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De Verlaging van het Rubber-

\

VlIll

lledell

(VIer bladen)
Naar wl] uit Bandoeng vernemen,
Op den vragendag in den, Volksraad
heeft de commlssle van bijstand van de
BINNENLA1'fD
is Vrijdag ook de' vraag van den heer
P. T. T. in haar Zaterdag jl. gehouden
De "Kel'tosono" van den Rotterdamsche
Van Helsdingen aan de orde geweest
.vergadering haar voorstellen voor de Lloyd aangevaren dcor het Britsche slagschip ..Malaya".
welke betrekking had op de glttlge fanbegrooting 1938 .vastgesteld.
'. Geheel nleuwe "sliding scale" ontworpen
oouc- en piatma-ertsen ter Westkust getasleen van den heer Szekely over Dell.
','onden.·
•
Hieronder volgen de telegrammen over
uttlng komen' dan bij eenig ander proDoze voorstellen zullen dus thans bij
Wij hebben een citaat uit zijn stuk in
De regecrlng heeft thans bij den
I;UITENLAND
duct, dat aan beperkende maattegelen de regeerlng word: Ingedlend.
Harpers Magazine verrneld in de kraut dit ongeluk in de' volgorde van ontVolw:raa<1 ingediend een antwerplnzake
productle
en
afzet
'is
onderwor'l'en
aanzlen
van
xle
Iuchtposttarleven
Semi-offiCiCM&l
lwordt
bedricht" dat de navan 15 Januari. Wij willen het nag wel vangst.
ordonnantie tot verlaging vall het
.
tiona listen
a aga zou en zun binnengepen.
naar Nederland" :;7t de commlssle be- trokken, - Rooden verrast door gelijktijdige
eens afdrukken. In dit belangrijke Ame- ;' Naar Reuter ult Llssabon seint, heeft
ultvoerrecht Oil rubber. .Gelijk wij
D'''' voornnamste wijziging is dat het l sloten zlch te rerereeren nan het be- aanvallen ~er natlonaltsten, -: Vplgens
rikaansche tijdschri~t (geen sensatte- de Duitsche sleepboot "Seefalke" gisterreeds meldden is nlet aileen de pro..
"'.
I
,
11
I
'
I Engelsch ber.cht. zouden weer ltahanen geblad', maar een ernstlg en Invloedr'tk or- morgen Hen uur de havenvan Oporto
gressle ill het tarlef . verminderd, . recht niet langer met % cent per vo en I sluit, dat de regecrlng hieromtrent zal l land zijn.
cent prijsverhooging stljgt, doch slechts
Toenemende geruchten omtrent a.s, revogaan) heett deze heer, ex-Dell-p; _. .er, verlaten om asslstentie te verleenen aan
nemen.
, l u U e van het Roc·de leg~r, tegen Stalin. doch
is
een. geheel
nieuwe 'met 1/ cent
l~
•
.
Worosjiloff
en 'I uchacnewskl zouden gevanhet S.S. "Ke1'tosono" van den Rotterdamo.a. het volgende geschreven :
s Ll din g s c a I e ontworpen,
Daarnaast wordt tevens een verhoolid voorstel van de Nederlandsche I gen genomen zijn, - Brandstichtingen in
sche Lloyd, dat - naar verluidt ..:\OVegens het spoedelschend karakglng .vcorgeste1d v~n het minimum, P. T. T. is verlaging tot 15 cent voor de ~u~~grad. - Litwinoff in ongenade g'eA planter in Deli is not afraid and will emstlg zou zijn beschadigd door een
ter
naar
men
weet
moet
bet
recht
waarbli me,t de herring van het recht ~ersten tien gram, met verhooglng van
RooSevel~ wenscht de rechterlijke macht
not everu appear so. Yet a European l,1as
wordt aangevangen, van 18 cent op 20
, t e reorgamseeren - De staking bij Genefive to si~ hundred coolies under hIm, aanvarlng met h~t Brltsche oorlogsschip
voor 1938 vastgesteld wO,rden op 1
cent
per
%
klt.
Werd
ten
tijde
van
de
het
b?oUarief
tot
da~zelfde
bedrag
voor
ral
Motors.
.
whose contract
bindsf themth'
for lif·~. They
I " Dit 1aa t s t e was op we g n aar
' away
Juni a.s. - is de regeling gegoten
may not ' run
rom ell' work . for "Ma aya .
invcering van het rcