr.
245
Cult. Mij. Vorstenl.
40%' \ 40
H.V.A.
510
511
Arendsburg
435
438
DeU Bat. Tabak
,278%
281
Dell Mij.
334
332%
Oostkust
90
81%
Senembah
3283,4
327%
Malabar Thee
327
360
Michiels Arnold
189
189%
f Amsterdam Rubber
308
310
Bandar Rubber
282
278%
Sumatra Rubber
284
289Y2
Malang Tram
75
Serajoedal Tram
37%
Besoekl Tabak
179
179
172'%
NLsu
1753,4
4% Nederland
100% '100%
3% Nederl~nd 1936
9915/ 18 99%
Robaver
148
149
Incassobank
121
125
240
235
Javasche CultUUl'
Walsumatra
244%
247~
Vlco
256
256
GandasoU
. Paslr Nangka
34
Continental on
33%
68Jl/l~
Comm. Amer. Smelting
68%
94
'92%
Chrys~er Corp.
Bengkalls ExpI. Mil.
133
134%
Corp. Tr. (mod. distr.
type)
Unloo Pacific (cert.>
97%
(gewone aandeelen)
97
Cert.6% ;Cities Service
41%
. Cert. Hudson Car.
1611/ 16. 17%
60
Jasumij
65%
Pangheotan
145%
148%
I

(3e L.>

•

Afgedane
N. I. S.
Deli Spoor
Sem. Cher. Tr.
Sem, Joana Tr.
Gasmlj. Nat.
Aniem
Tarakan
Soerowinangoen
BasHam
Redjang

transactles
833,4*)
128%*)

128~)

83%*)

230*")
283*)

48%*)
39%*) .
232"*)'
278*)

150*)
205*)

203~)

147*)

De markt was vast gestemd.
gedaan:
·nominaal.
...) bIedkoerS.
.... ) laatko,era.
*)
**)

drukwerk wordt door

- 300
199 200
liO 1701h -

,

, -

161l h

•I

I

~

-

310
R~

. 8tl/.

H. V. A.
Arnst. Rubber
Cult. MIJ. VOl'stenl.
Internatl0
Lindeteves
Band. Kinine

Upie

410
116'/2
96 .961/ .

Japanlijn
Rott.- Lloyd
K. P. M.

st. Mij. Nederland
N. I. Spoor
Deli Spoor
ijem: Cher. Tr. ,
Bem. Joana Tr.
Kedirl Tr.
Serajoodal Tr.
Bat. Verk. Mij.
Malang Tr.
Jest Java Tram
Simau,
"
a 100
IWdj. Lebong
" "a 100
Emnl
Moeara Sipongi
II
"a 100
Billiton B.
Aimem
~engkalis

162 112163

84
49

38

100

103

Cities Service
Sbell Union
U. S. Steel
Anaconda
Bethlehem
Corp. Tr. (Mondif. sn.:
International Nickel
Union Pacific
General Electric
Standard Brands
General Motors
Montgomery Ward
Kennecott
Standard on
Hudson Motor Cars

84 1/.& ~
1271/212~
1
49 / .
39
40
9t
91
1
38 f. -:-

=1

755
765

765

If6
260

161
265

U5

133
le5

1451/ 2

lUid.Bantam
156,
Tarakan
Kon. OBe
4313/.433'/2
"
0, a 100
432 31.
Alg~ Expl. MiJ.
null. Philips
331 3311/2
Cities service
J3/ . 3 13lte
Ctti'es Service prefs.
42
Shell Union $' ,
221/ 8 221/t
Shell Union pref:
781/ .
Corp. Trust Sh.
a 10 sh. $ dist!'.
Corp. Trust SI1.
a 10 sh. $ ace.
Corpoi·. Trust tho
a 100 sh. $
Bethl€h. st. C9rp..
Montg. Ward en Co.
b.u.
Int. Nickel Cy.
Gen. Motors Corp.
G~n. Electr. CY.
Anaconda G. M.
Standard Brands
Kennecott Copper

,-

,.,

Gas Mij.
Gas. Mij. Nat. b€z.
Aniem
~iem Nat. bez.
Solo Electr. Mlj. .
:lebeo
Banjoemas. Eledr.
'Sum. El'ectr. MiJ.
Bali en L', Electr,
Rembang EI~ctr.,
Hudson Motor Cy.
4%% ObI. Ind.,!..

2·W

270 ,280
145

42l h 45

56'
78

17'1/4
11113 171l/ s -

100

a 100
'B~ % ObI. Ind. L. '
"

"

0,

,

'31

a 500
sruisbrugstraat ~~
a 100.
Batavia (C.)
4% ObI. Ind. !a4
"

II

I'

"

I'

II

, ~~I~q~J) ':!jj, 5.5j3

1521/ 2

100

stemming: vast.

Wisselkoersen
Batavia, 4 Febr.

100 1/ 2

Fac- Escomp- Handelstorij
to Mlj. bank
993/ 4 g.,j>/.
993/ 4

T.T. A'dam
ZichtA'dam

flJ!"I.

991/ 2

3 m/d A'dam
8 m/d A'dam '
4 m/d A'dam

102

104

9~1/8

5 m/d Ndam
T. T. Londen
Zicht Londeu
30 d/a Londen
3 in/z Londen
'1'. T. Australie

i

r . T. Br.-IndH!

, a.91

67
260

110
247

250

100

70

1041/~

80

110
185
5~

•

.,

Hal<:t~rabad

~O

. 67;//8
67-1/ s
'02 1 'J

521 8

91 3ft
555 8
543/8
54 3/ 8

543/8

46'1/~

i

~attlvla

8.91
8.91

8.91
~.91

46112
6')/8
42
31 1/ 8
9'/t

9.7,j
46 1/,)
451/~

461/ 2
45 1/!l

40~4

40'/ 8

86 1/ 2

67 112
61"/8
53
!'2

67~/~

67 i is
:;2

52

92 .

55:5/9,
54~/8

(Aneta)

543/ 8

Berlijn,

1041 12

f 9.per 100

;

4 Febr. -

,13.47

230lf.

Tji1~ntab

Telaga Patengan
Taloen'
WanasO'eka

2~0

....

175
280
195

LondeD

180

Bat a v i a, 4 Febr. (Eigen dlenst).
De willige stemming wist zich ook heden te handhaven, waarbij vrijwel geen
enkel fonds een uitzondering naakte.
Allereerst trokken ollefondsen wederom de aandacht, 'waarbij aandeelen
Koninklijke, 7 punten boven glsteren geopend, verder nog 2 punten monteerden
en op het hoogste niveau sloten. Ook
andere oliewaarden lagen beter In de
markt, hetseen eveneens voor de Amerikaansche soorten geldt.
Rubbers waren goed
prijslloudend.
Aanmerkelijke koersverschillen deden
zlch hlerbij niet voor.
Philips monteerde rulm 5 punten, terwljl Unilever aanvankelijk tot 174% liep,
doch nabeurs % punt inzakte.
,
Suikerwaarden werden In het bijzonder voor H. V. A. gezoeht, hoewel het
verschll in koers nlet overmatlg was.
Ook handelsvennootschappen noteerden beter. Hlerlbij berustte de leiding
bij Llndeteves, welk fonds 3 punten
avans bood.
Bankwaarden lagen , verdeeld. Voornamelijk aandeelen Nederlandsche Handel Mij., welke de 200 haalden, lagen
hooger. Javasche Bank en Escompto
werden gezocht. Slechts aandeelen N. I.
Handelsbank retireerden.
'Descheepvaartrubriek bood een vasteren aanbllk voor Unies en K. P. M.
Aandeelen J. C. J. L. lagen zwakker in
de markt en ontmoetten niet veel belangstelling.
Sporen trokken voor N. I. 8. eenlgermate aan. Andere soorten waren nauwelijks prijshoudend.
De mijnbouwrubrlek noteerdq eveneens prijshoudend. De zaken ecl1ter waren beperkt.
De Amerlkaansche afdeellng was zeer
willIg gestemd voor koper-, staal- en
nikkelwaarden. Ook General Motors
boden herstel. ,
Leeningen bleven onveranderd.

K. P. M. werd verwaarloosd.
Voor sulkerfondsen werd geenerlel
animo aan den dag gelegd.
,
H. V. A. opende in een levendlge
markt vast. Later boodhet fonds een
kalmer aspect en tract het in lichte
mate in reactle.
Phlllps bezat bij opening een optlmlstlsohe tendens, Naderhand verkreeg het
fonds een lusteiooze stemming en lag
het lets zwakker in de markt.
Unllever was bij opening eveneens
opgewekt gestemd. Het slot echter was
loom.
De tabaksafdeeling bood een zeen
kalmen aanblik. Deli-Batavia Mij. noteerde lets betel'. Aandeelen N.V. Dell
Mij. en Senembah noteerden prijshoudend.
De Industrieele fondsen waren aarzelend van toon.· Anlem reageerde op
wlnstneming.
Louden zeer willig voor
ollewaarden
Lon den, 3 ,Febr. (Reuter). Op
de Londensche stock exchange traden
ollefondsen wederom het meest op den
voorgrond. Shell Transport Trading Cy.
noteerde 141.3, hetgeen het hoogste nl~
v~au Is, dat sedert 17 jaar is berelkt.
Voorts domilleerden internationale
waarden en U. S. Steel, welk fonds van
98% tot 1000/8 opllep. ,
De goudgerande fondsen hebben in
sterke mate het herstel voortgezet.
De overige markten boden een vast
aspect. Men heeft diverse belangrijke
koerswinsten kunnen, boeken.
Op de productenmarkt ~aren rubber
en metalen vaster gestemd, hetgeen een
gevolg is van de optlmistlscher berichten ten aanzien van de stakingssltuatle
in de Ver. staten.
Egyptische Sakellarldis noteerde belangrijk lager, hetgeen verband houdt
met speculatleve liquldatl~.
De Amerikaansche afdeeIlng ,was
prljshoudend.

Amsterdanl biedt eell rustigen aallblik '

Berlijl1 uiter3t stU

54 lIs

,-

3 F'ebr.·

Batavia zeer vast

5 41/ .

.

>il..L ...1;.....

Undanks bedenkelljke stuklngssltuatie is New-York
optimlstlscli van. toon

'J 13/ f
55 1/ 2

1041/2 1041/ 2
(9.
19.per 100 per 100
(Sind) 61 1/'.1
613/ .
'.

: ;:.'

9~/1

W/ 1

7.13

T.Colombo
'1'. T. Japan
Zicht .,apan
Zlch(Manila
T. T. Hongkong
T. T. Amoy
•
T. T. Shanghai $
T. T. Foochow
T. T. Swatow
't. T~ Singapore
Relslires
T,

993/ 4

993/.

-'

8.91

Zicht Australie
7.I 3
T. T. Amerika
t .82
Zicnt Amerika
1'.82
T. T. Frankrijk
85/s
Zloht Frankrijk
85')l
Zicht Belgle (Belga) 307/ s
T. T.' Duitschland ,13°'8
Zicht DUitschland, J3 5/ s
Rei~marken
' ,.,'
R~gistermarkenN.1<'.)6
Zicht Praag
'f}/s
Zicht ZWi~set'land 42
Weenen;J4'/s
Zicht 1taI~e
'-' ' ~)3i.
Zicht stockholm 46'/~
Zicht 0810
45 1/ S
Zicht Kopenh.
4(,)1/s
Zicht Saigon.

130

Tjisaroeni

Am s t le,r dam, 3 Febr. (Aneta),
Driemaands dollars deden ~~ ct. agio
en dito Londen % ct. dis agio:
De Amerikaansche afdeellng bezat
een opgewekt aspect en was wlllig gestemd voor\ aandeelen spoorwegmaatscilappijen en koper- en staalfondsen,
welke; meerendeels boven pariteit no·
teerden. Voot Republic Steel en General
Motors ontwlkkelde zlch vraag.
De beleggingsmarkt lag verdeeld. D~
3%'s
Nederiandsch-Indlsche leening
1937 was prijshoudend. De 4%'8 Ne,derlandsch-Indlsche leening lag fractioneel
beter in de markt. Gemeente-obligaties
be'Zaten een vast aanzlen. ObIlgaties
Young-Ieenlng traden in herstel. 001larobligaties Koninklljke waren in een
zeer levendlge markt willig gestemd.
Pandbrieven ontmoetten vraag.
De locale markt bood een rustigen
aanblik. Aandeelen Koninklijke ontmoetten vraag. Het publiek en Parijs
kochten. Mlddenbeurs 'Hep het fonds
omhoog.
Het slot was vast.
Aandeelen del' kunstzijde-industrle
ontmoetten eveneens vraag. Aku was
levendlg van toon~ De Amerikaansche
soorten monteerden.
Rubbers lagen verdeeld. De fondsen
konden tegen de geldende koersen goed
worden geplaatst. Amsterdam Rubber
bezat een kalm aanzien en noteerde
prijshoudend.
De scheepvaartrubriek was lusteloos.
Unles en aandeelen Nederlandsch·Indlsche scheepvaartmaatschappijen waren
goed prijshoudend.

B e r I ij n, 3 Febr.· (Transocean).
De aandeelenmarkt bood een buitengewoon sUllen aanblik. De prijzen brokkelden at.
De obligatlemarkt was voor Duitsche
obllgatles stiller en ,voor buitenlandsche
waarden ietwat optimistlscher gestemd.
Callmoney deed 33,4 tot 3.
\Vallstreet opellt opgewekt
N\e w Yo r k, 3 Febr. (Aneta). De
New Yorksche beurs bezat pij opening
een opgewekt aspect, hetgeen een gevolg is van de gunstlge bedrijfsberichten.
Staalwaarden en sporen, ontmoetten
vraag. U. S. Steel monteerde 2 dollar
en Bethlehem Steel 2 punten.
Koperfondsen waren vast van toano
Kennecott Copper echter maakte hlerop een uitzondering.
'
Chl'Ysler Is 1 donar opgeloopen. Ook
General Motorszijn gestegen.
,Middagbeurs bood een vasten aanbIlk, hetgeen jn het bijzonder voor
staalwaarden, InZQnd~rheid U. S. Steel,
geldt.
\
Union Pacifies zijn 2 punten omhoog
geloopen.
General Electric noteerde '% punt
lager.
.
Oliefondsen waren prijshoudend.
De markt sloot met winst voor Chrysler, U. 8. Steel, Bethlehem Steel, Anaconda, Kennecott Copper en Union Pacifies.
De omzet bedroeg 2.450.000 aandee·
len.

(Reu ter·Ea8tern)
3£

Slotkoersen
(To t 1 3, .(,.1,'0 u ur)
Jav. Bank
307%
N. I~ Handelsl1ank
,f
170-170%
Escompto
1~OY4
H. V. A.
507%
A'dam Bank
308%~309
Philips
331
Internatio
191%
Llndeteves
158
Unle'"
116~li6%
S. G. S.
49
N. I.~.
84
Mah1.ng Tram
73%·74
Moeara Sipongi
262%
Kol. Bank
81%
3 3,4
Cities Service
Aimem
145
Anaconda
42
Gebeo
228%
56
Sum. Electr.
Aig. Expl. Mij.
1'11
",249%-250
Sem.Stbt. Pro Yr..
, 100%
Leenlng 1934
Ardjoena
13-1 ~2
BasHam
145%
103
6% ObI. Bodj. Datai',
252%
Daj euh Manggoeng
A'dam ,Bank
16~%
189
Michiels Arnold
62,%
Beth. Steel
97
Leening 1937,
15&%
Zuid-Bantam
256
Soerowinangoen
"96
J. C. J. L.
230
Tjimonteh
(N a

"

a 500

....:.

43,4
4%\
293,4
290/8
99%,
96%
55
56~~
82%
83%
3.84
3.85
. 64%
65%
128
131
64%
63%
153,4
15%
66 3,4
67%
58%
59%
60
60~8
70
70%
23
22%

laatk.
bledk.
laatk
Ardjoena
13~lh Tt. B.at.lSingapore
Artana
1.04 1/ 2 1.04 1/ . 1.0III
200 215
Tt. Bat.lLond~n
Gew. Boekit Lawang 17\ 174'/~8.91
8.89
891
'i't. Bat./N.-York
Bodjong Datar Gew. 145 141
I.f2
1.8Jl/ 2 1 a2
Pret. Bodj. Datal'
205 212·
Basilam
Daj. Manggoeng
Amsterdam
Gandasolie
Gedeh
16') 175
Slotkoersen,
Goalpara .
450' 490
II·
Juliana
fiOl/ 1
, 73.45-73.47
Mark
• Pret.
671/ . -. 8.94%~8.94%
'Pound sterllng
Malabar
~ 1.829/18-1.8211/1~
QQll~r '
Mandalillg
175
Michiels Arnold
189
8.51%-8.51%
, ' rranc
Pasir Nangka I
500
6.35-6.40
l'raag
Perbawatle
170 195
32.50-3325
Weenen
Papandajan pre!.
57 60
34%
VriJe Schilling,
Pasir Salam
lCO/110
Pill1gheotan r
150
3 Febr.
2 Febr.
- (~neta)
Pasir Randoe
65 -... ~
Pre!. Pasir Randoe
120
prof~ngat1erente' 1
Radjamarldala
,Koers,'
,
l1. 1
Ralltja Bolang
Amst.-B'vla
" 1001/'.1
Sum. RUbber
a. idem
I WI,
Sitiardja
b Idem
1()()5/s
Soemadra
Arnst, Londen
8.943/ 4
Soerowinangoen
" ?few·York
".82"/9,
~~g'~ari
It
Parijs
8.511/2
Tjl~ampora

'30

vrug en veilig bezorgd.

95

2 Febr. 3 Febr.

Oultures

U,'S. S.

RECLAME

lCOl/a 1001' 2 1001l a -

., a 500

(Officieele koersen, nadruk verboden) 4% ObI. Ind. L. '35
a% ObI. Band. Kllline _
5% ObI. Solosche EI.
Nab e u r s
5% ObI. Banjoernas EI.
5% ObI. Rembang
3 Febr. Slot
El·ectr.
5% Obi. Sum. Electr.
197
Cert. Handel Mij.
41;2 % ObI. Volkshuis
vesting Soer.
Handelsbank
170%
5% % ObI. aar, Verk.
81
KoI. Bank
Mij.
Escompto
118%
5% ObI. Java Hyp,
H. V. A.
505%
Bank
308
308
A'dam Rubber
4% % ObI. Java Hyp,
Bank
Philips' (R. II) 3263,4-327
3263,4
5% ObI. Java Hyp,
41-41%
Vorstenlanden
Bank
Internatlo
189%-190
5% ObI. Kol. Bank
155
Lindeteves
l% 001. N 1 Hyp•
. 115V2
lInie
Bank
162
,~% Obl i'4, J..' Hyp.
Paketvaart
Dank
N. I. Spoor
83
83¥.t-83%
5% ObI. N.I. Hyp,
128
Deli Spoor'
Bank
sem. Cher. Tr.
49%-493,4
6% ObI. N.1. Hyp,
Serajoedal Tr.
38%
Bank
Malang Tr.
73
4% % ObI. Gem. Cr.
Bank
Emnl
166%-1663,4
4% ObI. Gem. Cr.
M. Sipol1gi .
262%
Bank
Aimem
144%
5% ObI. Gem. Cr.
Zuid-Bantam t\ J 100 155%
Bank
7% ObI. p. Randoe
Kon. Olle
4233,4-424 424%-425
6%
"Carumby
Aig. Expl.
169%-170
6% Obi. Mandaling
Cities service
$ 3'h-3 9/ 18
6% ObI. Bodj. Datar 103
Shell Union
$ 21%-22
6% ObI. Juliana
U. S. Steel (R. II) $ 72-721,4'
3% % ObI. Gem. Bat.
1
Gen. Motors;,
$ 50 / 4
5% ObI. Gem. Bat. '17
StanGl. Brands"
$ 12%
4% ObI. Gem. Bui103
tenzorg
Kennecott
$ 45-45%
103
4% ObI. Gem. Band.
Anaconda
"
$ 41 Vi .
5% ObI. Gem. Band.
278
Aniem n.b.
4% ObI. O. sem,
103
2293,4
Gebeo
5% ObI. Gem. Sem. '25
44
Banjoemas
4% ObI. Gem. Soer.
56
Sumatra Elec.
5% ObI. Gem.Soer.
77% '
Bali & Lombok
5%% ObI. G. P'bang
5% % Obi. Gem. Tegal
18
Rembang
en Pekalongan
103
4% Gem. B'izorg b.u.
6% ObI. Hotel des
4%% Vo'lkshuls'vestlng 103
Indel'l
4% Gem. Bandoeng 103%
5% Obi. Pr. Hot€I
Sem, Stoomboot
248 '
6% Obi. Hot. Homann
Verg. Pro Veren
115
6% ObI. Djocja Hot.
145
5% ObI. Java Hot'el
BasHam
145
30% 6% ObI. Plantent~in
Juliana
le leemng
189
Mich. Arnold
6%
ObI.
PI~~t~~~~~~
Pret. Papandajan
Sitlardja
1(\3
4% ObI. O.-Java,.
Jasumij
,
250
Tjllentab
Tag-al Pl'. Veer
Vergde Pl'. Veer
•
Sem. Stb. Pl'. Veer
4 Febr. Ind. BI. Vr. Veem
Van Dorp
Java. Veem
gedaan:
Nillmij B/C '
Hotel des Indes
Stroohoeden Veem
58
Velodrome
Javasche Bank
Cert. N. H. Mij.
Handelsbank
Kol. Bank
Amst. Bank
Rott. Bank
Escompto aand.

Beurs-Overzichien

(Van 'Aneta·Reuter),

3%% ObI. Leen. '35
4% Ind. L. 1937
97
5% ObI. Sem, cner. Tr. -,

Belli's te Batavia

(Eigen Dienst)

~ 100

5% ObI. Ind. L.

., "

Beurs te Anlstel'daUl

-------

Beurs te New-York

1001/ 2 10(6/8
l\ 500 100112 -

-

TWEEDlt BLA))'

1 3 . 1 0 u u r)

Zuid-Bantam
General Electric

.'

2 Febr.
Tt. Parijs
Tt. Berlijn

101.0•
11..17 1/ 2
8.94 I"

Tt.Amstel'Canl
Tt. New-Yor~

3 Febr.
~ w a l' teL 8, m p,
Pep e r (per picoU
105.10
1'.17 3/ t !!:.k. BAt Ready:

Scheepsberichten

Fe1i'f.
8.95
1?7) 1:'. ~
Febt./Mrt.
4.89151. 6 4.YOl/l6
Maart
13.25 13.250.
DE lIi\ VEN Vi\N 'fG.-PRIOK
3 Febr.
E.k. T. B'Pt.oug Ready: Londen/ Shanghai
1 sh. 211/ 18 d.
.'
Febr.
i\angekomen. -. f':·':-bruari
12.50 12.75
Londen/Bombay.
1 sh. 6s/ at d.
Febr./Mrt;
12,75 12.90
Londen/aohgkong.'
1 sh. 3'/.. ~.
"Marella", van M€lbourne en Singapore.
Maar"
12,83
2 sh., 41/ ::2 d.
Londen/Singapore
~ "Bantam", van Durban en MauritiUS.
1 sh. 2 d.
Londen!Japan
Witte Muntok
"Generaal Vall Swieten", van Semarang
Pep e r (per picon
en Soerabaia.
E.k. Bat.. Ready:
81otko~r.
"Gorgon",van Fremantle en Socrabaia.
Febr.
22._0.
Febr./Mrt. J
22. n.
,Vertrokken. .. Februari
(Reuter-Ea:Jtern)

Mrt.

3 Febr. o 1 t ron ell a-o 1 1 e
,
(per K.G.lncl. drum)
1
n. New-York/Londen
.. 90 / 31 4.89'.!.)/32 Contr. A. Ready:
1.50
1.50
1.50
Tt. New·Yotk/ParUs
4.t36:>lte
4.6!)1/~
Febr.
1.50 1.,0 1.50
,Tt, New-York/Amsterdam 54.76
54.76
Febr./Mrt.
I. ')0 1.')0 1.50
Febr.lJuni
1 5~a
1.:0
Juli/Dec.
1.50
1.50
Febr,lDec.
1.50
OFF. NOTEERINOEN TE BA'l'AVIiL
,Tan./Mrt.
J.!)O n,
; opguve van de ptoducten-noteertn·
,Ta.n.lJunl
15:)n.
Jul1/SeDt.
~en, der Handelsvereelllging
"Batavia"
1.50~
JUlItJec.
d'er Ned.-Indische Ver. voor den Rub1.50 n.
Jan./Dee.
1.50'1.
'berhandel, loopende van 3 Febr. 1937
12 uui.'·n,m. tot 4 FebI'. 1937 ~12 uur n.m.
Contract C,
],<'ebruarl
1.15 rl.
Afgedaan
laatste
Rub
b
e
r
(per
1h
gtsteren heden vraag aanb.
K.O.)
Marktprljs ten 12.15 n.m.
Pal e m b & n g R 0- b.
Java std.
'l( 0 t t1 e <per PIC<ll)
Sheets
38 3/ 8
Ek; Bat. Ready: '
I .. ~) n. Java
Std.
14.25 n.
Febr.
Cr~De
401/ 2
155% 'ob, palemb. Ready: (Zie verder Vierde Blad).
48'
Febr.
I:'
,

..Gorgon".....naar Singapore.
"Laertes". naat Cheri bon.

2 Febr.

1.526
1.523

1.55

1.55

1.55
1.55

EJnig in %ijn 500rt

•

over heel de wereld is onze mall-courant

De I lId/sell man

,en

-

V~rschijnt in Nederla.l1d t~lkens na aan...
komst van het K. L. M.-vlieg~ulg. dUal
$weemaal per week.

Sleclits drie gulden,
~r kw~rta:\l in Nederland en

I 4.- lJI

Ilet buftenland.
~ Jl1\~. !'i~w.~~dJ ,,~~via·o.

.,
;'
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Reden-

~DECA
HED' E'N PH' E', MIE' HE

en volgende avonden:

Het overweldlqend WAAN'ER BROS'. succes

naar

Hervey Allen's beroemd klasslek :

r..,;;

ANTHONY ADVERSE

C I TV

~

PARK

EN

H ED EN..

VOLGENDE A VONDE N

Hollywoods m~est gevie,de je une-pre mier

ROBERT

van een uUent mysterieus
detective-verhaal uit de
wereld der paardensporl

l,AYLOR

en fifmland's cher mantste actr lce

LORETTA
vereenigd

in

YOUNG

een der aantrekkeiiJkste' Illmromances

~"

met

FREDRIC MARCH

met

'"

Ol-IV'A D~ f-IAVIt.LANP, ANITA J.OUISE, GALE SONDER..
GAARD, CLAUDE RAINS, LOUIS HAYWARD· DONALD
WOOI;>S, 100 andere sprekende rellen' en 2500, bijrollen
ell extra's.

.
I
' I
Aanvang stipt op tijd jonde', extra';.
Kinderen geen toegang.

~

GLOBE

REX,

.CH.AII',

NoB. Deze film g~at vanaf morgenavond cok in de CENTRALE BIOSCOPE te Mr. Corne lis. Zie adv~~ten!i~ mQrgen.
2738

~

.WARNER
OLAND
~EYI
~o,led on ,~. chorocr.r HC~or'i~'
by forI 0." aj99':;~0" ,reafed

oETWEE II NGBRO·E RS

0

Exira:

Het nleuwste ANlf..Journaal CAdueel Indlscb

••

Nleuws).

i

"

I:i\PITDl
{

0

H01EL KEIJZER

'EEN RACE MET DEN 0000
(~iet

2;31 '

PLEDANG 33
BUITENZORG
TELEFOON 94
Het beste en billijkste hotel voor doortrekkenden en maand-gasten.
AIle kamers van elgen gemakken en rulme voorgaierij voorzlen,
Schitterend uttzlcht op den Salak.
Prtjzen vanaf f 4.50 p. dag p. persoon.

voor kinderen).

I: I ~ E:·M t\

en

~J

,

•

~

,i :

'.. '

) '_

.

OM GOED WERK TE kUNNEN
VERRICHTEN, DIENT MEN
GOEDE OOGEN TE BEZIT"T'N.

de groote Gong-schlager met in de titelrol ADOLF WOHLBR(}CK':

~

STROGOff- DE KOEHlER VAN DEN TSA'AR

MICHAEl

Tartaren-opstand
Wofllbriick aft

In Siberie - brandende dorpen - machtig ,pel van Adolf
hl], In handen der Tartaren gevallen, blind wordt gemaakt.,

EE~t FILM, WELKE

U IN' HET GEHEUGEN GEGRIFT tAL BLIJVEN
.

(NIET VOOR KINDI;REN)
• Directed b,

EXTRA III beida theaters: D3 P.)lyg!)!)n~opl1i1me van hel Plinselljk bruldsp rar in Polen,
VQoraf In C~!lilql: Fax Ni!wJ.
In tll1~:na ga!deu'rdil "PO? Eye the Sailor meets Sindbad the Sailor"

I

;

Georse Fitzmaurice
Protluctd&,
Maurice Rcvuel

2730

." "_e

'l

ikliJJli'!l '. ' ;;

"

______._

Naar het Qe"kende boek van ;RANCIS HODCSON BURNETT en vervaardigd
door DAVID O. SELZNICK, tet hij met deze' film de kroon op zijn le:.,enswerk.
, Een gewone jongen in Ameril<~L een klelne lord In Engeland, terwijf het spel
• va~ FREDOIE BARTHOLOMEw weder orn is van e nn wonderlijke realitei\ en
ongedwong~nfleld.
. ' 2714

0

MYSTERIE IN OVERVlOEO

EEN AMUSEMENTSPROGRAMMA VOOR OUO EN. JONG I
2737,
I

......_w ............... _ ....
·

"ltTTLE LORD FAUNTLEROY" ~/

',-OA

~

WARNER OLAND' in zijn element in zijn heste
Charlie Chan avontuur , . . brand op een
oceaanstoomer .'
de doodelijke hoefijzer-afdruk
de infra-roode str aal o. hat vergiftige schulrn.

(Our Relal,lons)

~

Hoofdpijn is het algerneene verschllnsel van oog-overspannlng,
Ocen medicijn kan hoofdpijIY of
andere aandoenlngeh, veroorzaakt
door nervosttelt, genezen,

C. fl(UEN, O. D.

Het eenlge afdoende middel hlertegen is. de oorzaak weg te nemen,
teneinde de ziekte te genezen.

GedipJ. Optlclen
P asar Baroe 83 Batavla-C.
Tel. f 59 Wh.

,"

Ij'¢

~~~e~ v:e~l GLOB E
-

1I<J<J?- eerc t·v•., h:;;jkst kuurooid 8AOH0T.EL MODI WANASARI
Schitterend zwembad met bron-Ieldingwater. Gereduceerde prijzen.
,.
t Inlichtingen t~lf. ~l. 303, Wit. 2100.
,
19:0

3.~

.

0'
,

I

.

2740

t

;

'n dOOl.en van

40ell75d en
luben van ri-

P8ROL
poeder

In

blJ~~tn

om. de Iu,Ud
~~&l,
~ f:e Iwuden.

von

90d enf1.S0

Sanatogen vorrnt nieuw
frisch bloed - verdubbelt
het aantal roode bloed..
lichaampjes in vel~ gevallen".
en helpt U zoo over de ge..
volg~n van "bloedarmoede"
na Malaria heen. Bespoedig,
het volledig herstel van Uw
krachten door nog vandaag
" met 't gebruik van Sanatogen
te be'ginnen.

'
I

i"-'r::==============~

PUROL

[en

ZEEP

qenee~kro,htIge LUp

In korfons
\'Qn

90,. '

:~ b~t«~,~~oJ~nEj~~1'
VoIwoHeneo en I(lnd~ren

,

M~ 'KAII1

r.....'f.JC.

"'I'\tJ".!V'l101 UISTI H.1UAI"D)

..
'.."

,1

R EX

-

.....

•

"E1 is geel\ voedsel dat zoo de
krachten weer opbouwt als Sanato'gen, in
het bijzonder bi; hen, die heistellende zijn
\Jan een tropische ziekte".
I

Icbrllft Dr. B. B.

,
Wordt weer ge~ond en krachtig. Koop nog
heden ~en Hesch Sanatogen. Sanatogen is verkrijgb~ar in aIle Apotheken en Toko·s. lhan:J
ook in Ideinere verpakking tegeon ongeveer
halven prijs.

-----------------------.....---_........_--_ .....
.
.....
•
=
TEXAS RANGERS
mn .........

aaa:aw --=;T

triomf

.,

met

~

PI'

•
FRED MACMURRAY
JEAN ~ARKER:
K'

vertoont spoedfg PARAMOUNT'S
.,
£&

,2715

OFFREERT r61 EN ~fET 6 FEBRUA~R..as;·I-....-~-...--
FREDDIE BARTHOLOMEWen DOLORES COSTElLO BARRYMORE in

H

JO~:~ers'one

CHERIBON

CHERIBON

LUKE· HELIN W
THOMAS SECK.
OOOT
GAVIN MUIR
ALAN OlNEHART

O"eCled by H. 8ruce
AssO,iol. Prodvcft

rH~.ATER

,,,THE GREAT IMPERSONATiON".

with

De beroemde komieken, in hun geweldig
trekkenete METRO·lachschlager:
-.

\.

, , UNtVE~SA~'So GRqOTSTE SPIONNAGE FILM, met EDMUND LOWE en VAlERIE H09SIN. Wie was hij 1 .. EVERARD of LEOPOLD?. Engefsch arlst~craat of Duitsih spion 1.. Zou de vr04w van een .van belden het 'geh,eim
otltdQ~k~n1 Zijl'l kus v'erried hem l .. MYSTERIE ... MOORD ... M A~TELING

Jl~I:'TlMrK

LAUREL & HARDY

.

OFfREERT .:Tor EN MET 6 FEBRUARI

.CNA~TTN£

HEDEN. EN VOlGENOE AVONDEN,

. ~ ......

'1

•

/

..

I
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Winter aan de

I

Cote d'Azur

De Riviera biedt tallooze genieting"en .

/

Bij Cannes komen we in het departernent van de Alpes-Marltlmes, en deze
naam, aan het oude graafschap van
Nizza gegeven, verklaart wel wan rom de
Stud Ivan ,ge.val'ieerd. umusenteut
beschutting hier het voImaaktst is, in de
smalle kuststrook die de bergen langs de
keten van Les Maures, me t h aar zoo ge- I
'
..
"
BRIEF urr NICE
k
kt
di
I
b
h
tti
I
·
hee1 eigen ara er,
e a s esc u ng zee vnjlaten. Hler llgt, met Cannes,
Nice, Monte-Carlo en Menton, het meest, van
dens
. .'
i
t d oe t en ge Ieid h ee ft tot d,e .on t - .
,
'
. .
Ideale deel van de Fransche Riviera,
wlkkellng
van
een
reeks
kleme
paradijswaar
men
des
winters
de
meeste
kans
onzen Franschen correspondent
jes, Le Lavandou, Le Canadel, cavalat- heeft op moot zacht weer, en een zon. re, en verderop de belangrijker bad- nlge lucht.
._ .
i er- plaatsen Saint-Tropez (een soort .van fiHet .zijn de Engelschen die Cannes
Een oud kmderversJe zegt "dat ed
liaal van hetParijsche Montparnasse in hebben ontdekt en het hebben gemaakt
een zlch 't best bevindt, daar waar hij de
zomermaanden),' Sainte-Maxime, tot de artstocratlsche verblijfplaats, die
Een oude Servlsehe gewoonte getrouw, heeft de Patria~ch dc:~ Orthodoxe Kerk in ~oegOtslavi.e d~ ~a.tcrell
thulsbehoort", en daar ds mlsschlen W:11 eindelijk Frejus, het oude "Forum JuJU",! ~et geworden Is. Dat dagteekent nu
des lands gezegend Van een nleuwe brug te Belgrade wierp hiJ een van lJS vervaardlgd kruis ~ll de Save, ell
lets van aan Geweonte, gehechtheld ,
t ..
hti
ve blljfselen UI·t: julst van honderd jaar geleden, en het
ondanks de ijtige 'temperatuur, van het water I5pron~en ivelen iii de rivier, in de hoop het kruls te bemach.
,
me
ZIJn
reusac
ige
0
r
1
i
was
Tord
B
h
I
d
1
tlgen
\
h t dierb're plekje grond" verkl'e-I
I was or
jroug am, eens or -xanseaan e " .
'
den tijd dat Julius Caesar er een mede- lier van Engeland, maar later evenzeer
gen vtrtuosttelt 111 het bekampen van; dingster van Marseille van wilde maken, verguisd als hij tevoren toegejuieht was
den specialen vorm van vljandelljkheld thans een elnd van de zee atgelegen, die er bij zijn landgenooten de meest~
der natuur, die inhaerent is aan ie- el~ Saint-Raphael met het moole, wel- propaganda voor heeft gemaakt, ,toen keroever van het rlvlertle de Patllon, om te knoopen. De tomperatuur wisselt vaak gelukklg toeval Is het dan ook te danken
mands geboorteland, doen een heele- luldend-genaamde Valescure.
hij . het plaatsje in 1834 voor het eerst I d~ markt heen, is een pittoresk geheel ten snel, en, wie daar zijn voorzorgen niet geweest, dat nlernand van de kerkbezoekers door de zware stukken vallende
gezien had. Cannes heeft tegenwoordig,.
t
tj
dl
I hit
ne e...... t kan het warme zonnetje
boe I.
steen werd getrotren.
Ofs~hoon men hler overal o?k well zooals al de plaatsen langs de kust, een van nieuwe, oude s raa es,
e -a ee e- egen
Ul,
'
Een panlek
overw1l1teraa~s kan vinde~, Is dl't toeh Izomer- en een wlnter-selzoen, en's zo- ~aal Italiaansch aandoen, al z.i.en ze er ten spljt, gemakkelijk een kou opdoen.
Men kent het geval van den Eskimo, een streek dIe voornamehJk als zomer- mers is het er weinig minder druk en wat zindelijker ui,t. Reehts' van het Ik ken dan ook vrienden, die niet .vaal'
voorai
Er ontstond een paniek en
die. na een verblijf in mildere streken v~rblijf ~ienst doet, want de ."Maure~" Iroezemoezig dan elders, maar's win- stroompje is het de moderne stad, met Maart naar Nice gaan, en dan juist op
zwaar ziek aan boord van een schip naar ZIJn niet zoo hoa'g dat de wmden mt tel's heeft het altiJ'd een zekere- deftig- ..
.
I,.. t"d t
k
hie
og even een vrouwen en kinderen probeerden gillend
O'roonland werd teruggebracht, en tot het N'oorden er bij tijden niet eens over- I h id b
d I . 1
d
t
zlJn geweldige hotels, zijn cafe s, zlJn IJ
erug omen om
r n
den uitgang te bereiken. In het ont.zethet,oogenblik van zijn dood verlangend
..
..'.
e
ewaar, a s gevo g van e a mos- breede bepalmde avenuen Er achter, tweede lente te snoepen.
tend gedrang werden velen onder den
heen-stflJken, en WIJ hebben In Novem"l', feer waarmee de Britten zich omringen,
'.1'\.
•
•
..
bleef vragen, of 'er lal ijs (te zien was. bel' in Saint-Raphael weI eens loopen' die nog steeds het grootste percentage! tegen de ht:uvel~ dIe al dad~hJk omhoog
Een van de mooiste vergeziehten, die voet geloopen'.
Maa; toch gelooven wij 'dat de honk- te rillen als de mistral de straffe kou-: d
itt
beginnen te rijzen, de aristocratische de wereld- oplevert, ontrolt zich aan uw
Dikke stofwolk
vastheid vall tallooze millioenen, die er de wind die door d~.{ koker va~ het er w n ergas en vormen.
villa.-wijken vari Carabacel en Cimiez, oog als ge van Nice naar Monte Carlo
bij de Lverdeeling van de aarde letwat Rhone-dal gezogen komt, er onbarm.
.
waar de sierlijke woningen ook des win- een van de ,twee bovenste "cornlches"
Door het' neervallendepuin werd een
be~aid zijn afgekomen, ,me~r, voo:rt- l1artig huishield.
Vlerde statl van Fran~rljk .tel's in het groen schuilgaan.
voIgt, welker slingerfngen u, hetzij over dikke stofwoIk: gevormd, welke de aankomt uit hun gebrek aan fondsen, en
Via de meer populaire stranden van t Vom'al in den winter ~s Nic~ de stad het oude p~~atsje La Turbie en Roque- wezigen belette, te zien wat el' gebeurde.
hun onvoldoende geschiktheid om elders
Seri~llzer al
afdoender ais tocht-· Oolfe-Juali en Juan-Ies-Pins waar in
h t
"t J
.
F
brune, hetzlJ over ,Ez~, naar de rots van
Meisjes en vrouwen gilden v~n angst
hun kostje op te scharrelen, uit een te- scherm is het' dicht-begroeide Esterel-; den winter niet veel te doen 'i~ en Anti-I vban . e .. amusemel~. d a~uar\ en t e- F,ortuna brengen. Het ge.blakerde, steen- ~n het gedrang werd· zoo hevig, da,t een
kort aan ondernemingsgeest, ook weI, gebergte dat de scherpe uitloopers van bes waar de bewoners van 'de mooie ~ ruan zlJn. valcl ou s 1 e :OOtg eputn en, IachUge landje der Grimaldi's blijkt vol- drietal meisjes tegen een brandende
dan uit een ZOo vurige Hefde voor hun
'd
t
.
t kt
'
rwanneer Prms arnava b· eZI neem van I gens de l'ecente onderzoekingen al in kachel werden geduwd. De negenjarige
i 4-.... i h tijd
b
d t
..
' dl·t ZI'J', het is zijn dieproo e ro sen ver 111 zee s ee '. villa's op het schiereiland van den Cap ziJ'u . goede stad Ditmaal arriveert hij I
land van herkom,st. Hoe
Wie aan het stuurrad' zit van de auto d'Antibes ietwat uit de hooo-te op het
i' i d d t
I voor-h sllUr sc e
en ewoon 'e ZIJl1 Corrie van Grunsven uit Den Dungen
.
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onze
voorvaderen
de
hnlmaar go
- ,~iie hier' den weg. }angs de Zice voIgt, drukke gedoe neerzien, voert de groo~e een eluk,kige, die den hoofdprijs van: gew s v , .
' . . v_ liep hierdoor brandwonden aan armen en
dom blijft ,waar het is - andel'S zou het heeft hard werk, zoo aanhoudend kron- weg Iangs Cannes naar Nice. Nice IS; drie ~mi1lioen getrokken heeft in onze! bewoners, ook wIst~n waar ze ziJn moes bovenlijf op, terwijl de kleeren van de
gedrang op de bevoorrechte ple,kjes al kelt die langs kapen en inhammen. Het een groote stad, hoe greot, beseften wij Natlonale Loterij en dus volo-estopt zit ten I. Als Mekka v~~ de spelers heeft het elfjarige Anna Groenendaal vlam vat·
te groot worden 1
contrast van die roode rotsen tegen het pas niet zoolang g~leden, toen 'we ze, als met goud en ba;lkPapier Totdat op 10 stadJe veel van zlJn g~orie. verloren nu ten. Ook dit kind kreeg brandwonden.
helblauw van zee en lucht is uiterst gevolg van de uitkomsten del' laatste Febru~rl Ase'n-\VoenSdag' aanbreekt is overal l~ngs de k'!~t, In NICe ZO? goed Tijdens de paniek was een dertigtal manIn een kwakkelwinter als deze, nu merkwaardio- en dit deel van de kust volkstelling a1s de vierde van Frankrijk h t d~
l i d 11 t als in Cannes en 111 Juan-les-PIlls, de nen en vrouwen onder den voet geloopen,
0'
i t t Ii t
",
e
an een opeenvo g ng van 0 e
I tte
norren en de knl'kkertJ'es rik doch behoudens blauwe
dag a a n dag he,t zon- .
plekken en
.grauwe nevel ons
IS dan ook een van de moo s e. He
g opgegeven zagen. Dat komt door het feesteli'kheden optochten bloemenge- I rou e s s
'..l1cht verhult, en de regen geen einde ook alweer bezaaid met kleinere bad- gl'\()()te aanta~ vreemdel1ng.en 'iie aan
ht' J b I ' t
d'
.
6 ketlkken, maar een ideaal verbhJf is het schaafwonden, slaagden ,allen er verder
' t moet een mens"'h weI zeer krach,
. ..
, ,
vec en, a s, me op en a vona: van
It''d
d conce··ten en opera
ne cA.m
)
""'
- plaatsen,
zooals Boulouris, Agay, Le den trek van den vaderlahdschen bodem FebI' de groote redoute" het nacht- nog a' IJ ,en e.
..
. - in, ongedeerd buiten te komen.
t1g lzijR booze ,instincten bekampen om Trayas Theoule La Napoule wa,ar men weten weerstand ole bieden en die er f f.,'
d" kl
'
it 'jn voorstellingen, dIe men er 's wmters
i t r
t" te
orden op de geluk
' .
'
. ' ..
'.
' . l, eesv waarvoor e
euren vooru ZI,
t · ·Jn t
ht b
d
'
'De instortlng werd niet gevolgd door
~i:e,n~ I~~~~ ron:wandelen onder ee~ ook t's}V:~knt€rls giastden vmdt, ZIJ het met tijdkelijk Oft blijvend domicilie hebbell yastgesteld, ell waar ditmaal de dames geef t' ZI
ereMc t eroem . h t kl'
t
koesterend zonnetje, dat. aan een hel- zoo a rIJ a s n en zomer.
ge ozen. He oude gedeelte, op den 11n- sl~,chts gekleed in rood-en-goud zuBen
He. rus t.Ige en on, waar e
Imaa andere, zoodat. reeds spoedig bleek, dat
.
'
worden toegelaten. Den gen heeft· (Ie het aUerzachtst is, .en de plantengrg e1 de kerkbezoeke.r~:door ... hJ.ll1:.~n.g.')t, d,~ sk
deren,' staalblauwen hemel st.aat. De ge. ~ _ .sI6\-Ovtocht .p.laats, \:Va~rna 'bij' het op .,h~ar mOQis,~~ Slult aan de Italiaan- tuatie gevaarlijker hadc!eri geniaakt en
IuklOgen aan d~ Cote d'Azur...
"
,vuurwerk Carnaval il~ vIammen opgaat,· sceh ,grens de llJ af van plaatsen, waar- dat .allen ru~tlg het kerkgebouw hadden
~ .
t
.
"
!Jet· P17'ogramma der fees-telijkheden ver- tuschen de toenst maar heeft te kiewn. ku n,nen: verlaten.
te~~t ;~n~~~e~ee '~~d:nwge~~~d~eve~r~~~:
. y.d~ r meldt verder in Jan. en Febr. tennisWle verstandig kiest, druk 'pretleven
. zij men in Europa blijft, hetzij men de
en golf-wedstrijden, en een zeegevec.ht in de stad of de kalme natuur, naar ei'voo~keur '-geaft aan de Noordkust van
met bloe11len op het water in de haven gen aard en voorkeur, moet al heel veelAfrika. Maar uit een oogpunt zoowel
van V1lleft:anche; in Maart internatlo- eischend zijn als hij niet tevreden is over . . .
van' natuurschoon als van kosten en genale ~eilwedstrijden en tentoonstellin-I' zijn winter aan de Cote d' Azul'.
makikelijke bereikbaarheid heeft de
gen; In April kinderspe~en en het jaarFransche Zuidrand van het oude graaflijksche internati-anale" militaire con(Nadrllk verboden)
schap, Nice voor allen uit het Noordcours hippique. ,Zoo hoopt men de be- I
- . _..
----~-westen en het centrum van 'ons wereldzoekers, d'ie ~e.n- t~fd aan .-zich hebben, I
deel menig streepje voor.
ertoe te bl'engen den goeden raad op
.te volgen van allen die het aan de' cote:
De Romelnen wisten al hoe goed het
d'Azur van ~e vreemdelingep moe'tenl
mell vindt d~ sporeu van hun
hebben, en die zeggell: blijft toch in 1
·
.. Icus (eu...
1
I·lens!
hier i'"
hi r oP. u8tortfu!.! tII(
lustverblijven op een aantal
punten teleder geval,tot l\te I,. dan Ishet e
'J
h
d Ph
....
zijn mO'Jlst - en ge zijt niet In de o n - I '
,
rug - zooa 1$ voor en e
oemClers,
aangename verpllchting juist als h~t in
Te Den Dungen. (N.-B') is Zon.dagzoo ui'tgeslapen in het oQntdekken van
uw eigen lanj, nog ~oud, en guur is,,naar l,norgen 24 Jan. tiJdens den kerkdIenst
goede plekjes, het ook al geweten moed st J
b k k
d
huls terug te keeren......
111
e . aco s er , even na e cOl~seten heb ben . Maar na den Gallo-Romeinera tie, een deel van het steenen gewelf
schen tijd moesten er vele eeuwen verh
j
·
l\Iell' zij voorzichtig van d en i n 1928 aangevouwl
en k
rmsloopen eer het zachte klimaat van de
"
beuk lmet 'donderend geraas naar benebegenadigde kust weer geregeld en op
Een feit is, dat in den vollen winter-j den gestort.
_
groote schaal wlnter-gasten trekken zou.
tijd wat voorzichtigheid met het op
Wonder hoven wonder werd niemand
zichzelf ideale -klimaat van Nice en om- IIdel' zeshonderd okerkbezoekers gewond.
Beschuttende bergen
strekep g,eboden is. Wanneer men
Juist toen plter' Mattheus de conse,'s mor-gens in het zonnetje ergens aan, cratie had verricht, aldus de Avpost"
Dat het hier roo goed en zoo zacht
de Promenade des Anglais zljn kopje weerklonk plotseling een hevig gekraak,
Is komt door de bergen, die niet ver
k''Jffie zit te drinken acht men de Iente direct daarna gevolgd door €en ,10ndevan' de zee snel omhoog-rijzende een
al gekomen, maar slaat ge een oogen- rend geraas. Met een oorverdoovend
afdoend bolwerk vormen tegen de ijzige ~
bIlk later een straathoek om, dan merkt lawaal stortten groote brokstukken steen
winden uit het Noorden. Eerst, in het
ge dat het nog volop winter is, en doet naar beneden, welke in een gang tusWesten, spoedig na Toulon, Is het de
2721
goed zoo snel mogelijk uw overjas dicht schen de banken trecht kwamen. A1n dit
Panorama van Cannes olld'~r de win.terzon.
£,

Prins Cornaval neemt bezit van' Nice
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hielp het dier aan boord en van nu
dit boe~. Ja, het :was weI waar,,ctat .vrou- kon maken en dan 2lOuden zij naar Mos:' moedig en dapper hi] was geweest, van binnen. I De wind hield. a~n, ook toen
behoorde het evengoed als de anderen, wen dikwijls een beteren kijk op de din- selbaai ;kunnen zellen om Jens te begra- alles wat hij weI had uitgevoerd. Het het ISchip de sond tot voorbij HeIgoy
•
tot de bemanning ivan het schip.
gen Ihebben dan de' meeste mannen.
yen.
had er veel van, alsof Johan <m Karl pas.seerde ell binnen vier uren iboog
hem dankbaar n10chten zijn, dat zij men, voorbij hee Skateiland, Ide LangHet anker werd gelicht en Johan zat
D~ naaste tocht 'gold thans Mosselrroen zijl het Ihieflover eens waren, werd nog in leven en hier aan boord waren. sund in. Als men dan de Finkrook gein het kraaiennest, terwijl zij Noord- baal-, om Jens te begraven el\ de sloep. dit de bemanning meegedeeld en begon Anders Severinsen vroeg hem, of hij passeerd is, ligt Tr()mso in zicht en men
Een
waarts l)aar Rodebaai de sond uit zeil- terug tel Ihale~~. Het anker werd geU~ht "De Hoop" de thulsrels naar Noorwe- nooit bang was geweest of zich onpas- heeft van1daar een vrijen \bl1k op de
den.
en "De .Ho~p zellde do~r de losse Ijs- gen. Dien namiddag ,begon een flinke selijk had gevoeld.
' \
stad. Toen zij zoo vel' waren gekomen,
op Spitsberg,en
schotse~ Rodebaal uit. Dlen achtermid- Noordenwind de zeilen te bollen. Het
klom Johan Troms aan :stuurboordzijde
, Er waren ookies kisten ingeladen die dag werd h~t windstil en men kwam schipl zette koers langs de Noorseiland"Ja", , tZeL ,Berner, "een keer ben i,k in het want. Hijl had den grooten kijker
door
vear het vel'trek: in ;Danskegat in el- voorloopig met verder. Int~.s.chen - sund, het elland Amsterdam !Werd ge- bang jgeweest, dat was 'OOen ik scheur- tOP zijn rug hangen. Lange ,Sivert z~g
kander 'waren gethnmerd. Lange Slvert goed.~weer ep losse ..schotsen IS Juist \wat passeerd, tusschen DeenscheUand en het bulk had. lk lag in mijn kool en was I hem gaan, d~h Ihij vroeg niets. Hij. beLARS HANSEN
met vijf man :trokken Qver 'het ijs, leder een IJiSzeevaarder 'zlch ,slechts kan wen- vaste land 'bleef de wind meewerken, bijna dood. Toen kwam Johan en kom-l greep, wat er in' hem moest omgaan.
een kist dragende. iDe Izes dooden wer- sehe!!. Johan Tro~s, die :weer in h~t zoodat 'zij' Iweldra .voorbij de Berenba'ai mandeerde mij er uit. Je \weet, hij heeft I Johan klom in het kraaiennest en zette
den er in gelegd en een gel1eelen dag kraalennest. zat, flep omlaag, dat hlj zeilden. IDeze lag aan stuurboord, en zoo zijn eigen wijze ,van ,doen en hij er zich terecht. Hij trok den 'kijker open
en een gedeelte van den nacht ging er heel wat zeeleeuwen op :cte ijss~hotsen reeds spoedlig krege'n zij ~e I~Uepe inham Is niet gemakkelijk. l,Ik kwam er dus uit , 0m naar de stad' te zien Ian hlj probeer(Slot)
27)
mee heen, voordat ae ibegrafenis ten ein- zag. I
in het land, de Magdalenabaai, in zicht. en -te-en ik OIl mijn beenen stond, moest; de, om tusschen de hem zoo bekende
De volgende dag werd m.et aIle mail de was. De kisten iwerden in NerdiepinTerwijl izij' 'hler dichter langs de ;kust ik omlaag 'lien, want Johan zeide, dat 'I huizen het zijne te zoeken, waar Marie
gewerkt om' de huiden en het spek aan: gen del' rotsen geplaatst en er werden
Zij Ihadden het geluk, dat gedurende I zeilden, ,vonden 2i-, overal het ijs in ik seheurbuik in mijn :voeten had. Mijn hem wachtte. ~oen 'hij den kijker gereed
boord t.e brel1lgen, <Iat in den loop'van groote rotsblokken op gewenteld - 'zoo de volgende ac'ht dagen het (Weer good! schotsen, zoodat Mikal, die aan bet roer oogen lagen zoo diep in mijn hoofd dat l had en hem wilde gebruiken, stonden
den ,winter gevangen en gewonnen was. 2lwaar als mogelij'k - om te voorkomen bleef, De 'vangst (werd ~zoo groot, dat het stond, ,er gemakkelijk doorheen kon ik, toen ik omlaag wilde 'zien naar mijn zijn oogen zoo (vol tranen, dat hij niets
Toen eindelijk het huis Iwerd geslotell dat de ,beren er bij ikonden komen.
s-Iechts ,een.s was gebeurd, dat :,De Hoop" sturen.: Ais :M!ikal aan het roer stond, . voeten, die niet bemerkte, doch ik keek kon zien. Hij schoof lden kijker knaar
en allen naar het strand trokken, weiToen de ;mannen ter begrafenis gin- met zulk een zware vracht als thans was kon Sivert het 'zich veroorloven, om rus- reeht omlaag door mijn keel tot in mijn weer in elkander en Iegde hem naast
gerde het herenjong jmee t.e gaan. Van- gen, had Sivert eelvboek onder den arm thuis gekomen.
tig in de kajuit t.ezitten, ten ~,?ln~te, maa~, die e,~ uit zag, als een ~roge <:lot zieh neer en hij daeht:
,
af het oogenblik van aankomst van het _ "Luthers familiepreeken" _ en m e t . .
als de .wind normaal was en het I~S zlch rendlerhaar.
'1
:~O God - hoe ~enad1g Zljt ge voor
schip, scheen het een hekel te hebben ontbloot hoofd las hij het Onze va-I AangezienZlji z06 zwa~r waren gela- niet samen pakte. Dan kon 111j met.
mlJ gewees~, om mlj zoo lets moois te
aan al die vreemde men-schen en toen del''' voor.
"
,",
den ,en de ijsbank, die n~~ vast zatf, Johan Troms r~stig zitten prat\'~n) :~e
An.ders..sto.~d op, .stak zijn pijp aan en laten zien als thans Tromso, te nl.idden
een :van hen eens ;een hand op J o h a n s .
voor pen nog s~eeds gevaarhJk kon wor- een lo.ver :romso, de ander over zlJn terwijl hlJ..zlJn voet op de ladder zette: van groen ~n bloemel~. *) Ik geloof niet,
schouder legde, begon het te brullen en ,Nu m,oest hijl toch erkennen, dat zijn den, vond 1 ~lvert het te gewaagd te loverwmterm g. . In het vooronder, lt et wendde hlJ zich tot Berner.en ~eld~. d'at er i()p dit, oogenbhk iernan:!, op aar;
wilde den man aanvallen.
vrouw gelijk had gehad, ook betreffende I trach~en het IjS te forceeren pm Mos- v,olkslogies, waren Karl en Berner aan "Het is 'weI jammer, dat de dUlvei Je met de bestaat, dIe zoo gelukklg is als ik ! '
dit boek, Zij had steeds gezegd: "Het i selbaai te bereiken. Hij- besprak de zaak het verhalen van hun wedervaren.
te pakken ,~reeg, .terwijl je daar in je
Thans, terwljl de 'sloep naar het ISchip I kan je 'altijd te pas komen,r. 'Nu had hij lang en breed met Johan ,Troms en het
,
.
kooi ,lag. HIJ had idanzeker de grootste
'
toeide, stond het dier op de ijsbank. werkelijk van belde din.gen, die zij hem resultaat ~iervan was, dat zij maar beBerne~ deed 'zi,~h te goed. 'Z~oals van leugenaar van de wereld ;meegenomen
*). De schepen ~~rtrekken vroeg in het
Aan boord gekomen, riep Johan: had meegegeven, gebrmk gemaakt: dat sloten, hUlstoe Jte gaan. Het ,was immers Simson 111 den BIJbel staat: "Zljn haren
voorjaa~ en kome"~l 111 den herfst terug. In
Gaiml kom!" en toen nam het een keer ~van 'zij'n mooie \ linnen hemden, nog zoo vroeg lin den zomer dat, indien waren Igegroeid en zijn kracht was teOp een mooien ,dag met schitterenden Noordehjk ~oorwegen komt de, z'omer laat
"
, sprong tusschen 'de ijsschot- waar~an hij er cen als. verband :voor de t~uis~'el~
. gUl1iStlg
. zou verloopen, "De I r~gge komen,
" zoo gi ng 'het.oo k Berner. z~nnes~,h"IJn en ,een f1'
'k
N d
en het begmt er reeds vroegtljd koud te
geweldige
,111. en ',oor .en- worden. zoodat de ijszeevaarders van d'en
~en en ~wom naar !nDe Hoop". Johan 3ijn hoofdwond had. gebrUlkt, en nn weer Hoop' dlt par nog be~t eentweede rels Hlj vertelde van :de~ overwmtering, hoe wmd, zellde ,IDe Hoop' de HammersfJord zomer, als reg,el. niets te zlen krijgen.
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.Schietporti] bij Luik
(~(jor. ~eJldarnu~s i
Fokker ontwerpt' een tral1s'atlantisch vliegtuig l\lijlHverkerhelegerd'
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De fa b'it I'eK11 ' wet NIIt
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fj,t
'
o. a:' met Amerlka, waar men de planEen urenlange schletpartlj, waarbtl '
K ra Cn ~en', ~e,t:,:. groote belang.stelling heeft Idrle gendarmes werden gewo~d, heeft
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het dorp Alleur bij Lulk (Belgie) 1n rep, ~,::??,:,:::::.::.
; ?~~~rs voor het vervaardlgen van de I en' roer gebracht.
~
~o~p~n Yah vlle~booten v.?or Amerika
I r·:·::·:, -,
en de' constructte der drijvers voor de
De al1ee~w:mende 6Q-jarige gepenslori-] i..
ilHti'inevliegtulgen' hebben gemaakt dat neerde mijnwerker Julien Wanten was:
!litWI?t1;i..
>
Oe bedl'ii.vighe~dscurve der Nedei·la'nd../ ten: "b6oin" voor' mllibii'e vlie'gtt\!geri: de FOKRertabriek. den laatsten tijd ~eer reeds langen ~ijd ;de sc~rik. v~n. het ~orp
sche vltegtutglndustrte beweegt zieh," na op,; te v_angel): ,Meli glng ult" van' de' de.;.' en meet 'geouttlleerd werd voor metual- en gerege1.d m?e~t~n de ve..ldwachter of i
, '1 r " ,
"
'I'
"
,
l
."
';
J'
,6
botiW,; Wat d~ vlettgeIs betrett, is er ook zelts de genda,rmerle yan net, nabijgele- :
eenlge laren van Inz nkmg, in .stijgende dachte, datJ klefne landen nl~t hi de blJ'd' ", t"
dh d
gen plaatsje AU3 te hulp worden geroe '
ij
F
kk
'j
'I
ll'
fd
Ii"
"'I
'r
t
t
b
h
ft'
h'
b'b"
,-,
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1
e groo e mogen e en eell tendenz
llj n. B
0 er ~l n ,a ,e a ~e ~~el1:. yo ,-., ee~s ~.,P ,~a s e oe ~.,; e : en a~n..~m~ ()iJf~v09r' mllltalre vliegtulgen aan hou- pen om tegen hem op -te treden. Onlangs
ledlg bezet en w~~kt men op VOll~ ..~~~C~~, t~,r~:em~1?~sv:ne~.tu~~e~l in. ~t:09te~. ~.e~, teil' vleugelli, d~' voorkeur te geven De had hl] toestemrnlng gevraagd om een
aan de ultvoerlng ;,van bel,angrij~e (~P-:" ta~~, ,~~~~ ~v.el, ~~n ~achlne~, om zl~h p~ \\1' . e ' dle
..
I
h'
revolver te dragen doch dlt werd geweldrachten voor 'l?i~~ll-, en . ~u~~~n1~11~~~ cte b<>np~en,?erpe~,~ van 'bet lij! t~ ~hOli:; "~' ar .~.' ,e ~en vro,eger ad tegen g e r d . '
" I
terwljl de voorultzlchten: op nleuwe or- den.. paardQor kwam men er
le~n' ·ge.;.\ ~q~t',. ZlJ,~ ~r,ooL~,deel.~ ver~wenen door,
..'
_.'
ders allergunstigst 'zijn.'
~~~htsvU.~g't'ufg ~~'·:o~t~'ei'»~n.·~at ~a~· d~, ll1:~dern~ wl~ze, van houtbewerklng, I ~ans ,~ou 'Wanten V?orden gearl'es- ~
.
ait doer volkomen bea:ntwoordcH!;: Z6rt:..' I ~1~ thal1:s' ~or?ti t?,egepast. ,Deze bewer- teerd, daar hij noT 5 dagen gevangenls- '
Het vorlge jaat Jinua;r~-W~~~~1,sle:~1~'.4:·.dE# ~ ~e: mll~talre ,autor~teite~f:.v.ah. ~~~~~ " k~~g' ~~~,f!.t tl\ans, oP.' e~n' I:ooge,l' p~an. straf m.oe.!~ Uf.~zitt~n. TweE) gendarmes,:
drtehonderd ma-';l te wetk geste}d, maar terb~rg. e~ 'in t~ kelUlen heett met'i-. 111 De .v~~tige~, WOrd.t, bekle~~ ~et blkellte-lde 52-jarlge' w~eht!l1eestet FerNmche' en
op het oogenblik werken er' ach'tho'ridetd: he~. gehe1'm. :de G. 1 gecoristruee'td::en' t~Iple~;- ,da~ n~et a~leen. z~er llcht is, de 38:'jarige WJlllguet, wetden hlermee
man, terwijl nie~t mi~~~h"\ da.~ 'n,e,~eljtigr d&:~rb,iJ. gehe~,t he~ eigen oors,pt6it¥e:ij~~ trt.~ar'ste~~er is·'dan hout" e,n een gr~o-I belast. Om 6 uur '.s ochtends begaven zij I
teekenaars en t~chn,icl; o~.het co~~t~uc-! de.l;1kbeeld I~evolgd. Me~ wilde". y~~.rko~ te~en.. ,weers~a~d. heeft te.gen weerSln- zich ·naar' de wonmg van den: gevaarlij-I
tle- en bedrijfsbureau de 'handen vol: men; dat men zIch bij de e~nstructlefzOli' ~I?~,~~,n:· ~~t, ~oor?~e~. b9yen metalen ken mijnwerker,. die hen in de voorkahebben. Gaat het in dlt tempo voort,llaten 'beInvloeden: door de verlangens I v1eugels Is, dat de r~paratie mlnder mer binnenliet.· Wanten 'zag echter kafis De ,Theems is buiten haar oevers getre<len waantdor gr'oote c'pp~'rvl~ktdl lai1~l
roo schrijft de "Tel.", d~n wordt' het of \y~ns~h.e~~ van, ~,~ld~~en. p~a~ ~e~ I ~os~ba~~ ~~. ~n :mind~r ,tlj~ vo.r.dert, h~t- zljn ,keuken in te snellen,: vanwaar hlj oilder water zijn komen te staan. Een· luchtfoto vail lid' ov'er'~hGoind~'g'ebl~'df
bi~ Maidenhead'; rechts ziet, nten de rivler.
noodzakelijk de fabrlek mt te breiden, noodig.. \yas e€Q vllegtuig te oouwen,· dat I gee,I?- voor~l In, oorlogs~ijd· e~n belang- met een jachtg~weer e~ri schot in de
door het bouwim ,- van een nieuwe' hal zich kart· verdedlgen tegen· ~war'e' boni-I rijkenl,tactor vormt, daar, de· machines richting' der gendal'lmes loste. Wachtop het thans in gebruik zijnde terrein bardementsmac~1nes heert men bij de dan nlet zoo lang buiten gevecht zijn mees,ter, Ferrouche werd aan de 'linker..
en mag worden verwacht, dat er in de constructle ~an ,d~ G. ~ eer~'t .de bewa- gesteld.
hand getroHen en vluchtte' met zljn coltookomst werk komt voor ,tweedulzend pening en de actle-radius vastgesteld en
lega naal bulten..
door de ~oldering der kamers,l1eeii. Z':J~- I, 'V~ll~derIHJ{ Roovcrsavonhllile
man I
vervolgens ,~aaromheen een vlleg~ulg
Genoeg v a k a r b e i d e r s , .
Idra de aanvallers de trap evenwel wil- '
'J
, .
"
ge~4Wd. En wat de' o'ie'tf.ge 1 macl1liles
Wanten gi'e;ndelde de voOrdimr en Hep. den O'pgaan werden zij bestookt met
' ' " '. . '.-.1'
"
, •.•
.D.e ¥.?~~~~':'d1r~ctl~ .heeft de~~' .op~e- bc~refti heeft men ee~st. nau~k~urfg, ge'.:?
Voor een",tekort aan' arbeidskrachten naat bov~ri. ,Ult. €en. ~a~t? s~hoot hij we-I scherven, ed steepen. Wunten had de co~tlUANDEu, LAlVRENCE'S VERLEDEN
vmg voorzlen. De bewapeningswedloop pend hoe' de' stand was van· de ·buiten..; be h geft. inen,. ondanks de groelende be- d~tOrri op de g~ndarmes, en thans werd ,drhlkBakke'n van zljiI duiven stuko-e'sla':'
moest e~. on.afwendbaar toe lelde'n, dat la~<!sche markt ~1J. na~eg~an·. :w~t" ,de hoefte, nlet bevreesd te iijn. De'
Wil~lguet
de beenen en den onder- ! gell en bekogelde de politIemannerl'met
Met de Ivan Rensselaer pas,seerl1e te
in de groote landen het ll.l0ment zou' kl.eine~e .l~t.tden, die j.~renlal~,g,: te..z,tilrH~· is idodanlg g~reg'eld, diit" ontwlkkelde bUik ~etroffeii.
.
I de btokstuK,kerf; Men trachtte met dEm J;laramaHlJo' onlangs de EhgeiscIle( com':'
kom~~, 'Yaa~op ~e ,vraa~ na~r. vllegtut-, ziJn ge~eest biJ, hl.p~ bua.ge;t. ,;,oor ~e mehial- en houtfJe'werkers, die In staat 0 h- t
'.
"
'.
. .'
, man te' onderhandeUm. db'ch' zljii arit- mai1der R. W. Lawrimc'e, ot> we~f naar
gen ,d~ capacite~'t der. elgen, industrl~ zou l~chtmacht" maar. thans onder den zijn naat teekenlng' te iwerkeh, terstond ,tussPch·pne"d~~lbu~~r..d~~;.,~~~?lelnd wZalrJeldl,in~ woorden waren onverstaanbaar.
qeOi'getown, ter afhaling van de Gin
overtreffen. Dat' ooge'nblik is thans ge- drang der omstandlgheden tot' offefs te werk gesteld kunnen' worden.
.
0.
U e~ .~ge.sl~e .,.. roePat.
koni~n; De kani, dat kleirie landen VOOr'1 hereid zijn, weI wet1s'~hen. Daarop':werd Il1dIeil . nbddlg,' dbet men een beroep' gen ~11lig.uet b\. ee~. n~blJgele~e~ vJoOmstreeks het nUddaguur was de ' .Me~ herinnert zfch h,et Mronderlijk'
hUIf vlle'g'tuigeri bij de' groote fabrte,ken. het produQtiepr~gr~mn:~.g~bas,eer~~· ~ op de Arbeldsbeurs;' \vaa~·n(jg-:steeds 'Ie Ie n1ng efi, wa~r~c~'Y~~~ de~ burgemeest,er munitievoorraad.' van den belegerde eln- avoiltuur van, dit' schip. De bemarining
in het bult~nland terecht kunnen, Is op n1en he~ft ?lij~b.a:f\~_ ,g?ed g~,zle'lJ' Wa~t bekwairl~ vakUeden zijil' ingeschreven. el~ d~fil' brlgadeconun,an~~nt. ~er .gen- delijk op en gaf de Uitgeputt"e man zlcl1 is e'r eenvoudig v'andoor gegaan met' h~t
het' oogenbllk heel wat geringer, dan. er Is meer werk gek.9rte~·,.,d~ll.., in~n ye~- OverIgetls heaft lilell eert aantal jonge- darmerle. Een derde genthtrme, dIe het over. Toen hij op de trap verscheen, vissehers.vaartulg, koers zettend ri~ar de
rLwee jaar geleden. ZeUs de belangstel- wacht . had/_ t~FWijl .~e .voo~u~t:ztCh~~n lui van de Airtbacht~schbleri in' oplel- ~~n den w~~stelln~ trac~tte te naderen, werd hij onmiddellijk overmees-ter'd en Zlltd-Arii~rikaansClle kust~ leder-be'"
Un~f .v.aif. . DOughlS voor dert expOrt Is z?o?~nlg:,.zi~n,. da,t, lI?-~~~n. ,~.le~.1?-~, e~n ding, die ondanRs de'" bijZOhder liooge ~.erd eveneens, door Wanten onder vuur zwaar geboeid weggebracht.
e
. grijp~, ,dat dtt t~rtslotte moest vast1odaari~leillijtC' gedatild, nu men ilaast de gerl}l~ g,~d~~l.t~ d~r t~an:t.1o~~l'\de ~n- eischen van nauwkeurigheid, die aan genomen en ernstig In de borst gewond.
Vell en'dat ziJ hier of'daar zo'uden moe~
groo~ . otders der elgen en vreemde derha.~de.ii~g~~ t~t resu.ltaa~. le1d~, . ~e.n het', werR: ~otdel1 gesteld, tiitstekend
Bi~ zijn verhaor verklaarde Wanten ten belanden, met Jalle karis oni gev'anluc6~v~~,rtiliaatschappijen; tegelijk be- ook .~~ b~langr~ji{e.~ltbr~I~,I~,g:.~oor ge- voldden ert zlch verrassend snel ontwik- I
Dra'nll\tisclt b~ieg een feEen haat te koesteren tegen de gen te worde'n.' genomen. Oat is' dan (jot(
lan~r~~~'J.teg~eting~tders ~ree~.. voo,~ ruimen tljd van· werk Is voorzlen.kelen tot uilSWkende viiegtulgbouwers.
gendarmes. Op de' inspecteurs del' rech- geschted. In de w':itertm' van Brit~cri
het. Iti~l{en.·.,y~n n~l1iutire n~achh,les. Een
Een opl,~V,ing_vah d~ nattohale vUegwerd" versteikhlif gev:b1agd ult terlljke polltle had hij nlet geschoten; Guyana Is l1et'JVaattiIIg aangenouden. De
twe~de .factor, is, dat alle groote mo,
Nie'uw oniwerp' tuIgu\dustr1e is vdor de arbeldsmarkt Montegnee' en Luik 'eii weldrii kwamen ~aar deze in burger waren.
bemannJng werd gevankelljk opgezon":'
gendhiXI~n bes'toten hebben een export'_ .
, . . ' " .' _ .
van zeer groote beteekenis. In den vlleg- het parket, 10 insp~cteurs van de- rechden ,~aar EilgeIand en de' kapit€lii b
ver~d .~it' te v'aardlgen voor mll1talre I ;oo~ is, m~n ~ic~, ~r z~r. v~~,ibevf.us~, : tUlgbouw' wordt zeer we~nlg 'Ian ma'chl- terlijke ,politle en' 9 gendarmes ult Lulk -n' sir...;"miiU ,!!!"F? '!"Y':,,!,!~~- veroo'rdeeld tot achttlen maande'ri ge~
mac.h~1e~', . van het al1erlaa~ste type., da~ ,de . t1ia~s on~s.tane ,,,~au~~ .I~ ~~ nes ~eb~Uik geinaakt, ~~les ~s nagendeg ter' phiatse.
" \
valigenissttaf. I I.
Men ~,aI} fd ltet pl.1itenlal1d geen modern mlli41l~e I~~h~va~~~, nlet ,~all:, blij~~nden, hand.. en vakwel'k. De kostprijs van eetl
Inmiddels bad Wallteh' zlch in zijn
Het vaartuig zal nu worden teiugg'e'-'
gevec.~t:sv~tegt11lg, kboperi, da:t niet aard. is. F!n d~a.rom blijJ~ de aantlac:~t." vl1E!gtuhi bestaat nagenoeg geheel tiit duiventil'!verschanst. TeheInde hem tot
b'raqht naar Engeland. Commander Lawmlri~te~~~ ,t'\Tee, jaar ou~· Is. Onder deze i de~ ro~ker-~ir,~C,~I~ ,~~ve~tlg~. ?,P" U~~ loon: Een vll~gtuigf:ibrlek Is een 100h-' overgave'te dWingen gooide men alie rarenee' 1s vergezeld, van een officfer' det
Qm~J~n~~~.h~~eit li1pe:~~l~' d~ kails,en van passaglers:,I~~~tu.lg:, I?a~rblj. ' w~rd,t., t~- inte~s~ef. be~~ljf :, zestlg tot tachtlg, pet. men', stuk en werd het' geheele huls onMarihe' en vii! m,arischappen als equl2.
kle~e~.1~nd~n". 8:~s Ned~rlarid. voor. e~- v~n~ re~enll1,g ~~ho.~~ei\ ~et" d~ ~og~- van de waard~ van eeil vllegtuig Is ver- der,vu~r'genomen','Eenlhspectktii slaagpag~, 200 meldt "Oe ,west". I I
port-mOgeltjkh~~en I1aar andere klelne liJkheld,. dat de DO';l~~as-., ab~leK ~~1fs werkt' f!.{ln lodn.
de erin met behulp van een ladder in de
' M~n ,heeft hler' te· doe'r( met eeil ge.;.
landen weI belatlgflj-k stijge\t
met haar maxlmtim-capacltelt alleen
. :
.k
t
,"
2716 wone' bemarinii1g, ~geri bezoldlging' iil
.
nog maar In sta~t '.Is iil de gtdelende .Men: moge de- redeil' der oplevlng In da gOO~ e kr~~~en en begon de dakpan- -.00
"
'
,
..
diei,lst g:enomen. tie reederij waaraan de'
i{' b t behoefte van het eIgen land te voor"; de vll~gtulgil1dustl'le betreuren;· maar nen af t~ ruKKen.
~~ Olrl'iPa t behoort; sahijilt 1ft. fhlancleele'
" t', _ ,'.
ans enll zieri ~n voor 'export gE!en interesse nieer deze is er eenmaal en men' mag het ve~~ ,Wanten vuurde in de richting van den
VROUlVELIJKE POL~IEAGENTEN moeUljkltederi te ·verkeereri, zood'at eeil
~kkeK 1,l~ef~ zijn, kans gekregeil en heert.
heugend noemell, dat: Nederla~d ziJn inspecteur, doeh deze werd niet geraa,kt,
oproep w'erd g~daan voor vrij,'~liilgers,
deze ltet4~ge 1Je!1~t.. In d~ fabriek w:ordt
"r"
, , '
..
~ aandeel daarin krijgt. Van rtog meer be- baarop losten 'de, genda~mes vanuit
Kermis <ler. ijdelheid ver]j()deil
o~ het :vaartuig af te h'alen: Op dien'
op he~ oogenbUk gewerkt aan tal' van' ,In ,de" ~ee~~n~u~ea~, vai~' Fo~~e,r, I teekenis mag het gertcht worde~, dat e~n ander huis eell twlntlgtal schoWn op
oproep meldden zlch.. :.~. ,acht honderd
~~n- en meer-motorige watervl1egtui- wordt op het oogenbl1lt de laatste hand I met medewerkfng van allen, die daar- de' duiventtl doch de mijnvJerker bleet
l1efhebbers aari. De' Engelschen vatte't1'
gen, de bekende catapultmachlnes een- gelegd aan het on twerp! van eeil trans- ! VOQl' ' in' aanmerklng komen~ de te~en'- 'I ilqh I hardnekkig verdedlgen.
In Pasadena doen reeds sedert lan- derge1ljke' zakeri sportlef op en het
en twee-motorlge
verkenners, Jacht-I atlantlsch vUegtulg, geen vUegb()ot, w.oor~ige hausse ook na d.~n bewape.
,gen tijd jonge vrouwen bij de politie avontuurl1jke van de~ h,~onderlijke rbovl1egtulgen en luchtkrulsers, alle mni- doch e~n gewoon l~~dtoestel, voorzlen mngswedloop blijvend ~art zlJn als onze, Om' elf uur waagd~ men het eindelijk dienst. Zij vatten haur taak z~.er ern- vel'S affaire heeft blijkbaar groote aahtalre qtachlnes, bestemd voor blnnen- van vijf motoren. Het _bljzondere van natlonale industrie de gelegehh.eld ~rijgt·, het ~e~ kdge~s doorzeefde huls binnen stlg 01>, wat dO?pr de plaatsellJke be- trekklngskracht uitgeoefend. In plaatiJ
en bUlrenland.,.·
I dit nieuwe ontwerp Is, dat men er, van, zlch tijdlg toe'te leggen 01>' hetgeen' eemJ' te drin~en. ~elts een aanval met ttaan- .sturen graag erKend wo~dt, (Want hi ! van betaling ,~te erlangen, hebben de
is uitgegaan, dlt vllegtulg een groote ac- ; haar: . grootst~n roem uit~aakte: het gas ~ad' ~chter geen resultaat en ten veel gevallen h~eft haar Ingrijpen ~en i meeste leden van Ide bemanning een nlet
De G. 1..; dIe op' de tentoonstelllng te tie-radius te geven en bovenal de eco'; j handelsvllegtuig !
.
"
elnde raad ,schoten de gendarmes ,maar zeer gunstigen lllvloed. Al is de pohtle onaardig bedrag bij,betaald: om de eer
Par1js zut~ een succes oogstte~ wordt op nomIe er een groote rOl in te laten
.
nu met het werk tevreden, ze gaat toch te mogen hebben met commander LaW'~'
het oogenblik In ~e fabrlek gereedge- spelen. De snelhetdl Is nlet hooge~ ~an
• '", ,
, .,
4
. It'j if ill v i-tlr" ' i r'
5h'
0:' nlet geheel acc?ord met het uiterlijk rence het vaartulg af te halen. Wij' :ver~
maakt voor de' weldni te verwachten die der tegenwoordfge
vUegtulgen.
'f!/'
v~n de ~rouweliJke poli~ieagenten, want pamen, d'at de officler, die commander.
proefvluchten, welke evenals \verleden Hoofdzaak is, dat het'toestet, naar men
~,
tsff
Zlj ~ei~eren beslist van de nieuwste Lawrence vergezelt, tachtig pond sterJaar met de: O.! 21 op het rustige vlleg- verwacht, van Amsterdam naar New
t:!
\U.
LJ I:::
l:':
modevoorschriften af te zien, wat vol- ling heeft bijbetaald. ' '
veld te Eindltoven zuBen worden gehou'7 York zal kunnen vliegen zonder tus'''~' ,
~l '. .~ /J!./) ,
Ii
~ ' ~j J
I'~ ~
gens de politle niet t~ vel'eenlgen is
De heer Lawrence zelf vertelde oris'
den. Er zijn Ivoor dit toestel zeer veel schenlandlng.
~
~b
~,IVI ~ Li.. i y,' t:
~et l1 aa r . ernstlge taak. Een onlangs aan .boord, da.t hij, als ~oinmandant,
serleuze aanvragen, ~ok voor' lieehtie':'
Het bledt plaats aan 36 passaglers bij
-rr~
1,'
Ultgevaardigd bevel zegt nu, dat het de eenlge betaling krijgt voor zijn arbeid.
verkoop, die na' de proefvluchten hun cen dagvlucht, aan achttlen passagiers
I! I:±:
vrouwelijke, polltiebeambte ten streng- Hi} schatte de belooning die hij ~rijgt
beslag krijgen. Er Is ult een hl.rtd ze1fs t _ die dan allert shHipgelegenlield heb:.
Oenk' hie': MMiji\ teint ltao ioch niet f~rbereren". Vel.
ste verboden is, geschoren wenkbrau- "net ongeveer voldoende om de'slijtage
een prijsopgaaf gevr,aagd voor de le~e- ben _ bij een nachtvhicht, wrwijl, ge~rouwen op wiet mooiff huid tj' iald~'rsch bent htbber. dezf"
vJen en r~odgelakte nagels te hebben, van' kleeren 01> reis .te d~~ken".
,
ring van een serle van...... honderd rekend'ls op vijf' nhl.rt bemannlng. Volre danken aan de dageliiksc". lwee mjnule~ Pafmollve,
en dat, wanneel' zlj zich nlet ~~n dat ' .Commander Lawrence. ,oohoo~t tot ~e
stuks I
I gens, de berekel1ingep zou ;het tnijeet
icho¢nhtidsbeh~;'de'i""<J.'
bevel o~derwerI5€n,. 'onmiddelhjk. ont- Marine. Hlj. heeft als eerste ?~flcler ~lJ:-_
Er blijkt ult een ert ander, dat de lel- Amsterdam _ N'ew-York Hi zesUen uur
G~b~uilc oole fOOt Uw bad Palmolive Zeep om !eugd ert..
slag volot. N~ zal dug moeten bhjken, dens den' grooter\. oorlog dienst gedaan..
ding van Fokker ei1 haar wetensehap- gevlogen kunnen worden. pver d( le~
ch~rin' II'! behbY,d.e~;
'1.
of de vrouwehJke beambten ook af.st~nd aan 'boord van' een duikboot, dIe' to~
pHijkEf af,deEHlhg" zlch op de julste llla- verlng van dit nieuwe type iiJn bespre: kunnen doen ' v~n haal'. vrouwehjke; taak had om de ,sch~epvaart In de Zee
nier heeft vdorbereid om de te verwach- kingen ge~oerd met het' bl.iHehlano
:: ~ ijdelheid en zich aan de voorschrifen I van Marmora tot· stllstand t~ brengen.
I
.
,
, t:3 I van haar chefs kunnen houden.
Dit bevel is lett~l'lijk uitgevoerd. Niet
;, • .'._____
'-'
I
~____________
I'" )
.., ' , ',.' \. '.
\..
..
~
._-_t__ ~_____________________
minder 'dan 58 vaartuigen, groot en
---'-------~~--------------------.-------.-----klein, werden door'dezeduikb<>ot in den'
,
.. "
"
J
grond geboord. Daaronder waren tr~nsportschepen, met duizenden sol~aten
- • •. - aan boord.' Al die duizenden za~ Ide
dulkbootbemannulg voor hare oogen in
zee met den dood worstelen. .En kon u ~lapEm' ~ vroegen wij - na
'alit \\'5 'l00 '~v' ' : :
BUll CAN'-r
I zulk een afschuwelijk )Verk?
.
Yep! 'FER GOOD!
Commarider Lawrence, werd daarop
M \ ~E.S ~ CAN'"
:C'MOH .oVe.~ iiJ~
zeer ernlstig en zelde: Wij allen, offiI ,eVeN
, MY' QUARtERS;
j eiE~ren van de :Marine, vinden het vree, .,.AKt:: A
AN' WE'LL
selijk om ouze medemenschen aldus In
'. CAMEL '?
C,~L:E6RATE!
I den doo1 te jagen. En er is niet een on, del' ons, die nlet Hefst met den dag van
. heden .:.iaaraan een einu :zag komen.
Maar wij zijn verpl1cht voort te gaan,
zoolang anderen voortgaan 'dlt strijdwapen te gebruiken.
I
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En ill ick'ey', ' g-'Clttt· o.P.' Steip_

I
I

TEGEN MAAGPllN'EN
Sergeant Donderkop neemt Mickey da.n
met zich mee naar buiten, terwljl hij de
al'\.dere soldaten htat inrukken.. ~nmaal'
alleen met zijn kwe.Her, begint' Mickey
wanhdpig te prot~steeren, maar'dat helpt
natuurlijk nlets.'
,,'l\veehonderd mijl door de woestijn 1 !"
krijt hij, "maar dat kan lmmers geen
mellsch! K:an ik dan nlet eens ~en kameel.
krljgen 1 !"
"Maar stommerd I", vaart sergean~ Doti.;,
derkop nu ult, "hoe kom je op die sUf(~
gedaehte ?! Splonneeren hoog op een ka..
lheel ? ! . 'Zdu" }e' nlet' Hever 01> een ollfant
kllmmeil 1 D~hi lodp je' h€eMma~l' nleb in
de gatell. ! ' Nlks hoor I! Loop jij maar I I"

,,,Maar tweehonderd mlH leg ik noolt in

cen dag af ;.. minstens een week heh ik ~r
voor noodig !", jalhmert Mickey Weer, "eh
zooveel water en Yoedse1 ktin 1k nc;;olt nieenenien~ Morgell ...... wat 1..... ; over een \tur
of zes al Is alies op. U jaagt me deri
dood In I I !"
"tnd.erdaa~ i" snauwt sergeant bonder..
ko~' "verw~chtf~ je s6ms iets anders hier
in dianst? Waarom ben' je dan hler geko ..
men? I Ett· bovertdlen hell je je·· nu . al
eeninaal als vrijwnllg~r 0llgegeven......".
,ilk ......". "l!ou je kop I En je' g a a t
maar, hoor! Voorult!!" En sergeant
Odndel'k'op's di~k~' worst-wlJsvinger wIJst
luiar de wo€stijii.

~n daar gaat Mickey dan. \Vat he1pt
tens-lotte prot.esteel'en 1! ,Ze wUlen hem
t<ich per se dood hebben 1 En of het vandaag komt of een dag of drie later! Misschien rolt hij er nog weI door! Sjok,~ sjok,
sjok zwoegt hij door het heete· mulle- zand
en denkt aan niets meer. Helpt toch nlet !
Redding niet mogelijk I Dit is het ehtde I
Ohdertusschen heeft Uavlkse zich bij
,,'t PootJe" gevoegd en belde11 kOken
vergehoegd de steeds kieiner wordellde ftguur van Mickey l)a. "Good gedaart, Poot~
je !", grijnst Itavikse, "dab beteekent het
elnde van Mickey!" "Ja, en voOr goed i"
zucht sergeant Donderkop, "ga je ntee ?"

in-

Beiden begeven zlch nu ~aar het bureau
van sergeant Donderkop. Uit een del' laden
van Zijl1 machtige sehrijftaf~l toovert ,,'t
Pootje" dan een paar flesschen bier en twee
tlinke glazen-van-een-liter. ,Dan gaat hij
eerst nog even naar de kazerne om zijn mannen een vriJen dag te geven ~n dan hob'belt
hij weer haasttg naar Z'll kantoor terug, waal'
Havikse Inmlddels de Hesse'hen op.tkurkt
hee,ft en de glazen volgeschQh~el1. ~ ·twee
schavuiten stellen dan een heildronk op elkaar in en Iaten zich het ,.gouden gerstenat"
good smaken; zoo zelfs, dat ze na een half
uur geen 'maat meer kunnell houd~n en
dronkemansliedjes uitgalmend door de kamet
'uassot{

Indie'n U lijdt aan branding in de
'martg, zure oprlsplngen, misselijkheid,
opgeblazenheid, of drukking in de maag,
Indien U na elken' maaltijd pijit gevoeit
in de maagstreek, rieem dart eens de
p~cef met OeQismur~erd M..'l.gneslum.
Bijl1a aIle maagaandoenmgen worden
ver<:1orzaakt door een overmatig gehalte'
aan zoutzuUr in het maagsap' eU
Geblsrnunierct Magnesium maakt een
elnd aan de ontsteklrig der slijmvllez~n
die vero6rzaakt wordt door de glstlng'
van het voeds'el en voorKomt de verglftlglng ~er maag. Geblsmureerd Magnesium
de eGh,te ZUlJr neutraliseeI:ende .remedle,
welke goed wordt verdragen zelfs door
de zwakste magen, Is verkrijgbaar bij
alIe Apothekers en Drogisten a f 1.25' per
fl'esch of' f 2.- per groote flesch, die
yoordeellger is. Generaal Depot: nathkamp & Co., Batavia. ,
2710
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daardfHms te 's-Oravenhage Merijntje
Gijzen's Jeugd en van de N.V. Filmex te
Amsterdam Lentelled.
De jury, in IO,frr~e ~ met het hcofdbeB'ARNSTIJN EN n£ K. h i\I.
stuur van denur~-.'d~l.'1rndschen Bloscoop(V~U1 onzen correspondent)
bon«, gevorrnd door D. van staveren,
,
.
I voorzittcr van de Cultuurf ilm centrale ;
s-O r a v e n hag e, 23 Jan.' C.• S. Hoem, vice-voorzttter van den
.. In verband met yerschrIende elkJal· 1 ~edel'1. '~i?SCooPtond, el;
de. '!3 0er ,
tegensprekende berlchten over
net ! Illmreceusent van de Res.den ~Iel)od':, ,
vOOl;ne·men van de K.L.M. een nieuwell heeft in afd., '1. d~ hoogste c nderschei- I'
"Road to Clo;'Y" lcopt nlet parallel met den uieg ,
film van haar bedrljf te laten vervaar- ding toegekend a?n de film 20.030 l\~ij-I'
digeri waarbij uiteraard Schinhol een len over Z€e en 111 afd. b. aan 1e ttlrn
ntiut: liet geluk
belan~rijk onderdeel zou von~lell, heb- I Merljntje Gijzeri's Jeugd.
,
ben we ons om inlichtingen gewend
Deze besl.sslngen zjn met a gerneene '
tot de afdeellng van propaganda en stemmel~. aangenomen. . ,
.
publt-Iteit van
de
luchtvaartmaatDe prijzen bestaan uit een ~ ouden
schapplj. Daar deelde men ons mede, plaqu~~te. aang,eboden door 't hoofdbeEen jong m nsje dat In devote ver-, Warner Baxter zetdeonlangs : "Het is dat er we'I-waar plannen bestaan om stuurs Id G. EJ. v3.n del' WEl'ff .Jr. VOOl'
eering van een, knap filmacteur de ge-I mlsschlen maw heel gelukklg dat de cen nleuwe film van de K.L.M. t~ laten afo: a" en. eet-n. ztlveren med~llle,. beliefde verschtjnirig voIgt op het witte I gang" van zaken is zooals ze nu esn- ~na~.en, , .mqar dat er nog geen enke:e sCh~kbaIar gesjtCai door de Cultuurf llmloek
;
,
• r look t 'l[
I tIl
. 1 ., k 'I t
r
opdracht is verstrekt. Het eeriige wat cen ra e.
l
, zn: W'. ~r.:.t, .J .In IJ
.0(; 1 we
oe. ~- 'I m L~ IS. I ,gc.oo per Inent dat maar er tel' voorb-reldtng van de eventueele
De uit elklng dezer prijz n zal op de
ten dat h'l3.r nanlildder ult het d 1gebJk- heel, heel welnlg vrouwen, zelt seen ac- ultvot rtug van het plan is gebeurd is eerstvolg.ende algemeene vargsderlng der
scl~e Ieve n, ,,!let buurjongetje" of de. trice, zich gelukkig zouden kunnen voe- dat de heel' Kurt Gerron van L.' c. CUltuurfI!mCe~tr:113 plants hebben.
orrtcleete "aanstaande", teeder haar lIen' in de e lgenaardtge geladen en ac-' Barnst.ljn's Film~t:Hl, 0 a. in gezalschap
-.----,-.kleine handje "vasthoudt in de intieme I tieve atmospheer van een kunstenaars-' V:ll~ den heel' Prinsen Geel'lig'", een beAlllCril{a's Fillllnintlu"lll'ie
sfeer del' bioscoou ...... want niet.vaar; huwelijk in Hollywood E
f'}
t
ZC~!{ ,a~n de A~sterd1msche luchtha".
'.,.'
. en 1 mac eur yen heeft gebncnt tel' orienteering en
De Amerik~imsche filmproductie bewe mogen toch 1l12t werkehji{held en kan nu eenmaal geen ideaal echtgenoot teneinde in de gelegenheid te worden reikt in het jfl.ar 1937 het hoogtepunt
droomen doore,en halen en is het wel- zijn in den ouderwetschen zin van be- I gesteld verschillende ,mogelijkheden tel'l van een oplevipg, welke deze industrie
eens voorge!{Qlrten, dat Z€lomaar "een ge- daten hufselijk geluk, wat natuurlijk niet . plaatse te kunnen onderzoeken.
'
In het' 18atste jaar ongener 1 milliard
wocn" meisje trouwde nEt haar aan-, viegneemt' dat eeh k~nstenaarshuwelijk
Bij Barnstijn bevestigde meil de me- dollar bruto-inkomsten h~eft gebracht.
gebeden film held ? De practijk van het weI ideaal geltl'kklg kan zijn, daarvan dedeeling van de zijde del' K.I.t.M., dat In 1936 inde de filmindustrte ongeveer
geval wijst uit dat het practische kleine zijn" voorbeelden te over. Maar in die i nog geen opdracht, om een film van 250 millioen dqIlar meer dan in 1935,
meisj~ in een dergelijk geval vo~komen I gevallen heeH zoowei de man als de' het, Inchtvaartbedrijf en van Schiphol een del' hoogste b3qragen in de geschiein haal' recht i3, w..lnt gevallen dat €en vrouw geleerd te geven en' te ne-I te maken, is ontvan~en.
depis del' filmindustrie en een record
acteur of een actr:ce trouwt met een l1'1en".........
Trouwens deze aangelegenheid is fel- van de laatste vijf jaar. Het bioscoop"outsid~'r" zijn ze1f.> in Amerika uiterst
' , .
f'
•
'.
telijk lets andel's dan men schijnt te bezoek steeg in den loop van het jaar
zeldzaam.
"De scenes , gmg Baxter voort, "die lk ,meenen. Zooals indertijd al eens is me- met eell. j aargemiddelde .van 81 millioen
. .. '
samen met Fre~rle March in on~,e oor-I degedeeld, koestert Barnstijn het voor- bezoekers.. in de week, hetwelk het reVele ,acte~rg en .actnce,). ontvangen I 1~~sf1lm The Road to ~~ory spelen moet, I nemen van verschillende groat bedrijven cord beteekent van aHe kanden.
geregeld glOele~.de l1efdesbneven, zeUs I ZIJn maar al te ,werkehJk en als we des' en industrleen in ons lan;1, films te 'ma,Het aantal bezoekers bedroeg, in 1935
for1!1eele huwehJksaanzoeken en. vaak is a.vonds dood- en doodmoe thuiskom9n, ken, cultureel-doeumentaire films, zooals per week 71 millioen, tel'wijl het'in 1933
het ~oorgekomen dat een aanbldde~ of zl~ten, we on~er heel ..eehte modder en die in 't buitenland Jook bijl tientallen sle'chts 54 mi1lioen heeft bedragen. Veel
aanbldster van de een of andere fllm- ziJn bekaf van ,het mlJlen sjouwen door worden veivaardigd en in ons land 'wor- bioscoop- en studio-nieuwbouw Is er
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Lady Cllarl1s Cavendish, die op" eel\'
groat kasfeel in Ierlartd woont, zal de
Uet woord "love" schrikt vrouwelijke hoofdrol speleii" in Fred'
bet publiek aft
AstaiI'l3'S eerst'volgende r'ilm, getiteld':
"Damsel' in Distress". Zij verv'ang,e
Wij lezen in "Variety":
Ginger IRogers, en is een even goed'a
danseres als deze.

•

Lady Cavendish trad voorheren O}> in
Amerikaansche revues
~i} is de zltster van Fred Astaire.
'
lIarold

I
,

I

Voor de door de Cultuurfilmcentrale
te 's·Gravenhage uitgeschreven 'filmwedstrijden zijn in 1936 vijf inschrijvln~
'gen ontvangen en weI: voor de afd. a
(cultureele f11ms) : van de N. V. Polygoon
te Haarlem ~O.OOO Mijlen over zee (de
wereidreis van Hr. Ms. onderzeeboot
K 18) en van Tobis fllmlndustrie te
Amsterdam Liefde en dOdd op Borneo;
ell voor de aid. b (speelfiims) : van de
N.V. Luminafllm te Amsterdam Jonge
Harten, van Loet C. Barnstljn's Stan-

Harold Lloyd wendde zich daaronl.'
voorzichtigheidshalve tot den "British
Board of Censors", die hem, na, kennls
te hebben W2nom en van den inlioud' van,
=~~~~~~~~~~~~~~~~~ de filjn, deed weten dat zij in het arit..
sche 'rijk niet zou worden verbodell al~
zij overigens voldeed aan de eischen.
die de censor aan all,eo rolprenten stelt.
Maar tevells weI'd hem in vertrouwell
medegedeeld, dat de kans groot was
dat het Engel3che publiek ontstemd z(jlt
blijken over leen intrige die het' WeI
, moest herinneren aan de pijnlljke geschiedenis van den eX~kOlling. Liever \
dan de gunst te verspelen Van het En"
gelsche publiek, ~n op de Engelscl1e
markt te komen met een product dat
aanstoot zou kunnen geven, ,gelastte Ha..
rold Lloyd jde film at. De vier maanden
arbeld zijn tevergeefsch geweest.

I

I

I

I'

DodswOflth l l

De filtu vall. 'Vut/'Vyler
Het boek is op weI zeer bijzondere wijze verfilmd door den regillEeur William
Wyler, die ,in Walter Huston en Ruth
Chatterton ~oor de hoofdrollen twee
artlsten vond, ,wier prestaties in deze
alles overtreft wat wij ooit van hen op
het witte (loek hebben gezlen.· De rol
van ;Dodswortli is Huston op het lijt
geschreven; er ontbreekt niets aan deze
creatie.

I

I
I

·1
Appredaties'
de vijftig,
De Amerikaanscl\e "National Board
loopt, en langzamerh~n4-:eenbrU noodlg I
'of ReView" heeft, gelijk zIj ~eder Jaa~
hecft, rQ.aar hij heeft nog vitjtl1teit in
I doet,
een lijstje gepublicee~d van wat
overvloed, en kar~kter€lgensch'apperi
die II
,
naar Ihaar oordeel "de beste films van'
zijn dwaze' vrouw niet weet te waar-j
1936" waren.
d.eeren. Prachtlg-uitgewerkt is de tegenstelling tusschen dezen man en zijn!
1• Amerlkaansche films: 1. "Mr. Deeds
vrouW. Hij houdt van den frisschen zee- I
! goes to town", 2. "Pasteur", '3. "Modern
,whid, yah €envoudige dingen en een, Times'·, 4. ,.Fury", ~. "WintersetiJ, 6.
voudige #m~~u;cheh, zij van dansmuz~ek
"The devil takes ,the ,count", 7. I,Ceiling
en de hoofsche praatj~s van bewonde~ero", 8. "Romeo en JUlia", 9. "Gevange..
.reude meneeren.
ne
van het Haaien-ei1and~t, 10. "The.
VJ.n.r. Paul Lukas, Ruth ChMterton. 'Vatter WuSton, en ~Iary Astor die samen oPtr~.
Mr. Dodsworth Is een gentleman, illrs. den in (Ie film "Dodsworth", ,na-ar SIinclail" Lewis! beroelmdeli gelijlmatnigen roman. wel- Green Pastures".
ke de voIgende week in bet Deca-Park wo!:'dt vertoond.
Buitenlandsche film: 1: ,Heldenker"
DQdsworth is' een snob, en William Wy..
" 2. "Rembrandt", 3. "Tudor
'
ler is een reglsseur die' subtlel te wetk
Fran haar man vraagt haar te ontmoe- nf1S,
Rose".
ga'at in het opoollwen van het geval,
Haar. eerste affaire met €en
4. "The Ghost goes West,;, 5. "Secret
:
dat voor de ,vrol1w verkeerd aildopt~ en ~r~n.,schh1al1 Jaagt haar" angst aan, haar ten op het Italiaansch ~chip "Rex", ge- Agent".
voor den' man eilldlgt met het vindert:, ,tweede in Biarritz is ernstiger. De naar hdorzaamt hij - maar voor de laatste
Pa-ul Dehn, een. del' bek~ndste Engel..
van rust en bevredlging aan de zljde Amerlka teruggekeerde echtgenoot wordt maal:
\
sehe filmrecensenten, o.a. voor de ,.sunvan een levensgezell1n die hem beter argwanend, laat haar vo1gen; en vra,agt
Hij ziet n_u in dat zijn vrouw niet meer day Referee", ?'ie jer zlch op ,beroemt in.
begrijpt en dus betel' bij 11em past dan haar, als haar ontrouw kQmt vast te bij hem past, ,en altijd alleen aan zlch- 1936 365 films te hebben !gerecenseerd
de vro~w~op-geVaarl1jken-leeftijd,' die st.aan, of zij h,aar minnaar wll tI'ouwen. zelf heeft gedacht, en hij k~ert terug geeft ook zijn meening over de bes~
denkt dat. zlj nog een vUnder is; en angst Zlj wll dat ni~t, en Dodsworth, vergeeft naar Edith Cortright, beschaafd ge- producten van het jafgeloopen jaar. ver...
heeft om oud te worden.
haar, vastbesloten met een schoone'lel speeld door Mary Astor. De drie man- 1eeld naar de verschillende genres.
te beginnen.
nen in Fran Dodsworth' leven zijn ook
Tragedies: 1. "These Ithree", 2. "Dan..
Ruth Chatterton is subliem als de
goed, Paul Lukas is de Franschman, Da- gerous".
Maar
de
vrouw
is
onverbeterlijk,
en
dwaze coquette, die met het gemak, somKluchten: 1. "Windbag the Sailor"
vid Niven is de Engelschman uit Biar.mlgen vrouwen elgen, haar teleurstel- wordt ,verllefd 0P' een veel jongeren Oos- ritz, . en Gregory Gaye de Oostenrijker. (de rest niet tde moelte waard).
llllgen in de lIefde telkens vergeet. Ruth tenrijker, dlen zij weI wil trouweI1.
De ,dialoog, geestig en altijd belangComedies: 1. "Mr. Deeds goes to town"
Chatterton speelt de 1'01 niet als een
Dodsworth; lweel' naar Europa geko- wekkend, is in hoofdzaak ontleend aan I 2. "The Moon's :Sur home", 3. "My Ma~
karakterstudle van deze ego'iste, die haar men; l'eist aIleen verder, en ontmoeo in het tooneelstuk "Dodsworth", naar het 1 Godfrey".,
geluk zoekt waar het niet Is te vinden, Napels Edith Cortright, aa11' wie hij
boek bewerkt door Sidney Howard. In
Melo-drama's' 1 Fury" 2 S bot
eh haar serle dwaasheden begint aan vroeger op de "Queen Mary" is voorge- dit
stuk speelt Walter Huston eveneens ge".
, " " f ' ." a
a"
boord van de "Queen Mary", het schip steId, en het is deze Edith die l1em
de
hootdl'ol,
in
dit
stuk
heeft
hij
zijn
Muzikale
films:
1.
"Big
Broadcast..
dat het echtpaar naal' Nuropa brengt als troost, en hcm op zijl1 gemalt stelt. Van
Dodsworth zlch uit zijn zaken heeft te- het voorgenomen huwelijk van Fran naam gemaakt als .tooneelspeler, en 11937'" 2. "The Gay D~sperado".
De opmerkelijkste rilm van het jaar :
ruggetrokken, zich den trip voorstelt als Dodsworth komt weer niets, de moeder do~r .de fUm is deze artIst, die tot nog toe
wemlg gelegenheld heeft gehad in films "The Green Pastures".
,een tweede huwelljksreis, en in deze van den jongen man verzet e1' zlch te- van beteekenis op te tredel1, zeer op den
P. K,
verwachtingen bitter wordt teleurge- gen op verschillende gl'Onden, en als
voOrgron d ge k omen.
,i;
(Nadruk verboden).

HIJ

Is ae man die te~el1

I

I

I

1

I
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heert ,tegenslag

Harold Lloyd was gedurende· vie~
maanden aan het werk aan een nieuw8"
filmklucht, behelzende de avonturen,
van een verlegen Amerikaanschen jon:..
gen, die vel'l1efd wor:1t op, en troUWeI\
gaat met een Europeesche prinses. Ha..
rold Lloyd speelt den bruidegom, zooa1s
vanzelf spreekt; hij is wellicht· de ~enl...
ge verlegen Amerikaansche jongeri- ter
wereld.
Hoe o.l1Vl2rwacht de tegenvallers kun..l
nen zijn in de filmindustrie,' blijkt ult
het volgende: Harold's klucht zou kunnen worden opgevat als ge'inspire€rd
door h~t geval mrs. SimpSon - Hertog
van 'Windsor; enkele scenes in zijn ,I'
film, o.a. een ontmoeting ~ een badplaats, zouden dit vermoeden kunnen
do en post vatten.

June Lang en Fredric lUarch in de film "The Roall to Giory".
grootheid 'uaar Hollywood reisdJ on~ te klei en blubber. Onze vrouwen zijn zelf
trac~ten h~t voorwerp ~~ll zijn 9f haar act!'ices en begrijpen de moeilijkheden
vereering'in levenden hJve te ontmoe.. en: afmatting waarmee een filmacteur
ten en ...... \ miSschien, wie weet, het te kampen heeft, maar hoe wehlig gespr60kje - waarheid te laten worden...... wone" vrouwen zouden in zoo'n gev~i in
Maar zeUs de groote Engelsche vel'ze- staat zijn, haar man te begrijpeil 1......
keringsmaatschappij Lloyds zou zeer Die kennen het fllmleven aBeen van
waarschijnlijk geen verzekering tegen den mooien buitenkant en zitten heermi,slukking willen afsluiten omdat het lijk in een clubfauteull van een goed
risico weI een beetje al te groot is...... theater om naar het ilfgeronde geheel te
Men zou genelgd zijn, te zeggen dat zien, als de moeilijkheden achter den
filmmenschen een aparte natuur en een rug zijn ......".
apart 'karakt~r ontwlkkelen, zoo bijna
algemeen is .het verschijnsel dat ze onWarner Baxter is getrouwd met Wider elkaar trouwen. En als we eens wat nlfred Bryson, FredrIc March met Flodieper in ~e kwestie ingaan, is 't al hee- rence Eldridge, beide actrices van naam
lemaal met vl'eemd meel', want welk in Amerika.
beroep eischt zooveel van den huwelijkspartner laIs jui'3t het filmvak?
Bing Crosby ontrrioette en trouwde
Filmwel'k is inspannend en eischt va3k Dixie Lee iit· Hollywood; teI'wijl Harold
weken aaneen de volle mensch, film-, Lloyd reeds vele' jaten' zeer gelukkig is
acteur,s hebbe,n maar heel, heel weinig i getrouwd met Mildred Davis, die eens
"tijd voor zlchzelf" en nog mindel' tijd hoofdrollen sp€elde in zijn films.
voor een huiselijk' leven. Hun bestaan
is voor een groot gedeelte publiek bezlt
Claudette Colbert i$ e2n zeer opmer-.
en willen zij niet een belangrijke mate kelijke uitzondering op de regel. Zij
van p~u1a1'iteit inboeten, dln dienen trouwde namel1jK' met een bekend gezij zich hierbij neer te leggel1, hoe moei- neeslieer, Dr. Joel Pressman. ClaUdette
lijk en zwaar het vaak ook vallen mag. verklaarde eens gllmlachend; dat de
En bovehdieil is de werktijd ZIJO l~lli- eenige kans die ze oak' gehad had om
durig, dat de meeste filmacteurs en ae-l h~m te ontmoeten, was, omdat ze e111tr,~ces maar zeer w.einig kenni.ssen en St1g ziek was.
,.,
VI,J.enden hebben bmten den vrlj eng.=n
Ze trouwda namelijk met den dokter
kling van, hun beroepsgenooten.
die haar genas ......

Lloy~1

I

O~n: de" twee jaal' komen \Varner Bros, de bekellde l\,merlkaal1lSche fil.m- ''Oducen.
fe!l, m\~~ eeu' roIl~rell/f, die de ,l'evue tort onderwerp beeft IlierbOlveri .
scene Ult hetd 11l~uwe prc.,du~t V~tl deie inaan~cbappij. dat thans reeJ~eil111~~n-:~n
ra.ut en den tltel uraagt: Gohldiggers of 1931
,. • .
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ERRES en ·PHILIPS beste toestellen
leveren wij momenteel zoolang de
voorraad strekt, tegen zeer VERLAAGDE AFBETALING
PHILIPS 333A de Lux
PHILIPS 333 A
ERRES K.Y. 214
ERRES K.Y. 218
ERRES gelijkstroom Rimboejoger
ERRES gelijkshoom 208
GENERAL ELEC-rRIC Super Ltd. of London 6 lamps
ERRES Gromofoonversterker
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Met een Jaar garantie van den Importeur
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MA G N E ET J ES - TARI EF,

VerschlJ"t in Nederland lelkens na aankomsl
van he~ K. L.M. - vlfeglulg, dus tweemaal
per week.
~

F

Nieuws en koloniale koersen - 21.30 Radiojournaal - 21.40 Internattonale kroniek 21.50 Causerie: Het Ieven in Parljs _ 22.00
K amermuz ie k 23•30 K oersen - 23•35
Siuitin,g.

Home (E. I. A. R.)
Golfi~ngte

19.45 Islamitisch godsdienstige lezing
20.15 Arabische zang - 20.30 Concert door
het Harmonlum-Orkest - 22.00 Kroritjongprogramma van de vereenlging "V.U.P."
23.30 Sluiting.

Nirom
Batavia I 126 M.
18.03 Dansmuzrek - 18.30 Op verkenning
19.00 Persbertchtcn - 19.20 Gevarieerd
programma. - 20.10 Fragrnenten uit Wagl1er-opera's - 21.10 Algemeen buitenlandsch
w€ekoverzicht d001' den heer J. H. Ritman21.30 Conc€rt gecombinecrde orkesten Nirom
en '.IIot-el des Illdes om 21.55 onderbrok'en
voor Amsterd. openfngskoersen
23.00
Slu~ting.
,
.

V. O. It. O.

(~Ialejsch)

105 M.
17.00 Moderne Arabische liederen - 17.10
HarmoniumorkelSt - 18.30 Persberichten 19.00 Kron.tjong - 19.30 Voor~ezen uit de
kor'an lll'et toelichting - 20.30 Vervolg harll1oniumorkest - 22.00 Bluiting.

B. It, V.

Phohi

Batavia I 151.89 1\1•• Batavia II 61.66 1\1.
11.00 Gramofoonmuziek - 17.30 Persberichten - 11.15 Gramofoonmuziek - 18.00
Gyml1astiek -- 18.30 Luchtige klanken 19.00 Ork~stmuziek -- 19.30 Kamermuziek
20.15 "Uit Ncerlandsch rijke taalschat".
CaU~rie 20.30 Dansllluzick - 22.00 Gemel~.gd programma. 22.10 Op'erette-klanken, - 23.00 Bluiting.

16.88 lU.
21.00 Wilhelmus - 21.10 Persberichten 21.30 "Gods21.25 Gramofoonmuziek dienst-igoe vragen van l1U" (V.P,R.OJ '- 21.50
Gramofoonmuziek - 22.00 .,C;asbescherming
in Nederland" Causerie - 22.20 Gramofoonmuziek "Wat doet een, uitgever eig'enlijk 1"
Causerie - 22.50 Gramofoonmuziek - 23.00
Sluiting.

Bandoeng P. 1\1. Y.

, It.V.llI.J. (Seluarang).
_
161 9 ~I en 88.76 M.
16.30 Theemuziek - 18.00 Persberichten
- 18.20 Jack Smith in zijn repertoire 19.00 Avondwijding. (N.r.C.R.OJ - 19.30
Viool-soli - ' 20.25 Dansmuziek - 21.00
Eveiltueele heruitzending Phohi-programma.
--.. 22.00 Bluiting.
.

1

.

l\.R.V.Q~

(Soerabaia)

Zenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
20.30 uur) ~
18.25 Volksli'cd - 18.30 Lichte muziek 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19)5 Lichte lllUziek - 20.25 Groeten aan d'e luisteraars -:20.30 Nieuws en economisch overzicht - 20.45
Gevarieerd programma - 21.30 Nieuws, en
economisch overzicht (Eng. ·DJE, DJQ en
DJN, Ned. DJA en DJB) - 2l,45 Radiojournaal - 22.00 1ste a;tte van ;,Der Rosenkavalier" van Rich. strauss - 23.00 Boekbespreking - 23.15 Zangr~cital, (bariton) -2:1.3,0 Sluiting.
Zenders: DJA 31.36

~n

19.'"

18.25 Volk-slied - 18.30 Lichte muziek
Ht.20 Nieuws (Duitsch) - 19.35 Lichte muziek 20.15 Groeten aan de IUisteraars
- 20.20 Nieuws en economisch overzicht
(Engelsch) 20.35 Duitschland-echo 20.40 Hitler-jeugd programma - 21.20 "Vom
Pastor sin Kau" (muzikale klucht) - 22.05
•.Urgern. 1st Unfug" - 22.50 Niev.ws en ecor.omisch overzlcht (Duitsch) - ~3.05 Het
winterhulpwerk - 23.20 Sonate in e min.
op. 90 van Beethoven - 23.35 Sluiting.

109.89 1\1. en 61.29 M.
16.30 Marsch ,- 16.33 Engelsche wal~en 17.00. "Hawaiian" - 11,15 Persberichten 17.30 Vocaal halfuurtje - 18.00 Composities
, 8. 8. C.
van- Carl Maria von Weoer - 18.30 Muziek
en zang - 19.30 Klassiek concert - 20.30 Zenders: GSH 13.91, GSO 16.86. GSB 31.55
Dorikozakkenkoor - 21.00 KrontjOl~,g - 21.30
Dansmuziek - 23.00 Sluiting.
18.30 Big Ben. Henry Hall's Music Makers
- 18.50 ,.John Londoner at home" no. 5 19.20 Concert B,B.C. Welsh-Orkest - 20.15
NiroJl\ (l\laleisch)
J'cts over den meteorolog!schen dienst 20.25 Nieuws en mededeelingen - 20.45
~ ,
Datavia II 190
Pianosyncopations
20.53 "Food. for
11.00 Krontjongmuziek - 17.30 Siameesch thought". causerie - 21.15 Sluiting.
intermezzo - 18.00 Sumatraansche liederen Zenders: GSH 13.91, GSI<' 19.82. GSB 31.55
13.30 Gambang-kromong.
21.30 Big Ben. Org'elrecital'- 22.00
Balldoellg II 103, PLP 21
Gramophoonmuziek 22.15 Hoorspel 1tOO j JapH.nsche en Siameesche muziek 22.45 Militaire muziek - 23.30 ,Sealed Order,s" - 21.00 Nieuws en mcded'eelingen -;' 11.15 Diver-se krontjongli'.::deren.
0.20 Dansmuziek - 0.30 Sluiting.
. Bandoeng II 103, P}ll1 U
18.00 Soendancesche klucht -

18.30 Op-

roen ,tot, het gebcd. Arabische liederel1 -

I .;)

Azi~.u1tzendJ~

19.00 Gevarieerd programma (relay)
20.35 Nieuws - 20.4.5 "Balilla day", causerie
voor kinderen - 21.15 Nieuws (Engelsch) ~
21.30 NieuWis (Japansch) - 21,.15 Operafragrnenten - 22.30 Nieuws - 23.4.5 Nieuws
- 23.55 Instrumentaal concert - 0.10 Vocaal concert - 0.20 ttaliaansche proza t10.30 Laatste en spormieuws.
l

VIlIJDAG

~

-

Adm. Batavlaasch Nleuwsblad - Data via (e.)

orkest - 20.00 Cello-sonaten - 20.4.5 GraBandoeng 11 103. PLP 27
motcocmuziek - 21.00 Cocktail programma:
Serieuze muztek _ 22.00 Grarnofoonmuzlek
11.00 W'estersche Hawaiian - 11.30 Soen.
it
daneesche zang,
'
- 22.30 Dansmuzlek - 23.00 SlUl lng,
Bandoeng II 103. Pllll 45
18.00 Kinderhalfuttrtje r - 18.45 Chir.eesche
Bandoeng P. M. Y.
muziek voor kinderen, ,
68.03 !I. en 90.63 l\L
Bandoeng 11·'103, Batavia II 190
6.00 Gramofoonmuzlek - 9.00 Lichte muPl\l1l 45
zrek -- 10.00 Concert - 11.00 Sluitlng '19.00
Persberichten
- 19.15 Arablsche lie13.00 Lunchconcert - 15.00 Sluiting.
11.00 Theemuzlek - 18.00 New York sym- deren - ,19.30 Persoverzicht - 20.00 Krontjongen
stamboelmuziek
door het Studiophony orchestra - 18.20 Hawaiian - 18,.10
Hawaiian - 18.40 Persberlchten. Op 9Q M. : Orkest - 21.00 Javar.sche gamelanmuztek,
Muzikaal programma - 19.00, Cinemaorgel
Bandoeug II 103, Batavia II 190.
- 19.15 Cowboy-liedjes - 19.30 Bonates van
P~UII 45, P~1N 29
Beethoven - 20.00 Concert door het orches22.30
Voortzetting
Javaansche gamelanmutel' Schonberner - 21.00 Adalbert, Lutter
.
en zijr.1 orchest - 21.30 Heruit~cnding Pho- ziek - !23.30 Sluiting.
hi: "Moeder- en Vaderland". (R. V: U,) 21.55 "Pagliacci" - 23.00 Sluiting.

causerie - 23.00 Gershom Parkington-Quint e.t
2330 L d
Pi ,,' r di
2400
N • "odndonl. ie', a O°-.,rOevDue- •
ieuws en me e ee mgen -"'"
ansmuziek _ jO.30 Sluiting.
"

Parls-Colonlale
Zender TPA 2. 1~.68 M.
18.25 Volkslied - 18.30 Concert (relay Radio-Paris) - 19.15 Romeensche krontek over,
bet leven in Frankrtjk - 19.30 Nieuws (En"
gelsch) - 19.4.S''Conc'crt (vervolg) - 21.00
Nieuws en koloniale kosrsen - iH.~O Radio~
journaal - 21,40 Literaire causerie - 21.50
Actualiteiten .- 22.00 Concert 23.30
Koerser.i - 23.35 Sluiting.
\

ROllle

(E. I.- A.

R~)

'Golflengte 25.<1 l\L Azle-uitzendfnl
19.00 Gevarieerd programma (relay)
20.35 Nieuws - 20.15 Pianorecital - 21.00
105 U.
Causerie - 21.15 ;Ni.'cuws (Engelsch) - 21.30
8.30 Krolltjong - 9.00 Chineesche liederen Causerie met 'l11uzi'ek - 22.30 Nieuws - 23.,15
9.30 Soendane'csche liederen - 10.00 Slui- Nieuws - 23.55 Operette-fragmenten - 0.30
ting - 12.00 Hawaiian - 12.30 Javaal~.sche S90rt- en laatste nieuws.
hederen - 13.30 Maleische liederen - H.OO
Bluiting.
17.00 Amboneesche li':deren - 17.30 Arab:sche liederen :- 18.00 Kinderhalfuurtje 18.30 Persberichten - 19.00 'Zangkoor (0.
C.ROJ - 19.30 Bijbellezing (O.C.R.O'> 22.30
20.00 Kror..tjongorkest "De. Ster"
Nlrom: Bultenzorg 182 M., Oherlbon 105
Sluiting.
'
I
M.. Pekalongan 92 M.. Soekaboeml 193 M.,
BsndO€l13 120 M., en de Archipelzendert
Bandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) eo
Phohi
29 M. (P M N), Soersbail' I (Y D B) 25 M.
tusschen 8,00 - 14.36 en 31 M. (Y 0 A) van
16.88 M.
6.30 - 8.00 en '8 avonds, TandJong Prlo1c
21.00 Wilhelmus - 21,10 Per~berichten - (Y D A) 50 M. tUSoSchen 8.00 - 14.30 en Ot)
21.11 Vioolrecit'al - 21.30 Moeder- en va- 99 M. (Y D A) van 6.30 - 8.00 en's av&1ds.
Nirom Oost- en Midden-Java: Soerabala
derlal~d" (R.V.UJ - 21.eO Vioolre~ital (v·srvolg) - ~2.10 Causerie: .,Vall! sle'cpen en II 196 M., Semarang 122 M .• Malang 191 M.
Sj,ouwen" - 22,30 Gevari€·erd concert - 22..10 DJokJa 181 M.• Bolo 188 M .• TJepoe 1~ M.
D.R.V.: Bultenzor, 156~ M.. Soeka~.
Vergadering Phohi-club. Beantwoording luisterrapporten - 123.00 Sluiting.
ml 142.18 M . .
.
Luyu Batavia (OJ 143.01 ¥., aIleen werk.
dagen 8lh - 10 en 6 - 8 uur.
, Zeesen
Van Wiilgen, Pekalonga:c.: \11.74 .M•• aoe.
ral3aJa 140 M., 8emarang 103.09, M.. Ma.lenders: DJE 16.89. DJQ 19.63 (van 20.3' llelang 91.74' M., Madloen 101.53 M.
nUl)
Radio Holvast. SOerabaJa.: 169.0 M~
Penang, Z. H. J., 49.3 M.
',18.25 Volkslied .- 18.30 Lichte muziek Kuala
Lwnpur, Z. O. E.. .8.9~ en 11'.10.
19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 Licht-e muPhilips-Radio. Eirtdhoven. e~en WoeIU·
ziek - 20.25 Groeten aan de luisteraars 20.30 Nieuws en economisch overzicht - 20.45 dagavond op 19.31 M.
.PItsburg tU. B. A.> ~.86 M. vlnaf j uut
Wandelir.g door Koilingsberg - 21.30 Nieuws
en economisch overzicht (Eng. DJE, DJQ en 30.
Volkenbondszender (Radio Nations) 38.41
DJN. Ned. DJA en pJB) - ~1.15 Radiojournaal \22.00 Herdenking Wilhelm en 31.27 M. resp. Zondag" 6.09 - 6.43 to
Gus~loff 23.00 Militair conc~'rt - 23.10 8.15 - 9.45 UUf.
lIongkong. 31.49 M.• 15.40 - ~.4G.
Siuiting.
Rio de Janeiro (Brazlllij) 31.58 M. 0.30 Zenders: DJA 31.38 en DJB 19.1t
U5 uur <onregelmatig).
.1\Ielbou.rne (Austral1ij) 31.55 M. Woens18.25 Volksli'ed - 18.30 ·Lichte muziek 19.20 Ni'euws (Duitsch) - 19.35 Lichte mu- dag. Donderdag, Vrijdag. Zat"erdag 17.30 ziek - 20.15 Nieuws en economisch overzicht L9,30 uur.
Rome 31.13 M. en 25.4 M. re~p. Zondl'
- 20.30 Carneval-verhalen - 21.30 Cau~
serie: "De geest del' nieuwe Duitsch~ uni- Mf.andag, WOE'nsdag, Vrijdag vanaf 6.30 versiteiten" - 21.45 Het Duitsche Lied
8.00 UUl en dagelijks 20.45 2~.46: 6.3'
22.30 Nieuws en economisch ove1'zicht
1.30 UUf.
22.45 Lichte muziek - 23.15 Sluiting.
Bangkok 15.77 M. Maandags van 20.30 -

V. O. Il. O. (l\'Ialcisch)
I

It. V. ll'l. J,

(S~nH,rallg)

161.29 ~I. en 88.76 iU.

8.00 Concel'~ -11.00 Sluiting.
16.30 Theemuz:ek - 18.00 Persberichten
- 18.20 Brian Lawrance and th3 Quaglino's
quart'ct - 19.00 Populaire muziek - 20.00
Opera-fragmentel~1 20.45 Luchtige wijsjes
21.00 Eventueele heruitzendi11'g Phohi-programma - 2200 Sluiting

6.30 Gymna-stiek - 6.-15 Luchtige gramophoonmuziek 1.00 . Gramophoonmuziek
(al1.e~n over de 5 a,rchlpelzenders) 8.00
SIUltmg - 11.0~ Serieus programma It.,tO Voor d'c zleken (N.I.O.R.O'> - 12.00
Weerb-ericht - 12.05 Lunchmuziek - 13.20 I
•
•
Persberichten - 13.30 Populaire gramo(S
I·)
i\.
It.
phoonmuziek - H.20 Pe'l'sberichten (herhaoera nua
ling) - U.30 Sluiting.
. \
;
18.03 Argentijnsche tango's - 18.30. Zang10~.89 en 61.29 lU.
les voor kind'cren - 19.00 Persberichten 6.30 Marsch' 6.35 Gymnastiek - 6.50
19.20 Serieuz.a muziek - 20.30 Karakter- Gr-amofoollllluziek - 8.00 Sluiting - 11.00
stukj~s ---;; 21.00 Radiohoorspel: "Het U,rui- Marsch --111.03 Balletmuzi'ck 12.00 Gral()ftsdm~r - 21.30 Hol1andsc~e cabaretlied- mofoonmuziek 12.30 Muziek en zang je-s or- ~1.S5 Amsler<!. opemngskoerse~ - 13.30 Gevarieerd concert - ,11.30 Sluitil~.g.
22.00 Dansmuziek (a.l1~~n over de 5 archIpel16.30 Marseh - 16.33 Duit:::che liedjes zenders) - '22.30 Slmtmg.
11.00 Saxophoon - 11.15 Persberichten 11.30 "Hawaiian" - 18.30 Lichte gramofoonmuziek - 19.00 Hollandsche liedje-s - 19.30
'
Militaire muzi'ek - 19.15 Klassiek concert
-- 21.00 Vocaal halfuurtje - 21.30 Dansmu... Bafavla I 151.89 1\L, Batavia II 61.66 1\1.
ziek - 23.00 Sluiting.
1.00 Concert - 8.30 Sluiting !:- 10.00 Oramofoonmuziek.
(Alleen op Batavia 1) Nirolll (l\IaIeisch)
11.00 Variete - .14.30 Sluiting.
.
11.00 Gramofoonmuziek - '11.30 PersbeBatavia II 190.
richten - 11.45 GramofoOl~muziek - 18.00
11.00 Sc<mdar.,eesch programma met zang
Vocale klanken - 18.15 Padvindershalfuurtj'~ 18.45 Voortzetting 'Vocaal concert' - 11.40 Gambang-kromong - 18.00 Ma19.00 Radio-cursus' in stenografie .Groote" Ileische muzi'ek van Singapore-18.15 Turksch
- '19.30 Gramofoonmuziek
- 19.40 Orgel en intermezzo - ,18.30 Kinderhalfuurtje.
,

v. o.

I

B. R. V.

.

•

ANDERE ZENnERS

•

,.

22.00.

B. B. C.
~nders:

/

,

I

Paris-Colotliale

18.15 ooste~sche Hawaiianmuziek.
Zender TPA 2. 19.68 1\1.
. ,Bandoellg II 103, Batavia II 190
18 2'" V lk 1 d
18 "0 C
t (1
R
Pl'UJ ~5
0 s ie .0>
or.eer re ay a.
. ,
dio-Paris) - 19.15 Grieksche kroniek over
19.00' Persberichten - 19.15 SO'endaneesch het lev-en in Frankrijk - 19.30 Nieuws (Eni.nteInie~~o' 19.30 ~Ql"al1-VOQrl€zing - gelsch -' 19.t5 Concer~ (vervol~) - 21,00

per kwartaal In Nederland en f 4.- In het
bultenland.

...... I

Nironl
Ba.tavla J 126 1\1.'

Zeesen ·

58.03 M. en 90.63 M.
,11.00 Filmschlagers - 18.00 Bridge - 18.15
Opera-fantasicen. - 18.40 Persberichten. op
00 'M.: Muzikaal plygramma -- 19.00 Pianosolr 19.30 Orchestra ,,'l'ipica" - 21.00
Duitschc ~temll1ingsmuziek - 21.25 Orgelklal'l,ken 21.30 H'Q{uitzcnding Phohi:
..GQdsdienstige vragen vrtn nu". (V.P.R.OJ
- ~1.55 Orch-ester musette - 22.0Q Concert
23.00 Sluiting.

25." .1\1.

,.Y/echt. drle gulden.

De reductie wordt slechts verleend, wanneer bij eerste
aanbieding het aantal plootsingen vermeld wordt.
11*
eM

---------------

•
DONDERDAG

-

Mit;!.

Radio-programma 's

•

De-Indtschman

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

Voor onnonces, welke niet van xakelijke strekking xijn:
Per 5 regels druks of gedeelten daarvan :
per plaatsing ;
'.... f 1.per 2 plaatsingen
,............................ ,,1.50·)
~e)r 3 of 4 p~~otsingen
,,2.-·)

A"EM

in zijn soorl

over heel de wereld Is onze mall-courant

Per 5 regels druks of gedeelten doarvon f 1.-' per plootsing

vanaf f 12.75Jtotten met f 50.-

"

¥Ql4Ct!W&'i N

~fJl'lg

........~----.-._-a ___

,

\

Rijswijk 19.,
N.V. Pianohandel Kok, Bragaweg 29
P. Stam, Tjiwaringinlaan 8
Pianohondel F. E. H. Leichel,
~
. ' ,Tjipellangweg 76 pay.
Mu:ziekhandel Lie "T.ek Hin,
Passar Pagi 104

.......

--~----_

\

K0 K

Vittorio Mussolini, de oudste zoon van ~en Duce, zal' binnenkort in
het huwelijk tredell met mej. Orsola. Buvali, dochter vail een Milaneesch
zakenntan; de h"welijksl'eis gaat naaf J(ollywQod,

•

.

GSD 25.53. GSe 31.32, GSB 31.55

Madrid 30.43 M. 6.46 - 8.30 uur Zon<1~
3.30 UU1".
•
Ruysselede (Belgi~) 29.04 M. 2.00 - 8.34
uur
'
'
vatfcaao-stad 19.84 M. 23.00 - 23.10 UUl.
Budapest: Zondags van 21.30 tot 23.30
'.le 19.52 meter. Maandags 6.30 tot 7.31 ou
32.88 meter.
I Saigon, 25.50 19.30' 22.00
Singapore 220 'M. 19.15-20.15'. Zonda,g.s:
I 30 -

6.30 Bi'g Ben. Studentenliederen - '7.00
,Children of the stars" no. 2 - 1.30Ka*l'crmuziek :-- ,g.10 'Nieuws en mededeelingen - 18.30 Sluiting.
Zenders: GSH 13.91. GSG 16.86. GSB 31.55
18.30 Big Ben. Orgelrecital - 119.00 "From 11.45--;12,45,
sail to ,steam" -'" 19.40 Gramophoon~ir.,ter
mezzo ',..- 19..15 "This is England'·, causerie
llIal.eische Zenders
- ,20.00 B.B.C. Dansorkest - 20.25 Nieuws
en mededeelingen - 120.-15 Bezoek aan DamNirom Bandoeng: 103 meter- Nirom
dale Tweed Mills. P~bles - 21.15 Sl\liting. Soeraba.ja U: 95 meter - NirolU Sema.r"ng:
Zellders: GSII 13.91, GSF 19.82. OSB 31.~ 111 meter - Nirom 'Djokja.: 127 met,.e:r '"adera, Djokja.: 81.97 meter ...... Veri. Ban21.30 Big Hen: Dansniuziek - 22.15 Piano- dO~llg :
147.53 meter ~ Sr1-Lelld~r SQlo:
recital
~2,15 uA countryman's diary", 63,80 meter,

·1

~~.}'t-~1

11lTAVtnS-CR Nn:1l\VSDLAD van, Donderdag ~ Fe))~(inrl 1·9~7 ... ,mnnE BrAD
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Uit. de Provincie

De Bestri jd ing van den Vrouwenhandel

•
t

Trues die in Indie worden' toegepast
lnzet van tie besprekiugen der Volleenbonds-conjerentle
Illieidillg van mr, 1\Ieycr
De eerste van de reeks werk-vergaderingen del" volkenbonds-conterentle te
Bandoeng is gisteren begonnen en
schonk tal van gedelegeerden de gelegenheid, een korte inleiding te houden.
Daarna kwam aan het woord m r. J.
A. J. M eye 1', van de Nederlandsche
delegatte, die een ultvcerlge uiteenzetting gaf van wat bier te laude op het
gebled van den strijd tegen den handel
in vrouwen en klnderen geschledt en
over de werkzaamheden van het te Batavia gevestlgde regeertngsbureau, Dit
bureau is een centrum van alle overheldsbemoetenls tel' Jbestrij(ling van de
zedeloosheld, zoomede een schakel tus..
schen justitle en politie eenersijds en
de particuliere vereeniglngen, die zlch
bemoeien met bescherming van' vrouwen
en meisjes anderzijds.. Het verzamelt
a11erlei gegevens en Is met het kantoor
voor Chilleesche en met dat voor Japansche zaken overeengekomen gegevens uit
Chlneesche en Japansche bladen te ontvangen. Verdel; staat het in contact met
de verschillende Immlgratiecommissles,
bestuul'sambtenaren, vereeniglngen enz.
Registers van verdachte personen wor(len aall'gelegd en Ibij gehouden ; portretten en lv.ingerafdrukken worden verzameld. Ook door verol'deningen wOl'dt de
pl'ostitutie bestreden. '

trokken personen door het regeerlngsbureau en de politie gedurende langen
tijd worden gecontroleerd. Ais gedurende dezen tijd blijkt, dat zij Iller kwamen
voor handel in vrouwen, prostitutie-bedoelingen, kunnen, zij terstond worden
verwijderd. De zorg van Immlgranten
neemt een bijzondere plaats in.
Voorts gaf spreker een uiteenzetting
van de verdere werkzaamheden van het
regeerlngsbureau coven die, welke reeds
zijn genoemd.
a. Terugzenden van de slachtotters
naar hun elgen land, V001' zoover dat
mogehj k is ;

het verleenen van bijstalld om melsIes onder te brengen pij instellingen, wanneer zij drelgen in de
prostltutie te vervallen;
c. raadgeving aan particuUere personen en vereenlgingen, hoe te han. delen lit bepaalde gevallen van
exploitatie ,van meisjes VOOl" immoreele sexueele doeleinden;
d. hulp (geldelijke steun) aan en toezicht op vereenigingen, die tehuizen
stichten en in stand houden voor
slachtoffers van de prostitutie.
Instellingen voor de slachooffers
van den vrouwenhandel (zooals de
tehuizen voor vrouwen en meisjes
van het Leger des Hella te Batavia
en semarang en het tehuis van de
Vereelliging Atl Soetji te Batavia,
De handel in vrouwen omvat in Nete
vergel1jken met de Po Leung Kuk
~~erhlndsch-IndH~ elke daad, welke tot
Homes te Singapore, Penang en
onmiddellijke bedoeling heeft een vrouw
Kant<>n) ontvangen regeeringsswun ;
afhankelij k te maken van anderen, die
haar willen aanwenden voor prostitutle e. strijd tegen den handel in pornografische artlkelen.
met derden. De handel in Vl'ouwen In
Nederlandsch-Indie is voornamelijk in
Gegevens over den handel worden
handen van Chineezen; de slachtoffers
zijn eveneens ook meestal Chineeschen. verzameld. Bespreklngen met de auto..
\Vat den handel in Japansche vrouwen riteiten gaven niet den indruk, dat deze
betreft, deze is de laatste jaren zeer handel in Nederlandsch-Indle van uit)
gering geworden, dank ziJ de energieke gebrelden aard is.
medewerldng van de Japansche regeering. Noch is de handel in Inlandsche
i1\lgel.llCelle d'iSCllssic
Vl'ouwen belangrijk uitgebreld.
Listige trucs
De opmeFkingen omtrent den strijd
tegen den handel in vrouwen en kinderen in ~ndere landen _is eveneens
waargenomen in Nederlandsch-Indle;
hoe meer er tegen wordt opgetreden,
des te sneller verandert het van aanzien. Eenige jaren geledeil was de waj angtroep, een reizend tconeelgezelschap,
een belangrij k middel om Chineesche
vrouwen naar Nederlandsch-Indie over
te brengen. De slachtofters reisden met
het gezelschap onder het mom van ac..
trices. W~nneer zij bier waren ingevoerd, verschenen zij ten tooneele in
een ot twee vootstellingen en werden
dan naar geheime bordeelen gezonden.
Door nauwkeurig deze wajangtroepen
van plaats tot plaats te controleeren,
slaagde het regeeringsbureau er in de
mogelij kheden te verminderen van het
tot prostitutie brengen dezer vrouwen.
TeO'enwoordig
wordt een andere
true
o
~
toegepast. De Nederlandsch-Indlsche r~geering heeft .namelijk /een registratiebureau voor Chineezen Ingesteld, met gevolg, dat Chineesche huwelijken door
een ambtenaar moeten worden voltrokken, De Chineesche vrouwenhandelaren
trachten op de Jvolgende wijze van deze
instelling voordeel te trekken. De buitnlandsche handelaar schrijft naar zijn
helper in Nederlandsch-Indle, bljvoorbeeld te Semarang, dat hlj van ,plan
is een Chineesche. vrouw te smokkelen.
Deze helper deelt den immigratiedienst
me de, dat een bepaalde vrouw, komende
uit .'tingapore, zijn .echtgenoote is. Wannear hij dan nlet geloofd wordt, bledt
hij aan het huwelijk te doen voltrekken
door den ambtenaar te Semarang, hetgeen danook geschledt. INa ,eenigen tijd
wordt de vrouw, die een uittreksel van
de huwelijksacte op gezegeld papier bezit, aangetroffen in een clandestien bordeal. Haar "echtgenoot" is verdwenen
en tracht hetzelfde te dOEm' in andere
plaatsen. Brieven, geschreven in de
Chineesche taal en door de politie in
beslag genomen, toonden aan, dat'de
helper de Nederlandsch-Indische wet len
nauwkeurig kende en den weg wist om
deze te ontduiken. Een streng en voortdurend toezlcllt en samenwerking ,van
alIe betrokken autoriteiten blijft zeer
noodzakelijk. De immlgratlecommlssies,
welke deze zaken nauwkeurig nagaan,
voorzien het regeeringsbureau van zeer
belangrijke gegevens.
j

b.

.

Britsch-Indie

Ala eerste spreekster voor de algemeene discussie, ,die hlerop volgde, had
zich opgegeven m 1 ssM eli a c ~ n t
She p h 'a l' <i, 'Central Organlser in
India for the AssocIation for Moral and
Social Hygiene (in 1869 door Josephine
Butler gesticht). Zij las de verklarlng
voor van haar delegatle waarbij zij de
punteri volgde, dIe gelloemd waren III
de vragenl1jst, welke in Jull 1936 door
het Secretariaat van den Volkenbond
was rondgestuurd,
Het werk rlchtte zich op de afschaf..
flng van bordeelen: de publleke opinle
moest bewerkt worden, het publleke ge ..
weten wakker geschud, zooda't ,koppelaarswerk e.d. strafbaar wordt gesteld
en de bordeelen langzamerhand worden
afgeschaft, slacht<>ffer~ In beschermlng
genomen, en een hoogere en gelijkvormige ,opvatting van sexueele moraal
worde bereikt; verder efflctente en
confidentleele behande11ng van aUe besmette personen, vooral oak zeelieden,
rehabilitatie van jongens en melsjes, die
ten offer waren gevallen, strijd tegen
kinderhuwelijken, devadassls, Naiks,
Menechl en Jalpanl-gebrulken, die een
tendens naar prostitutle vormen. Bovendien houdt de Associatie zich bezig

De Straits
The H 0 n. Mrs., J 0 r dan
(Straits Settlement$) vlndt, dat de kern
van het probleem in Zuld-China 11gt en
weI vooruamel1jk in Hongkong. Doch zij
zou de" slachtoffers nag eerder willen
opvangen, nl. v66rdat zij in handen zijn
gevallen van de handelaars, zoodat deze
haar nog niet be'invloed kunnen hebben.
De verklaring van de Chlneesche delegatie echtel' geeft reden tot de hoop, dat
in<ierdaad contact kan worden verkregen met a.s. slachtoffers voor zij op reis
zijn gegaan.
In ,de Malelsche staten wordt koppelen gestraft met langdurige gevangenlsstrat, doch hlerdoor worden slechts
enkele Indlvlduen getroffen; buitenlandsche koppelaars worden Immers
daarna het land uitgezet en hebben dus
aIle gelegenheid opnleuw te beginnen.

Na een ku;art eelllV VOOI· het eerst lveel· celt Nederlcuulsch
oOI'logsscltip in tleze ll(~v,~Il. - llllrtelijlie OlltP'llllgst {loor
tlen Nedel'lalldsc!ten bu-ltellgewoon-gezlllll
en de ,kolollie,
I

D~ }alltjes IUlal

den bioscoop

--~--

;
(Dijzondere correspondentie)

In verb and met voorkomende geval..
len van hondsdolhetd is met Ingang van3 dezer te Depok wederom de hondsdolheidsordonnantie tn lwerking getre..
den.
)
I
I,.!
\Veinig vruchten
Depok, anders zoo overstroomd met
vruchten, levert tnans nos weinig Op.
De ramboetans beglnnen eenlgsalns lQa
te komen, doch de aensevoerde doekoes
zijn nog wetnlg genletbaar. Het is te
hopen, dat hlerln verbeterlng komt,
daar het anders voor 'de vruchtenboeren
een slecht [aar' beloott te worden. ZeU3
de pisangs worden nlet meer in :die hoe..
veelheid aangeboden, zooals men dat ter
plaatse gewend is.

De mUitaire autoriteiten hsbben ook
hun vroegere meenlng gewijzigd: het
is thans verboden voor eenlg verantwoordelijk officler van Z,M.'s troepen
om medlsch goedgekeurde vrouwen voor
Brltsche troepen te zoeken, of de adressen van gemspecteerde hulzen te publlceeren. Dit beslult heeft onmiddellijk
invloed op den vrouwenhandeI, daar genoemde 800rt vrouwen soms uit Japan,
en ook uit Perzie of het NabiJe Oosten
wordt betrokken.
I

I

tl'ip" naar Indie, ook Tanger zou aanloopen.
Deh 22sten Januarl, 's ochtends om
10 uur, ,meerde de nleuwste aanwinst
van onze vloot aan de kade-, waar het
sch1p in- gezelschap del' vreemde oorlogsschepen een ultstekend figu~r sloeg.

III

De bevelvoerder van Hr; Ms. "De Ruyter", kapitein. tel' zee A.C. van de Sande
Tangel·.
Lacoste, ging oorstond aan wal teneinde ouzen buitengewoon gezant, den
Sinds uu ongeveer een kwart eeuw heel' F. Gerth van Wijk, zijn opwachAfweer-maatregelen
geleden: Hr Ms. "Gelderland" Tanger tlng te maken.
Aan den anderen kant geeft het re- aanllep hadden wijl hier geen NederLaatstgenoemde-. begaf zich eenlge
geeringsbureau om dlen' handel te be- landsch oorlogsschip meer gez~en en het
strijden aIle inlichtingen aan de plaat- werd dus hoog tijd, dat er ook onzer- oogenbllkkell later, in ambtsgewaad,-aan
selijke immigratiecommissies over alIe zijds 'weer eens een offlcieel vlagver- boord van den kruiser, waar hij aan den
valreep met h~t steeds indrukwekkende
zaken, die waardevol zijn voor den strijd toon plaats Yond.
ceremonieel,
aal\ 'z\jn hoogen rang vertegen den handel in vrouwen en kinItallaansche, Britsche, Fral1sche en
deren. Bovendien worden informaties Portugeesche oorlogsschepen zijn reeds bonden, werd ontvangen.
van immigranten over hun betrekkin- sedert einde ~'UU in de ;rallgersche baat
In den loop van den dag legden beide
gen geverifleerd bij genoemd regee- gestatlonneerd om te waken over de heeren de gebrulkelijke bezoeken blj de
ringsbul'eau. Wanneel' niet kan worden neutraliteit ~er I,Internationale Zone, Idle, verschillende Qverheidspersonen aft
aangetoond, da teen bepaald geval be- zooals bekend, een oogenbUk el'nstlg In
Des avonds :vereenigde de heel' perth
tl'ouwbaar is, worden de betrokken per- gevaar scheen gebracht.
I
van Wijk den commandant Jmet een
sonen als regel verwijderd, tenzij er aan..
deel van diens etat major, het corps
Doch Nederland ontbrak tot nu toe
leiding Is de slachtoffers in een del' indiplomatique
en een ~antal overheidsstellingen bier te lande onder te bren- op het appel.
j
personen aan een feestelijken maaltijd
gen. In gevallen dat de betrouwbaarheid
nlet voldoende kan worden bewezen,
Het is dus begrijpelljk, dat de Neder- te zijnen huize, .waarbij Z.~. de gele ..
worden er tijdelijke toelatingskaarten landsche kolonle met groote opgetogen... genheid yond er zijn, vreugde over uit
:verstrekt, geldig voor ten hoogste zes. heid kennis nam v~,n het .~ericht, dat te spreken, dat thana ook Tanger, naast
maand~n. Op de~e Yijjze ~\.lnn~n d~ Qe., Hr. .M~. ,HOe Ruyt~r , o~ zlJn um~ld~n.. Ci:lsa-bl" nc;all waa,r in Maar.~ y~rJ~~n
j

Depok
Hondsdolhetd

Een gedeelte van het werk slnds 1931
richtte zich derhalve op de wetgevlng,
en spr. was verheugd te kunnen melden;
dat de verschillende provlneles wetten
hebben aangenomen tesen het bestaan
van; .bordeelen, vrouwenhandelaars en
anderen die van Immoreele verdtensten
leven.
I

tlr. IUs. "De Ruyter" bezoekt Tanger

4

I,

met uitgebreld onderzoek, vooral wat
de mllitalren aangaat, en andere mogelljkheden, die den handel begunstlgen,
zoowel natlonaal als internatlonaal.
naar deze quaesties meerendeels door
de Provinciale Autorttetten moeten worden. behandeld, bestaat er nos geen unlforme wetgeving daaromtrent, behalve
zekere clausules in het. Wetboek van
Strafrecht, welke unlverseel gelden.

Sinds 1931 onderhleld de Associatle.
nauwe relaties met de verschillende au..
toriteiten der poiltle, die gesteld waren
voor den strijd tegen den handel In
vrouwen en kinderen; in sommlge grootere havens zijn maatschappelijke werksters, die behulpzaam zijn bij het opsporen van de handelaars. Zoo werden
verschUlende metsjes, die onder, v~sche
voorwendsels, meest onder lbelofte van
een betrekking te zullen vlnden, o.a. uit
Australle waren gehaald, aan hun familie ,teruggegeven; en de kopp~laarsters
gestraft met ultzetting ult Br.-Indie: Op
de seychellen heerscht thans ook nauwkeurlger paspoortcontrole,
Deze samenwerklng met de autorltelten heeft ook plaats op financleel ge..
bled, daar sinds 1934 een gedeelte der
noodige gelden geg~randeerd wordt door
de plaatselljke besturen. Vooral de Cen..
trale Regeering'Van Bl'.-Indie heeft slnds
1 Januar! 1937 een ruime bijdrage toe ..
gezegd. j
De perlode na 1931 valt samen met
de opleving van de Vrouwenbeweging in
Britsch-Indie, en met "groote politieke
beroerlngen. Hoewel deze beide de ge..
moederen sterk bezighouden, Is het reel'
bemoedigend',' dat .er voldoende' mooe ...
werkillft ult alle rlchtingen werd ondervonden, om over te kunnen gaan tot de
instelling van: een Algemeel1.en advisee...
l'enden Raad,
I

,

Bulteuzorg
De II. B. S.

frins Bernhard op weg I!aar de ski... veldel\ boven Krynica.

Een centraal informatle-bureau zou
zeer goede dlensten kUnneu' bewijzen,
d04h de vraag blijft, hoe dat moet worden inger1ch~. Men kan bijvoorbeeld van
een autoriteit niet vergen, dat hij hondefden toto's in zijn hoofd heeft. Wellicht ware de werkwij'ze van het centrale informatiebureau te Singapore betreffende valsche munters te volgen. Bij
dit bureau zijn reeds zeer vele landen
van het Verre Oosten aangesloten
(Si\)m, Serawak, Broenel, de Phllippijnen, NederIanuSi(h-Indie, Hongkong enz.
en onofflcleel Zuld-China), die geregeld
ultgebreide . informaties zellden. Een
dergelijk informatiebureau zou dan het
best In Hongkong gevestlgd kunnen
worden en georganlseerd worden door
wie daar ~lechts de schouders onder wil
zetten; het Hefst natuurUjk door den
Volkenbond.
t
,

'

Chil1~

Mr. C hen, adviseur van de Chlneesche <ielegatle, memoreert de verklaring van China's eersten gedelegeerde,
mr: Sung, en constateert tiat de genoem.
de maatregelen .reeds tot de ontdekking
van vele gevallen geleid hebben; de
politle werkt vooral in de havensteden,
waar het ,probleem "gigantic" is (men
denke &lechts aan 'de ,enorme bevolklng).
Het spijt de Chineesche regeering t&
moeten constateeren, <tat zij geen in:vloed kan ultoefenen in ,de buitenland..
,sche concessies, waar het prQbleem van
de prostitutie zeer ernstig kan zijn. De
Chlneesche regeering zal gaarne met an..
deren ,samenwel'ken.

waartoe o,a. dient de uitgebrelde uitwls..
seling van gegevens en het toezicht op
immlgratie.
Duldelijk .Is gebleken, hoe gunstlg dergelijke centrale informatiebureaux werken, doch het centrale Bureau in Europa
is te ver weg en heeft te weinig kennis
van de toestanden in het Verre Oosten,
zoodat een Centraal Bureau in het Verre oosten dat voellng moet bUjve"u hou...
den met de (Algemeene) Internatlonale
Crimineele Pol1t1e-Commlssie, zeer ge'wenscht is, daar het mogelijk is, dat de
misdadigers voor verschlllende misdrijyen kunnen hebben terechtgestaan en
dus wellicht reeds gesignaleerd zijn ,o~
ander gebled. De commlssle beweegt zich
uitsluitend op crlmineel gebled. ,
Alvorens de besprekingen voor dezen
dag te be~indigen, wordt voorgesteld
over te gaan tot het vormen van een
subcommissie ter bestudeel'1ng van het
voorstel van den Hongkongschen gedele ..
geerde. De leden dezer subcommissie tot
Ylelker ipstelling werd l)eslotel1, zullen
zijn de gedelegeerden van de straits
Settlements,' Stam, China, Indo-ChIna,
Nederland en de internatlonale crimi'"
I
neele poUt1~-commlGsle,

Wij vernemen dat voor de oprlchtlng
en instandhouding van de H,B.S. al ..
hier, welke in den aanvang sleclits een
Ie, JQe en 3e klas zal heb.OOn en gevestigd wordt In het vroegere gebouw val)
het lAIgemeen Rubber Proefstatlon (Tjlkeumeuh 66) Is ,opgerlcht een stichtlng
genaamd: "Notarls H.J. de Graaf Stich..
ting".
Deze Stlchting heeft zich tot B. en W.
gewend 10m zoo mogelijk van de Oe ...
meente financieele steun te erlangen.
B. en W. hebben naar aanleidlng
daarvan den Ra'ad voorgesteld de Stich..
ting onder gemakkelijke voorwaarden
een som van ! 20000 uit de belegde reserves te leenen. De rente zou dan 2%
bedragen, terwijl de eerste 5 jaar niets
afgelost zou lbehoeven te worden, daarna ! 1000 's jaars.
Verder wenscht men dan nog de ,vol..
gende voorwaarden te -stellen: in een
eventueel te benoemen Commissie van
Toezlcht zou een lid van Oemeentewege
zittlng moeten hebben. ,In bijzondere
gevallen, door het stichtlngsbestuur te
beoordeelen, zal geen toeslag boven het
Oouvernements schoolgeld worden gevorderd en kan aan begaafde l~rllngen
gratis toegang worden ,verleend.
Aan het gebouw dlenen nog e~nigQ v~r~
bouwingen plaats te hebben': Ook hierm
hoopt de Oemeente teg~moet te ltUllnen
komen, ,nl. <toot ,het opmt\~en va.n een
begrootlng en welUcbt oolt me~ q~
voering .<taarvan. 1 '
:

mt..

Kinderteest 11\

"Der K0118res tand't

Aneta seint \tit BandQeng, dat de Ne..
derlandsche delegatie ten congres~e in
het Preanger Hotel een' diner aan de
andere deelnemers van het _congres benevens een gl'oot aantal andere genoQ...
digden aanbood. In totaal waren er on...
geveer honderd aanzittenden. o.w. de
dil'ecteur van Justitie, mr, Enthoven, de
wnd. legercommandant, generaal Be..
Internatlol1ale Polltie renschot, en verschillende con3uls-ge...
neraal.
De heel' C 0 e r per, , H. C: V. P. te
De voorzittel' van het congres jhr.
Djokja, ,gedelegeerde van de internatio- Baud, hield bij het dessert een geestlge
nale crimineele politle-commlssie, ver- rede in het Engelsch en het Fransch,
klaal't dat deze in 1923 ,weV<! opgericht welke op uiterst hart~1ijke wijze beanten o.a. ten doel heeft llauwere samen:' woord werd door minister Ekstrand. Na
werking tusschen verschUlende landen afloop werd in de lobby tot laat in den
te zoeken. Weldra werd een Centraal avond gedanst. Door het gl'oot aantal
Internationaal Politiebureau te Weenen vertegenwoordigde nationaliteiten kon
geopend. sedert 1927 werd de bestrijding bijna gesproken worden van een Babyvan den handel in vrouwen en kinderen lonische spraakverwarring, die echter
ook' door deze commissie ter pand ge- aan de zeer opgewekt~ stemming geen
nomen, hoofdzakelijk
voor Europa, afbreuk deed.

Zaterdag 23 \Jan. jl. bood ~e buitengewoon gezant aan het Nederlandsche of ..
fiderscorps, de Hollandsche kolonle,
vreemde gezanten, en consulaire ambtenaren met hun dames, delegatles der
op de reede liggende vreemde oorlogsschepen en talrijke vooraanstaande leden del' buitenlandsche kolonies een in
elk opzicht schitterend geslaagde mlddagreceptie aan. Een orkest luisterde
het aangename samenzljn op en van de
gelegenheid tot dansen werd druk gebruik gemaakt.
Doch ook voor de bemannlng had de
heel' Gerth van Wijk zorg gedragen.
Door zijn vrijgevigheid en die van enkelen onzer bier gevestlgde landgenooten daartoe ,in staat gesteld, kon deze
een voorstelllng in een del' bioscopen
bijwonen, ,die zichtba~r bij onze jongens
in den smaak viel.
Vrijdagmiddag was er receptle aan
boord, waar talrijke' genoOdlgden een
bijzonder hartelijke ontvangst ten deel
vial. Men ,is bier op dit gebied heel wat
gewend, maar elkeen was werkelijk 9Pgetogen over deze goed geslaagde receptie. AHe hulde!

De heel~ Gerth van Wijk, buitellgewoon gezant te Tanger, brengt met
de overige legatieleden- een bezoek
Ook de onberispelijke, $edisclplineeraall Ill'. 1Us. IU'liiser "De Ruyter"
tijdells het verblijf vall den oorlogs- .. de houding ,van onze marlnemenscl1en,
hoog en laag in hun keurlge uniformen,
bodem in de ~aven aldaar.
maakte een welverdienden, gunstigen
Jaar Hr. Ms. "Hertog Hendl'ik" eenlge indruk.
De'- paar dagen van "De Ruyter" 's
dagen doorbracht, de eel' van het bezoek van een Nederlandsch oorlogsschip bezoek zijn, helaas, als het ware omgeen weI de nieuwste aanwinst onzer ma· vlogen, doch zij zullen zeer zeker bij
de Nederlandsche kolonie in de ~ange
rine, was te beurt gevallen.
paamste herlnnering blijven en ook de
De heel' Gerth van Wijk eindigde zijn etat-major en de bemanning, van onbuitengewoon hartelijke en welspreken- zen kruiser zullen vermoedelijk gaarne
de woorden met het instelIen van een terugdenken aan hun kortstondlg verdronk op ons Vors'tenhuls en Vaderland, blijf in Tanger. Nederland's prestige Is
waarna kolonel }Tan~der Sande in ikern- dit vlagvertoon ongetwijfeld ten goede
achtlge bewoordingen den gezant dank- gekomen 'en daarvoor zljn wij ;Den Haag
dankbaar.
J
(
teo
!
\
I

Socl~ten

Zatel.'dagavond 6 d~z~r ten 6 ure hoogt
de ;Vereeniging van lIulsvrouwen alhl~~
eert !kinderfe~st il\ lde ~twte ~QQs W fIe'l
Yen,
De heel' Zewald zal hiergij ~ljn mede.
werking verleenan. ~r staat veel "a.n..
trekkelijks op het prQgramma, o,a, pq:p.
penkast.
\
Vaor de jongeren zal het fee&t duren
tot ± 7 nul', vOOr de oUdere jongel\ll begint om halt 8 het bal,
Jlondsdolheld
De tot het Regentschap Buit~mzQrg
behoorende districten T j 1 bar <> e s a,
T ,j 1 b ) 11 0 n g en T j 1 a w! 3ijn
wegens hondsdolheid besmet verklaard,
~oodat de gebrulkelijke maatregelen in
werking zijn gesteld en geen uitvoel' van
honden, katten en apen uit deze distric...
ten tot nader order mag plaats heb~n.
Straatgeldverordenlnl
Wij vernemen dat waarschijnlijk eenl..
ge wijzigingen in bovengenoemde verordenlng zullen worden aangebracht,
zulks naar aanleiding van eenJge blj het
College van Gedeputeerden gerezen be..
zwaren .tegen de laatste veranderlng.
Zoo zal o,a. slechts van diegenen een
fisc ale boete van 10% geheven worden,
die een als geadviseerd poststuk ontvan...
gen aangiftebiljet niet binnen den gestelden ,termijn indienen; terwijl tot nu
toe iedere nlet indiening met 10% boete
werd gestraft.
Lezing over: "De Mensch
Socrat-es't
Vrijdagavo~d 5 dezer hoopt d s. R ~ ddin g 1 u s van Semarang in de Dol'''
caskamer del' Protestantsche Kerk, al...
hier, een lezing te houdell over boven..
staand onderwerp, Jwelke voor ledere be ...
langstellende toegankelijk is.
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De markt Was stU en prijshoudend.
. poerwokerto:
.fr. wagon Poerwo..
kerto:
Slijp Boeloeh 1I.
3 It'ebl" Jan./Febr. aanb. II 3.90
Sheets 5PQt koop.
207/ ,
Kleinhandelsprijztn vall rtjst
verk.
21
. 207 8
te BatavJa
Sheeta Apr./Junl tooP.
yerke
21
Ketan Bangkok
J 11.75
De mal'kt w~s stile
Jan./Febr. aanb. J 7.25
Ketan Java
- Jan./Febr. aanb. ,,~.25
" 10.1'.a
Slijp' BO,eloeh
Krawang
,L~~4'n. .
, JanJFebr. aanb. ,,4.60
" '7.45
Huller Boeloeh
(~~tef;'Ea,s~rn)
Krawarig
2 Febl·.
3 Febr.
JanJFebr. aanb. ,,4.30
" 6.96
Beras Kepala '
· Zwarte Singapore eif.
'rJlandjoer
Lond~n Febr.l~r~. 31/16 a.anb., 3?/16 aanb.
: Witte Muntok ~1f.
JanJFebr. aanb. ,,6.3
· Lo.g.de~ ~rt./~~l
,5 lts aanb 531t61Anb. Beras Machine
, "wane Lampong CU. . , '
Tjialldjoer
Londeri.Mit.lMel
3 n.
3 1/8,'"
JanJFebr. aanb. ,,5.75
" 8.50

-

II

·21

Maart koop.
Apr./Junl tOO)).

211/ s

.

'.'0,

>

(Nadruk verbodetlJ

TIN
.

'.

,.

Lond.n

DE lUARK't TE ,BATAVL\

, (Reuter..Eastern)

Bat a v I a, 4 Febr. (Eigen dienst).
Palembang Robu.sta F'ebr./Apr. f 14 25
nom., Lampong Rob.usta Febr.!Apr.
J 13.65 vr., J 14.- aanbod.
Witte Muntok peJ?er' Febr./Mrt. f,o.b.
,Banka' f 21.50 vraag,' J. 21.75 aanbod.
Zwarte Lampong Febr./Mrt. (e.k. Batavia) f 13.- nom. (e.k. Telok Betoilg)
Febr./Mrt. I 12.50 Vl'aag, f 12.75 aanb.
Citronella Febr JMrt: J 1.5,0 vraag:

',~

"

•r

· ,

'; '2 Febr. . 3 Febr.

• ~A~li

2 JR

· '
"
'
· 3.mnds.• le'V~.rillg p. ~or

.
r.

alIdPt.

228'1.

M.fvertc.
.. ZILVER

Cincinnati overstroomd dQ.or bet water van de Ohio.

TJlandJoer:
{r. wagon Tjlan•
dJoer: .
•
Beras Machine·
S. L. R. Jan./Febr.
aallb.
.
JJ 4.70
Bera.') Machine
S. P. A: Jan./Febr.
aanb.
! : " 5.Beras Kepale.
'
V. F. K. Jan./Febr.
aanb.
,,5.-

230 1/

.an1)~

231'
led.lverk.

Beteekent de overstroolllhlg hli eell deel van Ellgelall(1 voor velen schade'
en ol1gemak~ de' jeugd trekt er,fzich nlets van aan en past deh wei aan
biJ dell toestand. Deze knaap lteett. zich zeIf eell pracht van eell to~ht
beloofd ill een' teU, di~ hiJ door een auto laat trekken ! .
_:::::::::::Z

Dc Itoo}lvaal"dij
(Opgave ,van G{jselman & steup)

~u

1936

Aanmerkelijk vermeerdering van
scheepsbouw

,De aangebQden hoeveelheld bellep ongeveer 8100 klsten tegen 8600 gedurende
B rem e n, 2 Febr. (Transocean).
de voorafgaande week. De kwalltelt was
onregelmatig, doch vertoonde in enkele Volgens Lloyd's Register waren in 1936
999 koopvaardijschepen m.et een totale
gevallen een kleinen vooruitgang.
I
.tonnage van 2.117.924 ton in de geheele
Hoewel Ide imarkt ;zeer vast bleef voor wereld in aanbouw' tegen 649 schepen
vl'ijwel alle soorten en een benedlgend In 1935 en 536 in 1934.
percentage van de aangeboden partijen
Yap deze 9~9 :=:chepen. Waren er 328
verkocht werd, luwde tach de kooplust
met een totale t(mnage van 856.257 ton
tegen het elnde der ver&lagweek. Afdoein aanbouw In Oroot-Brittannie 611 ierningen . vertoortden hler en daar een land.
vel'dere klelne stijglng voor ordinaire
tot middensoort Oebro.kens, Fannillgs
De cijfers, welke voor Dultschland
en Bladtheeen. Hoogere prijzen werden
betaald voor goed middensoort en be.'3te warden opgegeven zijn 171 schepen met
soorten Gebrokel1s. waar deze betere eeh totale. tonnage van 379 981 ton.
kwalltelt vertoonden.
Deze cljfel's ol1lvatten echtel' alleen
de
schepen, waarvan de bouw werkelijk
Termljnzaken:
is aangevangell.
Enkele zaken werden gedaan in.. Ge·
Volgcns de Duitsche statlstleken bebrokens VJn hooggelegen Onderne... droeg het aantal schepen, dat op 1 Ja..
mlngen voor FebruarllMaart productle, nuarl 1937 In Duitschland in aanbouw
alsmede voor goed middensoort Orange was of waarvan de bestell1ng reeds was
Pekoes en Gebroken Orange Pekoes ex geplaatst 216 met eel} tonnage van
FebruarllJunl productie.
977.230 ton.
.
Fannings uit de Februarl/Maart productle waren wederom goed gevraagd'.

LOll den,
3 Febr. (Reuter-Eastern). Cash 201/ 16 en termljll 19u / 1e• ChiDE l\IARK'r TE SOEltABAIA
na verkocht.· terwijl Br.-Jndie kocht en
"
.ver,kocht. Koopers werden bevredlgd.
'S 0 e l' a b ala. 4 Febr. (Aneta).
De markt was prijshoudend. Na vast- De tweedehands sulkermarkt bleef on:st~lling van den pl'ijs bezat de markt veral1derd ell stil.
eell lusteloos aspect, waarbij eell neiDe N. I .. V. A. S. verkocht voor COllglng tot aanbleding op koers aan den
dag werd gelegd. Koopers echter be- sumptle 1505 tons super!eur.
Prijzen met ultsluitlng van kampong
trachtten eenlge reserve.
Rubbersheets 38% vraag.
Theeen.
Crepe 40~ vraag.
Nomlna:H
De markt was stU.
Orange Pekoes (ordiNew Y 0 r k, 3 Febi·. (ReuterKoffie 18.25 nomlnaal.
naire tot gewoon mldEastern). 44%.
De markt was sUI.
50ort)
41:/44~ cent
Orange Pekoes (goede)
45/47
"
Pekoes (ordinaire tot
B 0 mba y, 3 Febr. (Reuter-E,astgewoon ~Iddensoort) 42%V43
ern). Cash 49 rupees 8 annas. Verr. me- De J.i'rall8che spoorwegleellillg
"
Pekoes (goOde)
dlo Februarl 49 rupees 8 annas. Verr.
43%/45
"
P.
S.
and
,8ouchongs
,medio Maart 48 rupees 10 annas. De
Uitbetaling in vijf term.ijllell
- (ordinalre tot gewoon
. markt bezat een flauw aanzlen.
_Par ij si ,2 Febr. (Transocean). De , middensoort)
42
"
COPRAB
uitbetallng van de leening ten' bcdrage P. S. and Souchongs
(goede)
van 40.000,000 pond sterling, welke door
42%/44
"
: Lon den, 3 Febr. (Reuter-East- een 'groep Lolldensche ballkiers aan de Broken Orange Pekoes
'ern). Febr.-versc;h. 19.7.6 mldpr. De ,Fransche spoorwegmaatschappijen werd
(ordlnaire tot gewoon
nUddensoort)
niarkt bood, hi verband met de afwe- toegestaan, zal geschieden in vijf ter41/42
"
zlgheld van vraag van de zijde der con... l~ijneJl vall 8 millioen pond sterling.
Broken Orange Pekoes
. (mlddensoort tot bes'sumelltell. cen zwak aspe~t.
, .De eerste betaUng werd heden gete kwalltelt)
4ZYz/48
"
daau, terwljl de voIgellde vier zullen Broken Pekoes (ordlA m s te r dam, 3 Febr. (Aneta). ·pla~t.shebbell. op resp. 5, 12, 19 en 26
nalre tot gewoon mldFebruari-versch. f 17%. Maart..versch: Febrl:larl.
densoort)
41/42
, ,.
'f 17%.
Broken Pekoes (midden soort tot baste kwaPRIJS-INDEX VAN PRODUCTEN
liteit Inclusief penga.
GOUD~
lengan theeen)
42%/47
"
L 0 11 den, 3 Febr. (Reuter.East- . Lon den, 3 Febr. (Aneta). Heden Broken Teas
, 39145
"
ern). Openmarktprijs In staven f1jn per 178.2 Glsteren 176.9 4 W~en geleden Fannlng.$
41/55
"
oz. 7.1,11.
~
I
179.2. 53 Wekel1 geleden 140,4.
Dusts I
38YaV40

...
•

Deutsche

Ileicbsbank

B e r 1 ij n, 2 Febr. (Transocean).
Het overzlcht van de Rijksbank van 30
Januarl j.l., dat he den werd ~epubll
ceerd, .toont aan dat de goudvoorraad
ongewijzIgd is gebleven op 66.900.000
mark, terwijl de voorraad aan buitel1':'
landsche devleren met 100 000 m=1rk Is
verminderd tot 5.600.000 mark.
De bankoiljettencirculatie vermeerder..
de .met 420.300.000 mark tot 4.799.100.000
mark, terwijl bet 1;)edrag aan verstrekte
credleten, vastgesteld aan de hanq van
:wtssels, cheques, voo~scnotten en beleggi,ngen, _met 43~.~OO.OQO mark Is tQegenomen tot 5:447.800.000 mark.

•

I

"

e n,

~

,

De opening was onzeker. Na het bekend worden van' het beslult van het
I. R.·R. C., ctat het restrtctie-percentage
voor het 3e kwartaal 1937 15% zal bedragon, verbeterden de prljzen eenigszlns, waarop echter weder eenige reactie volgde. De prllsfluctuattea waren
echter gering en de. markt sloot dan
ook ongeveer op openingsprijzen, hoewel
hooger dan het slot van de voorafgaande week.
.

I

De markt opende prijshoudend. Na
.' aanvankelijk stH en pdjshoudend ge, stemd te zijn geweest, llep' de markt ill
" sterke mate omhoog, hetgeen moet wor: den 'toegeschreven aan de betere be· rlchten 'betreffende de staklllgssltuatle
: in de IVel. staten, terwijl eenlge balssedekklngen op den voorgrond traden.
'De mal'kt sloot prijs116~dend.
t

I

Openlngskoers.

Uitgesproken
Door den Raad van Justitie te Semarang bij vonnls ddo. 29 Januarl: Nal.
J. P. Sopakuwa,. Semarang, 'ran Liat
Hoen, 8emarang, Raden Dafge~man,
Semarapg.

Lon den, 2 Febr.. (Reuter). Czarnlkow meldt, dat de prijzen te Londen eu
New York. fUnk aantrokken na het bertcht, dat een internationale sulkerconferentIe zou worden gehouden. 'r~
Londen Is de prijS tot £ ,-.6.4. per cwt.
opgeloopen, Tegen het einde der atgeloopen week werd eenlgermate reactle
geboden.

, Men )no~t echter ,lliet at te optimistisch. Zijll, is de conclusle van den sui ..
kermakelaar,

Volgens het weekberlcht van Czarnlkow kenmerkte de argeloopen week slch
door een onregelmatlge stemming.
wetlswaar vertoonden ook de omzetten
een dallng, maar zij bleven. toch nog
boven het peil, dat de apathlsche marktdagen gedurende de depressie bezaten
en maken geen slecht flguur in vergelijking met het niveau voor de crisis.

De situatle te Louden is In zooverre
eigenaardlg, dat zij be'invloed word~
door speculanten, hetgeen slnds tijden
De voortaden in Engeland verminnlet Is voorgekomen. Bovendlen Is een
derden met 1.600 tons.
onzekere factor in het geding gekomen:
Londen Liverpool Totaal het wereldcontract no. 4 te New..York.
Omtrent de gevolgen van dat contract
tons
tons
tons
voor Londen tast men nog in het duls'13.059
26 Jan 193'1 29.6'11 - 43.388
tel', hetgeen dan ook bijdraagt tot cen
30.962
43.697
74.659
19"
"
onregelmatlge tendens, Te New-York
glng 156.550 ton om tegen vorige week
1.600
Afname' 1.291
300
242.550 ton. De vrachtenmarkt dra~gt
mede bij tot de heerschende onz~ker
} a v a - m ,a l' k t.
heid. Er ontstond een l1chte /daUng ,tenDe mal'kt opende op denzelfden prijs gevolge van de gemakkelijkere graanals het slot vail de voorafgaaJ;lde week, pi·ij~eh.
waarlla. echter de no.teering op WoensNlettegenstaande verdag steeg tot 383;4 ct. vool' Java. stans
chi
lIe n d eon Z Ie k ere e. e,dard Sheets. Den volgenden dag daalde
de pl'ijs tot 38 cls. Tegen het einde van men ten, oS tim u 1 e e r t h e t
w ere Ide 0 n t 1',a C t d e 0 pen
de week was de markt lets vaster. Zamarkt en hoewel wij nag
ken waren bepel'kt.
n i e t a 1) e e n lIb 0 0 mil m 0g e n r e k ,e n e n, 1 s C z a r n 1 k a w van m e e n lng, d a t d e
prijscurve zich op hooger
Dc. }(ubherlllar!iol
nlveau zal bewegell dan
siuds Ja.ren het geval 1s,
'Op de Londensche rubbermarkt w.:rJ g ewe est.
hedenmorgen de firma John Donaldson
gcafficheerd. Men .verwacht in iede!'
New- YOl'k was over het algemeell
geval eell nadera pub"icatie hler~vel" kahn gestemd. Omzet 100.000 zakken
Cubasuiker tegen ;2.85 $c pel' lb. cit. D~
Het betreffel1de felt, dat wij glsteren prijs vertoonde tegen het eiude del"
leeds hebbe'n gOnfeld, wordt hier U:ter.jt week een neiging tot aantrekking. Tijkalm opgel1omen~ aangezlen het hler delijk was de stemming fauw op ge··
sle<:lhts olu een gering bedrag gaat.
rllchten, van hefflng van een accijns
van % tot ,1 $c per·i}).
De handelaren hebben meer bclailgstelling aan den dag gelegd vaol' de in
den loop van den nacht ontvangen
•• GOENIEZAKKEN
prijshoudender advlezel1 ult het b\Htenland, \Ve~ke teq gevolge hadden~ dat
Cal cut t a, 1 Febr. (Reuter).
Londen ten volle prljshoudend opel1de.
vor. Not. 1 Febr.
seint Reuter ddo. glsterell ult Londen.
Heavy .C'2akKCl1,
gezoofild, ready, vriJ
vrij langs boord CallUlJNBOUWRAPPORTEN
cutta, per 100 stuks Rs. All. Rs. An.
Blauw gestreept
Sbnau
40 X 2~ 2% Ibs.
21 13 21 13
.
mldden- midden..
Oedurende de week van 24-1-'37 tot
I
prijs
prijs
30-1-'37 werden te Leboug-Tandai 1745
Groen gestreept
ton el'ts vermalen van gemlddeld 8,6
21 04
24 04
dwts. gou,d pel." ton en 116,- dwts. zUver 40 X 29, 2% lbs.
, mldden- midden'"
per ton.
i
.
pl'ijs
pcijs
l\Ioeara. Sipongi
De markt was sUi.
Gedurende de week van 24-1-'37 tim
30-1-'37 werden te Pagaran 8i Ajoe 576
ton erst vermalen van gemlddeld 9,4
gram gaud per ton en 7,- gram zUver
per ton.

CLEiUUNGKOERSEN

Den II a a g, 3 It'ebr. (Aneta). rj40t
1 It~ebruari Zij11 de volgende clt',juing...
koersel1 vastgesteld :

DE SOVJWr-lNDUSTRlE

73.46
9.61
12.50

Reichsmal'k
Lire
Peseta

Prdductiestijging in 1936
M 0 S k 0 U, 2 Febr. (Transocean).
Volgens de cijfel's, welke heden doOI
het Centraal Kantoor voar de Statis·
tiek werden gepubl1ceerd, bedroeg de
productle del' 80vjet-industrie in 19:~6
131,1 % meer dan in 1935.

L i v e r p <> 0 1, 30 Jan. (Reuter).
VOl'. Not.
30 Jan.
\
De totale productle, met inb~grip van .American, Middling.'
spot
7.34
7.39
die del' plaatselijke industrieen en 111dustrleele
trusts
bedl'oeg ill 1936 Egyptian, Sakellari- '
dis, F.G,It~. Spot 10,25
10.34
70.093/100.000 goudroebels.

Melkrapporten
•
BUITENZORO
l\lelkrapport vall dell 22.sten Ja.n.sari 1931
I

3~

V ,~

Naam van den

Leverancler

:.Dell"
FAILLISSEIUENTEN

t

Czaruikow is de meaning ltoegedaan,
dat Mac Donald noch Colljn zouden
hcbbeu medegewerkt tot het blleenroepen eener Internatlonale sulkerconterentic Indlen deze geen redelijke kans
van slagen lteeft

Buitelliandsche m ark _

~

.

~

35%

35%
20'5/ 10 36
21
35%
21
35'14
35% *)
21

van 3 Febr.

Ban g k 0 k : Keta!l no. 1 a.k.
5
; .: De markt sloat prllshoudend en open- BatavIa aanbod I 7__ p.p,' of I 11.33 per
100 kg.
· . de prijshoudend ~n stU.
Java Ketan e.k, ,Batavia aanbod I 6.p.p,
of f 9.71' per 100 kg.
.'"h,...t.J_:
L 0 n,el • ri
K r a 'wan g: ft. wagon Krawangl1jn (naar gelang V. kwalltelt en
,(Reuter·BiBur.u)
plaats V. levering).
•
p. p. of p. 100kg.
2 Febr. 3 Febr.
.r ;I":
petJah K. Boeloeh.
open .lot open slot
JanJFebr. aanb. 13.35/~.40 11J,4a'/5.5OS
,
not. not. not. not Lolosan Boeloeh
,
JanJFebr.. aanb, It 3.55/3.60 ,,5.75/5.83
Sheets sPOt. koop,
101/e 101/.I~/i8 IOS/s
yerke
- 1~/le - 10'/ 11 Huller' Booloeb
I.
Mrt. koop.
- 1011. - 103/ s
JanJFebr. aanb, It 3.80/3.85 It 6.15'/6.23'
'~.t<M
- IOS/lll - 101/] 6 Slijp Boeloeh
3
It
AprulJunl koop.
- 101/e ... 10 / 3
JanJFebr. a~nb. It 4.05/4,10 It 6.56 /6.64
yerke
- 10:;'18 -- 107he PetJah K. Tjeree
'
lit
J1Ill/ Bept. koop.
- 101/s - lOj/18
Jan./Febr. aanb. ,,3.05/3.10 It 4.94 15.02
yerke
- lOll• ... 103/ 8
Lolosan Tjeree
It
OCt./DeO. koop.
- 101' 16 - lOll.
yerke
JanJFebr. aanb. It 3.25/3.30 ,,5.26/5.34'
- 103' 16 - 105!te

:

.

21
21 v,.

(Wesselink & Dfjkhu[s).

35 1/ 18
34 1he

345/'i4

Rolled bark Febr./Mrt.

~

z~

DE RIJSTMARK'r

35 1/ 2 35'V,
353/8 35j / s

351~~

OV

levering 6.42.

35'/. _35~/8 . 355/ 8
353,'8 35 1/ 3 35 3/ .

" t.o.b. Febr.
Medium blanketl
Febr./M.rt.

:

open

"0

ZAL DE CON}l'EREN'flE VRUCHl'
DRAGEN?

Overzlcht van het tijdvak 25 Januarl
3G JanuarL
,

tar., Fair average quality tslotnotee3 F~br. 3 Febr. 4 Febr. rlng In papleren pesos) per 100 kg. Febr.

k

,.

De Suikermarkt

Mar k t not e e r i n gen.
8111gapoIe

MAIS

Qlnl&Por.

t'

(Opgave van de Ned.-Ind. voor den
Rubberhatuiel)

KATOEN

HUBBIB -

,

De Ruhhermarkt

C 11 1 c ago, 3 Febr. (Reuter-Eastern). Mel-versch. 131tA. '
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~~
TJilendek

..swag~"
Soekaboemi
"Tjilendek"
Tjl1eI).dek
Borneo"
'Batoetoelis
',',Tjall Tiam Hra" Tegallega

i

gbO
~

~ ~~

~

() >:i: .

~

Ii!
&,~.8

jj

~~
~~

~ ~'H.

Opmerkingen

3

3.4

8.'1

O('J~d

Vl'ij goed

3.6
3.65
4.1

8.6
8.8
8.8

G~

Zeer gO'oo
Goed

2.6

8.4:

Vr~d

Voldoer.J(1e

Vl'ij goed
Vrij good

Deugdelijk van

sa menste llin g
en wcs.tand.
Idem
Idem
Idem

Weg~ns

laag

vetgehalte nlet
geheel deugde"
lijk van samen
s.telling, deugdelijk: van
toestand. '
4

;,

TadJoer

Jd~m

~

llA'fAVtAASctt

~lEt1WS9tAD

1937

nLAD

1

377"--
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Het eerstc portret van Ironing George VI van
siuds zijn troousbestijglug,

Fngeland

Koningin IW.sabeth van Engcland, volgens het

eerste portret sinds haar

troQll~be.:sHjgh.lg;

1':Cll ovcrzlcht vall de uitbrclding vall het .Olymplsche Stallion te AmsterdaUl; men ziet boven de oude tribunes het
nleuwe gerleelte, dat het uautal plaatsen met 20.000 vergroot.

•

•

Atvorcns met z~jn cefeningen voor de Afl'ikaansche IUIst te beglnnen, heeft het "Atlantisch eskader" der Fransche vloot Casablanca in
l"ransch-i\faroldw aangedaan- De oortogsbodems in 'de haven vall, Casablanca.

Uit .de jongste Luchtmail

lIet eerste groote guudstransport van Phtladelplrlu naar Fort Knox, waar
Amcrika's goudvoorraad wordt cpgestagen, is met tal van voorzorgen ge' 1Ja :.\rd gegaan en stond onder uiterst strenge bewaklug, Pantserauto's en
gewnjentlc troepen omrlngeu den trein, waarin VOOI' cell waarde van ,100
millioen dollar guud Is vervoerd,

De hevige koude die den Iaatsten tij(I in een deel vall Europa heerscht,
maakt het ook 'de scheepvaart zeer ~~lOeilijk. E~ll Dl!itsche ijsb.~ek.~r baant
een vaargeul van stettin naar Swinem iinde. 01> dit traleet do en vIJf IJsbrekers
dlenst.

Konlng' Leopold III van Belgie vertoeft te
Montan.'\-Vermala, in Zwitserland; ,de koning (met brU) en een mend bedetenen de
skl-spo~.

'I'oeu II. l{. II. Prlnses Juliana, na herstel van de ziektc, die haae dwong
eenlge (bgen haar kumcr te houden, VOOl' het eerst weer ult mocht, werd
haur, toen zij zich met Prins Bernhard bulten het hotel vertoonde, door eeu
Poolsch meisje cell bouquet tulpen aangeboden. Daarua werd een 51edetucht gemaakt, waarop de ski's werden meegenomen, om onderweg nog
eenlgen tijd aan- die door het vorstelijk paar zoo geliefde sport te wjj(lcn.

Een luchtfoto van een treln, die vel vaeantlegangers uit Port Elisabeth (Z.-.\(rika)
passagters Heten bet leven.

is

vercngelukt.

verschetdene

~~~~!'!!!!!'!~~!!'!!!!'!!"!'!!l!!"!~!!'!!'!!~~e!!!~~~~~!~":
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Davis-Cup

\

NEDERLAND KOM'r VOOR DE ZES- \
TJENDE l\IAAL UIT

' ••

bestuur

den
____ N. L. T. B. heett, gelijk wij reeds metd-:
den, aan h~t .bestuur van den Engelschen I;,. T. B.. de
inschrijving toegezonden van Nederland \foOr de Europeesche zone van:
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passen. Gewoonlijk is het aantal deelnemende Ianden in de Europeesche zone
ongeveer twintlg.
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Timmer
petttte . deelneeirtt,.
schrijft het Alg. Hbld. Direct na den
oorlog, in 1920, toen er slecht~ vij! Ianden, over de geheele wereld verdeeld,
deelnamen: Amerika, Engcland, ZuidAfrika Nederland en Canada, ell hes
bekerl{oudende' rand Australle, he'~a
de ploeg' van Ned'el'land haar kartsen
gewaagd. Het debuut was al heel fraa!
want te Ai'nhem wonnen 'Ian Lennep
eon Diemer Kool van, de Zul<f..Mrlkanen
na zeer span'l1enden' kamp (de laatste.
.p~U't.ij, ~la 2-2~ ltep. tot 5 sets....)'. ~el~e.r~
land kreeg als vol'geliden tegenstand"er
Canada (een Amerikaansche ·z.one was
er toen niet) en daar de1. Canadeezen
liaar Europa moesten komen~ gaven ze
llever' gewonrten. Zoodat de orauj'eploeg
hi dell· eindstrijd kwam tegen Amel'1Kao.
Een wedsti'ijd welke te Folkestone ge':.speeld zou .wordel'I. Doch )door allerlel
omstandigheden waren: jhr. van Lennep
en mr. Diemer Kool niet ,T)eschikbaar.
Zoodat Amedka, vertegenwoortl!gd door
het geduchte tweetal Tilden en Johnston, dat zoowel Frankrijk als Engefand
gesIagen had, zonder een partij te vel"Hezen, zonder \strijd de finale Wall.
,

Ondanks het eerste succes zette de
N.L.T.B. de inschrljving niet voort.. In
1921 en 1922 ontbrak de Holland-ploeg
b'ij het toenemende aantal deelnemende
landen, Interne aangelegenheden! Nadien, te beginnen met 1923, toen ItalH~
met 5:-0 klop kreeg, gevolgd door een
nederlaag tegen Spanje met .dezelfde
cijfers, kwam het Moederland geregeld
in de wer'eld-competitie ult. In 1925 be;relkte de ploeg (jhr. van Lennep, Tim-'
mer, mr. Diemer Kool) zelfs de. finale
van de Europeesche, zone, na overwinningen (aIle te Noordwijk !) op de Tsjechen, de Zweden en de Voor-IndH~rs.
Die finale, tegen Frankrijk, werd met
0-4 verloren.

Mlissolilli bracht onlangs luet ~ijn zoon tje Romano eCll korte wintervacantie
door ,op dell lUonte Terminillo in de Abruzzen, eell llieuw geliefkoosd wiuterspol't-oord der :Italiauen•. De Duce met iijll ZOOll en een gids op ski's.

Dames Comp. :
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,Kampioen;

\t

, l , ; "~

.:"

'. DE

BANDOE.NG~CHE;

lIOCKEYC01UPE'rlTIE

t

De sil'ijd (Neusel - ,Petersen

Oisteren bad op het terrein van V. &
W. te Bandoeng de wedstrijd om het
.Mixed-kampioenschap plaats tusschen
bovengenoemde vereelligingen.

'I'waalfduizend toeschouwers woonden
het in de Harringay-arena gehol~den'
gevooht tusschen Wa I t e r . N e use 1,
De leMing 'berustte bij de heeren De
den Duitschen kamploen, en J a c k Wit en BUck.
I
I
I
Pet e r sen, den kampioen u1t
De opstellingen ,der elftallen waren
Wales, hetwelk vijftien :ronden zou du ...
als
voIgt:
ren, bij.
Zooals gisteren reeds gemeld is, werd
de Duitscher overwinnaar op punten.

De "KOllill,klijke" ,S!lort..
vlucht
I

Pres.·dil'ectellr De Kok gestart
\ voor Judie.

Uitgeleid

door prominente persoonuit I oUe- en luchtvaartkringen, zijn gisteren de heeren De Kok
en ,Schmidt-Crans van het vUe-gveld
Ypenburg gestart voor hUll Indievlucht, zoo seint Aneta-Haag.
lijkh~1en

Het was de bedoeling den eersten dag
tot Pisa te vl1egen. Het was nag niet
~eker, o( inderdaad de K. L. M.-route
geheel zou worden. gevolgd, mlsschien
zou de Noordkust) van Afrika worden
gevolgd. De refs naar China hebben de
heeren evenwel definltlef opgegeven.
Men hoopt Indie blnnen tlen dagen te
halen.

P. M. H. C,

Mix e d :

Le Roux Jr,
Kuyper
mej. van HaeHen
mej. Gerrits \;Maurenbrecher,
,
.mej. de Koning
.mej, Struyk . Oijbels mej. de Boer
:van J{ae1ten ,
Polanen Petel
O. D. S. Mix e d :

f;!

Relnmers

Quapp •. ,.. Hendreiks mej. Baker
i
von Winning
llleJ, van Menxel A11~honijsz mej.
mej, ~endriks Le Raux Sr.
Thiele

o. D.S. nlO~st het dez.en middag maar
met tien luan probeeren. Direct na het
begin wa.ren de P. M. H. C.-ers in den
aanval, ,doch dit was niet van langen
duur. Beide partijen waren tegen elkaar
opgewassen.
'
Bet spelpeil werd wat gedrukt door
het natte,en gl1bberlge veld.
Mooie aanvallen van O. D. S. werden
door buitenspel van de wings telkens
onderbroken, zoodat succes uitbleef.
P. M. H. C. .speelde weer .bet :tactische
offside spel, waar de O. D. S.-ers telkens
weer invlogen.
Een moole aanval van P, M. H. C., geleld door Oijbels, ~lndlgde met een goed
schot ;van van Haeften, doch keeper
Thiele kon de 001 nag net wegwerken.
Ook de corner llep op niets uit. De
P. M .11. C.-ers gaven het echter niet op
eil met Oijbels, mej. Struyk 'en van
Haeftel1 als leiders ondernamen ze menige aanval, doch 8UCCeS 'bleef voorloo,·
pig uit. i'
.
Het speltempo ward hoe langer hoe
sneller doch met ,blanke score ging de
rust in.
.
Na een frlssche dronk kon men den
kamp wedel' beginnen. Nu waren het
'de O. D, S.-ers, die een tijd duchtig op
het P. M.JH!. C, ,doelzaten. Een moole
aanval van Hendriks, deze gaf de bal
net op tljd over aan Remmers, die de
bal ;mooi opbracht en na in de ring te
zijn gekomen ,een keihard schot Ioste,
docb dit ging rakelings langs de paal.
Nlet lang hierna herhaalde hlj dit staaltje weer zoodat' het leek, dat de O. D. S.ers met pech hadden te kampen.
Nu voIgde er' een ,pracht aanval van'
P. M. H. C. Oijbels brak door, nlaakte
zlch vrij en met' een hard schot plaatste
hlj de bal in de linkerbenedenQ.oek van
het O. D. S.· doel, waarmee hij zijn club
de Ieiding gat, welke deze ook tot het
einde wist jte bewaren. (
I
r
'Met de stand van 1-0 eindlgde deze
faire en spannend gespeelde wedstrijd.
Het P. M. H. C. Mixed elftal heeft het
kampioenschap van dit jaar gewonnen.

P. M. H. C.

0-8

Mixed Camp.:

"ROTTERDA.iHSClIE

L. H. O. II - P. M. H.

.c., ,

Q-l3

22

Hald'erabad
Karachi
Jodhpur
-Jhanal

Allahabad
Calcutta
Akyab
Rangoon
Bangkok
Kolak
Victoria F.
Alor star
Penang
Medan
Singapore
Palembang
Batavia
Dandoeng
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EClJllom!schc Zaken

LLOYD"

Ben0'2md tot houtvester bij den Dienst
van l1et Bo.sehwezen en rer beschikking gesteld van het Hoofd van den DIenst voor
0-5
"Buiter.zorg". 3 Febr, vertr. Palembang. Lal1dbouw en Visschcl'ij teneinde te worden werkzaamgesteld bij het Landbouw2-2
j It"'cbr, verw. Priok.
kundig Institutit van het Algemeen Proefstation voor den Lal1dbouw te BuitenzorlJ
Thuisrels:
ir. A. aOVERS. thans ~alldldaat-houtves
tIer voor den lndischen dienst.
"Garoeo".
3 l"ebr. vertr. Telokbetong.
Poetbal
rngetrokken de ontheffing van de terbeschikkingstel1ing van de Provinc1e OostUitreis:
Java en de werkzaamstell1ng in den veeartsenijkundigcn ambt~krir.g Manado met
Benkoelen, Padang en Sibolga.
standplaats Paloe van den Gouvemements
,Voethal \ ~n Nederland
Indisch veearts NAZAROEDIN te PonoPi\SSAGIERSLIJST
rogo.
Eervol ontheven van zijn terbcschikkingUitslagen tweede klasse competitie
"Nieuw Zeeland"
stelling van de Provil1cie Oost-Java en •
werkzaam gesteld in den veeartsenijkunKomende van Australie. en 8 Februari te d!gen ambtskring Manado met standplaats
De uitslagen van ,de wedstrijden in Priok
verwacht,
,
Paloe de Gouvernements Indisch veearts
Holland, d.d. 24 Januarl j.l. gespeeld in
Mevr. C. L. Aldridge, hr. A. D. Anderson. SOED.JAr, thans geplaatst te Banjoewangi.
de tweede klasse van den K. N. V. B.,
Hl' S. Barclay, mevr: S. Barclay, mevr.
luiden als voIgt:
Post-, 'fetegraaf· en 'felcfoondienst
E. Beddington. hr. E. Beddnigton Jr.. meJ.
C. Bennett, mej. B. Bergson, mej. E. BQwhay. mevr. I. B, Bl'own, hr. R. A. BunlOntslagen op vel'zO'ck. 'wegens lichamelijke
AFDEELING I
ham, mevr. R. A. Burnham.
ongeschiktheid gerekend van 9. December
Mevr. Arthur G. Cable, hr, L. L. Cady. 1936. eervol en met lcent op pensioen uit
mevr. L, L, ,Cady. hr. A. Cappelletto, hr. 's Lands diel~st. mej. A. E. NELK. hoofdteWest It'risia - O. ,So .v.
1-0
J. II. Chapman, rnevr. J. H. Chapman, mel iefoniste Iste klasse bij };l'et ~lefoonnet SoeZeebul'gia - Velox
1-1
B. O. Chapman, hr. J. W. Chapman. hr. kaboemi.
O. V. V. O. - Vriendenschaar 3-2
D. E. Chapman.l ..Capt. J. Chardon, mevr.
Verleend weg,ens langdurigen dienst. een
W. F. C. - Hilversum
J. Chardon, hr. .1.\1.. E. H. Churton, mevr.. M. jaar
2-8
verlof naar Europa aan N. R. BASE.
H.
Churton.
hr.
S.
M.
Clegg,
mevr.
S.
Hercules - Z. V. V.
5-2
M. Clegg, hr. J. S. Copley Ool1ms, hr. J. TIAANS. control-eur bij den P.T.T. dienst,
't Gooi - De Kennemers
4-0
E. S. Crawford. hr. D. J. G. Ore,asey, mevr. ingaande 2·0 Juni 1937.
H. F. C. - H. R. O.
3--4
L. E. Croll. hr, K, Crowley, mej. K. Crowl·'ina·ncH~n
ley.
. .
I '
~. F. C. E. D. O.
3-4
Mevr A. Dawson, hr. T. Dillon. The Hon.
Alcm. Victrix - De Spal'taan 1-":"1
J. W. Downie, mevf. V. ,W, Downie, mej. C.
Benoemd' tot kasbeambte en geplaatst bij
BIcemendaal - A. It'. C,
1-1
I. Downie,
i
I
's Lands Kas te Bengkoelen, MAS PARTAHr. R. Emmett, hr. F. R, R. van Esveld, SOEWANDA. thans kasbeambte 2de klasse
men'. p. R. R. van' Esveld, hr. R. van Es- bij het Kantoor voor de Administratie van
Afl'DEELING U
veld. mevr. J. Evans, mej. D. Evans, hr. J. Land::kasS'cn te Batavia.
E. EV'eson.
'
B.' E. C. ~ QuiCk
2-3
AIgfmeene R;kellkamer
Hr. ·L. A. Falkner, mevr. L. A. Falkner,
Neptunus - Overmaas
mej. J. Falkner, JOl~geheer ,R. Falkner. l!lej.
5-2
B. Fletcher hr, ,C. Foote, mevr. V. E. L.
Benoemd tot afdeelil1gshoofd bij de Alg.
Hoek v. Holland - S. V. V.
0-4
l"orsteri mef. J. D. Forster. mevr. M. A. Fox. Hekenkamer H. HARDONK, ambtenaar van
O. D. S. - St~ds Hooger
6-2
hr. J. R. Frith. me VI'. J. R, Frith. \ '
buitenlandsch verlo! terugverwacht,
V. D. L. - H. V. V.
3-3
Bencemd tot r€kenkamerambtenaar bij de
Hr.
W
K.
Gibson,
hr. G. Goudy, mevr.
R. F. C. ....:.. .D. o. S.
8-1
G. Goudy. Hare Excellentie Lady Gowrie, Alg. Rekenkamer, P. J. F. D. VAN DE ijIU. V. V. -- Alphen
1-2
VIeRE ambtenaar van buitenlandsch verI,
l1lej. S, Grahaq1.
•
,Sliedrecht '-- U. V. S.
Hr. G. Hamilton, hr. W. Hiley. hr. W. E. :erugverwacht.
1-2
Hoadl'cy The Hon. Patrick Hore-R~thven.
D. C. L. - Emma ,
8-2
hr:. A. S. Hoskins, mevr. A. S. Hoskms. hr.
Justitle
S. Hughes, mej. D. Huie, hr. L. G. Hyde.
Hr. C. H. Jackson, mevr. O. H. Jackson.
AFDEELING III
Tel' beschikking gcsteld van den PresIdent
hr. J. T. John$on.
I,
van den Raad van Justitie te Soerabaja.
Dr. A. Kaufmann, hr. C, N. King,
teneinde met griffierswerkzaamheden bij die
U. D. - 8aUandla
5-2
Hl' C Lambert mej. J. Lampe, hr. R. F, rechtbank te \Vorden belast, mr. L. E. MO.Borne - :Rigtersbteek
0-1
Lancaster, mevr. R. F. Lancaster, hr. D. H. VIG. ambwnaar van buitenlandsch ~rlof
Rfjssen Vooruit ;- K. H. C.
.3-5
Lane, mevr, D. H. Lane, hr. D. Lewis, hr. terug verwacht, laatstelijk ambtenaar ter
Phenix - Robur et Velocitas 1-1
F. Lowen, mevl'. M. A. Lunsford, mej. J. oeschikking· van den voorzitter van den
landraad te Malang.
W. V. C. - Theole
Lun.sford.
I
'
3-4
Hr R McCleary, hr, C. I{, McClelland.
Rheden - Doetinchem
1-3
VoUtsgezoudheid
mevr O· K. McClelland 'en 2 babies, meJ,
Zutphania -- Vitesse
0-2
A L' McCrea Capt. N, B. W. McEacham,
S. C, H. '- A. Z. <;.
4-1
Beno~md tot commies bi} het Hoofdkan·
dr ;Agnus McFadden" hr. A. McKenzie,
Quick
Be Quick .'.
4-1
mevr. A. McKenzie, hr. A. Mail', hI', H. N. lOor van den Dienst del' Volksgezondheid
M1l1er. Luit. C. A. C. ¥ontgomel'Yl mevr. mej. 1\1. L. VAN DEn SAR. thans Iste
C. A. C. Montgomery. hr. A. A. M~ntJ, mevr. klerk blj gemeld Hoofdkantoor.
AFDEELING IV
A. A. Monti, hr. J. p. Mulh.olland, mevr. J.
Infal1(erfe
p. Mulholland.
I,
Hero- Mjddelburg
2-2
Hr. H, S. Nettheim, mevr. H. S. Nettheim.
R. B. 6. - T. S. C..
Met ingang van den dag van overgave
2-1
mej, J. M. O'Neil,
Hr P Pannett hI' G. A. Parker, mevr. eervol ontheven als bataljons-adjudant van
(}-6
Zeelandia ~ IVllsslngen
het
VUe bataljon to Tarakan. overgeplaatst
C. L. Paterson. hr, G. Pezzali. hI', Pinto.
Breda ;-' Terneuzen
6-1
mevr. Pinto. m'ej. Talbot Ponsonby, mevr. M. naar het subslstentenkader te Bandoeng en
Goes I - De Zeeuwen
2-1
tel' besc}likking gesteld van h'ct Hoord der
E A. Price. hr. A, Pullar.
'Tegelen - ,De Baronie
·Hr. E. R. C. Rasmussen, hT. E. L. Rees, Ie Afdeeling van het Depart.ement van 001'1--1
mevr. E. 'L. Rees, 1\r. W. p. Robertson, log de Ie lUitenant G. T. J. E9KMANN.
Wilhelmina - Helmondia
1-3
mevr, W. p. Robertson, hI', lV. T. RU~U,
ingang van 28 Januari 1937 benoemd
Valk - V. V. V.
4-0
Hr C A. J Shelley-Thompson mevr, C. totMet
ondel'luitenant doe sergeant-majoor-adHelmond - ,Willem II
1-2
A J' Shelley-Thompso'n, dr. J, P.' Shelton, ministrateur
J. DE WATER. blijvende
men: J P Shelton. hr. W. A. K. Smith. tij il1gedeeld J.bijH.
Kerkrade - Sittard
0-4
de troepenmacht van Atjeh
mevr: W. A. K, Smith, mel Soden, hI', en Ol1derlloorigheden
Mirand - Waubach
t.n.i.; idem de idem
4-1
C. H. Sparks, dr. Fanny stamm. hr. W, P SCHOLTE. blijvende
hij ingede'eld bij
Maurits - ,Sportclub Emma
5-2
stewart.
.
het VUe bataljon te Tarakan.
Palemig .;- Kolonia
1-0.
Hr. L. Twigg.
'
Overgeplaatst naar het XIXe bataljon te
Mevr. Hopson "Walker. mej. p. Walk~r, Malang:
de Ie luitenant W. G, NOOY van
mej. J. I, Walker. hr, T. F. Warbrick, mevr. het Ie garnizoensbataljon
van Sumatra:'s
T F Warbrick mej. A. Warbrick, meJ. A. Westkust en Tapanoeli te Padang
idem
Weeb. mej. I. Webb. hr. H. wilfiams. meVf. M. M. H. B. VOLKERT van hetdegarnl3-1
H. Williams, mej. M. B, Wright. I
zoensbataljon van Palembang en Djambl,
3-2
detachement te Ojambl~\ en de idem E. V. F.
7-2
:rOERS BIJNS van taem. detachcment te
Moeara-Tebo.
7-0
5-3
Temesias - IP. M. H. C.
P. M. n. C. II - Temesias
P. M. H. C. II - P. 'M. H. C. I
L. H. C. I - Temesias /

0-3
0-,-1

Kustreis:

I

De

5-1

3-4
1-6
1-0
1-0

, Overige uitslagen
SiUITJE GETROUWD
Een later telegram uit Turijn meldt,
dat de Nederlanders in den middag alDe ult.slagen der overige wedstrijden
Anet.a seint uit Haarlem, dat Smi~, de
daar zijn aangekomen, na een tusschen- in deze week gespeeld luiden:
bekel1de )SpeIer uit het vertegenwoordllandlnf}' te Lyon te hebben gemaakt.
gend Nederlandsch elftal, die helaas j.1..
Het weer was in den namlddag goed.
Heeren Camp. :
Zondag wegens een blessure aan zijn
Reden zou de vlucht worden voortgeknie niet van de partij ~on ziJn, in pet
z~t.

N.I. m.s, "Tosarl". see. Pothof, naar Tg.
Pandan en Pontianak.:
Ned. S.S •.•J.p. coen", ges, Leffers naar
Singapore
Belawan, Sabang. Colombo,
Suez, Port'-Said. Genua, Villefranche, Palma"
AIgi'ers, Gibraltar, Southampton, en Amsterdam.
'
N.I. s..1j• .. Van del' Hagen", gez. Vreugdenhil naar CheTibon, Tegal. Pekalongan, Serna'rang, Soerabaia, Soemenep, Ampenan en
Boe:eler.g.
N.r. S.S. ,Melchior Treuli', g',;z. Venema.
naar Palembang en Pladjo-e.
.
N.r. m.s...Majang". gez. Kouw. naar KaHanda. Oosthaven en Kota Agoeng.
N,r. S.S. I "Kidoel", gez. Zuidema, naar
Tg. Panto, Pelaboean-Ratoe, Tjilaoet.).Eureum. Tjilatjap en Genteng.
N.I. 8.S. "Van Waerwijck", gez. ari~, naar
Benkoelen, Padang en Sinbolga,

3/2

Bushire
. Djask

3/2

Yertrokken 3 Februarl
\

".

,

Athene
Mersa M,
Carro
. Gaza
.. Rutbah
Bagdad
Basra

N.r. s.s, "Van Overstraten". gez, Beurts,
vin Makasser, Agt. K.P.M.
.
N.r.. m.s. "Majangf ' , g,~z. Kouw, van Batavia (Pasar-Ikan) , Agt. K.P.M.
N.I. S.S. "Melchior Tl'cub",' gez. venema,
van Makasser en 8emarang, ,Agt. K.P.M.
N.r. s13. "Van Goens", gez, Rashom, van
Oosthaven, Agt. K.P.M.
,
Ned. 8.S. "Lael'tes". ge~. Kool, van Amsterdam en Bet-Deli, Agt, M. Watson.

-

:

Boedapest

1/2

Aangekomen 3 Februarl

'P. M. H.C. Mixed

(,

Amsterdam
Leipzig '.
Marseille

DE HAVEN VAN '.fG.-PRIOlt

'I

\
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Anet.a seint uit Bl'usset, dat de twee
sportiefste
souvei-einen gisternlOrgen
tennis speelden. Koning Leopold en Koning Oustaaf van Zweden speelden verschefden dubbels: op de overdekte ba- j llockey
nen.
,.---. .
.
I
' ntlenngl:nndpSCahrteij'_ za- I ~
,~~De Smmlkst~r fvadn K'bttl
. ~n) paa, ga
e' o
v.·

J

Voor den Davis-beker hebben bereids.
althans in de Europeesche zone, de volgende landen ingeschreven: Frankrijk,
·Duitschland, Hongarije, OOstenrijk, Po'Ien, Zwitserland, Denemarken, Roemenie,· Yougoslavie, China en Japan. Men
rekent echter op nog een achttal landen,
o?k op ItaW~. nu de sancties voorbij ,zijn,
welke de Italianen verleden jaar verre
hielden van sport-ontmoetingen met die
landeu welke d~ ~al1ctJes wiJden. t9~-

Scheepsberichten

KONINGEN ;op DE TENNISBAAN

B Ii
0 ·un

THUISKEIS

Rome

Kho Sin Kie sloeg, blijkens een Aneta-telegram uit Cannes, Brugnon 'met
6--3, 6-4, 6-4. Het spel van Kho Sin
Kie is slnds het vorlg' jaar aanmerkeHjk
verbeterd.
i

te

.
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UITREIS

Naar Aneta uit Amsterdam selnt,
meldt "Het Volk", dat Rie Mastenbroek
voorloopig niet meer in wedstrijden zal
uitkomen en niet meer onder leiding
van mevrou.w Braun zal. tralnen.
Beide mededeelingenzijn door Rie
Mastenbroek aan het blad bevestlgd.

ZEGE VOOR KilO SIN- KIE

Petersen woog 13.11Y:z, Neusel 14.11%..
De Duitscher deed woeste aanvallen
op net Uohaam, ,de kaken en het hoard
van zijn tegenstander maar 'Petersen
weerde zlch geducht en ging nlet. down,
Hij werd verbitterd en meedoogenloos
na de vlerde ronde toen Neusel eert slag
plaatste ,onder zijn oog. llij deed ver..
Sindsdien heeft Holland tweemaaI de scheidene aanvallen met [beide vulsten
laatste vier bereikt, versch1llende ma- maar kon den .sterken Duitscher n1et
len de laatste acht. Vel'leden jaar bv. aan het ,~nkelen brengen.
nog, zij het dan. dankzij een bye vaar
de eerste ronde, gevolgd door een overHet 'einde kwam wen;de helpers van
winning op Mon.aco in de tweede.
Petersen; een handdoek in den ring,
wierpen. De halliddoek bereikte echter
Aan het elnd van het seizoen, nadat den ring ntet. Maar :de ;seheldsrechterTimmer zijn natlonaal kamploenschap zag het en elndlgde het gev~cht,
111et verdedigdhad, is er sprake geweest
dat hlj nlet meer In wedstrijden zou
.TONY MARINO t
uitkomen en taen is er ook weI gezegd
dat het betel' zou zijn voor onze tennlsSlac.htoffer vall de Bokssport
reputatie om niet VOOl' den Davis-beker
ill
schrijven, althans tijdelijk niet.
Reuter sefl1t uit New York, dat Tony:
Het is de vraag of dit een juiste tactiek Marino uit Pittsburgh, de voornaamste
zou zijn en of zulk een gedragslijn de pretendent VOOl" het kampioenschap
spelers welke Nederland ll110eten vert.e- Bantamgewlcht, in' het hospit..aal is
genwool'digen niet zou deprimeeren.
overleden aan een zware hersenschudding, die hij had opgeloopen door de
Echter, voor zulke beschouwingen is verschrikkelijke slagen, die sarloS' Quin..
gelukkig {geen plaats, want Timmer, de tana uit Panama hem Zaterdag had
vertegenwoordiger van het Alg. Hbld. toegebracht, .Mlarino ging yijf maal in
he eft hem dit naar aanleiding van de acht ronden down. Hij slaagde erin op
Jnsclirijving voo!" de pavis-beker nag de been te blijven' maar zakte tenslot. ~ens nadrukkelijk gevraagd, stelt zich te )bewusteloos ineen am ~r niet meer
voor· deze wedstrijden zeer zeker be- boven op te komen.
schikbaar. Althans, zoo voegde blj er
Marino was drie en twil\t1g jaar oud
aan toe, wanneer mijn ,spelvorm van dien en heeft van zijn veertig gelever~e geaard is, dat de N.L.T.B. denkt van mijn vechten 27 gewonnen,
"
!
dienstell een nuttig gebruik te kunnen
maken. Een ·toevoeging welke uit den
aard del" zaak verb and hield met de
omstandigheid da t hij geen kampioen Lucht Vllart
meer is en ,dat hij' dus "q. q," geen rechten zou kunen laten geIden.
\Vat het spelen ,van andere wedstrij ..
den betreft - hieromtrent had Timmer
nag geen plannen gevormd. In zooverre
dt\t hij niet de beJ 1 0 e l i n g heeft om aan
de talrijke toernooien van het internatlonale programma. :waartoe onze eerste
spelers uitnoodlgingen te over ontvangen,
deel te nemen. \Vaarschijnlijk zal hij
oak niet te Wimbledon uitkomen. Oras
heeft zijn voorllefde niet, En bovendien
vergt Wimbledon, met de voorbereiding
meet veel tijd. De internatlonale kampioenschappen te Noordwijk .stonden
wei op zijn programma, evenaIs vermoedel1jk enkale andere toernooien, zooals
dat te Rotterdam, waarin hij de hlatste J.aren een trouw compal'ant is.

Komt voorloopig ,niet in wedstrljden uit

Op de traditioneele wijze heeft de
Lord Mayor ., van Londen eerglstereu
de toting voor' de Davlscupwedstrtlden
verrtcht, seint Transocean ult Londen.
Ditmaal zullen 25 landen deelnemen
die wederom' verdeeld zijn in twee
zones, namelij'k Europa en Amerika.
Van de landen die het vorlge [aar hebben deelgenomen ontbreken dltrnaal
Spanje, Cuba en Argentlnle terwijl Roemente, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika
voor de eerste maal ook hebben ingeschreven, In de Amertka-zone is Japan opgenqmen in de plaats van Cuba:
de andere landen dle tot deze zone behooren zijn Mexico, Australle en de
Vereenigde staten. Het resultaat van de
'loting wettigt de mogehjkheld dat
Dultschland de finale' van de sterk vertegenwoordlgde landen zal berelken
terwijl van de andere Ianden Holland
tegen Zuid-Afrlka uitkomt en China
tegen Nieuw-Zeeland. Verwacht wordt
dat Frankrljk of .roegoslavle in aa~mer
.king zal komen voor de Europeesche finales.
'1

huwel~Jk

is

g~tI~d~n.

Bevolking van Batavia
•

.Marine

Verle'end wegens zesjarigell dienst acht
maanden verlo! naar Europa, aan A,
KRIJGSMAN. technisch-ambtenaar bij het
EtabIlssement te Soerabaia. met beW, J. Duyvene de Wit Ko~ingsplein O. 6, Marine
paling dat hij zijne betrekking zal nederL M J d'a Fraiture Konmg-splein N. 3. leggen op 1() Februari 1937 na afloop van
E' F.' Koch Mol'envl1et W. 4/6 meJ.· C, A.
Troostwijk Keb. Birih No. 31, A. V. Hagen- zijn dienst.
beek Hosp. weg No.3. W. Beynon :({emal\lilitair Geneeskundige Dienst
joran No. 48 J. N, van Groeningen ~ramat
No. '31. O. H. de Jongh Jr. Nw. Gumeavieg
Tijdelijk belast met de waarneming van
No ,5 J L Klek Rijswijk No. 5/6. R. Kobayashi 'dr: Ouwehandweg 13. Ch. A. Ro- de betrekklng van verpleegster Iste ktasse
berthus Sawohlaan No. 26. K. W, SChn1t~ler bij den hospitaa~dienst mel P B. DE GOEJavaweg No. 56 Pav., A. de Waart RIjS- DE. thans ziekenverpleegster bij het Mmtair ~ospitaal W Tjlmahl.
, , " ..
wijk No. 5/6,
I
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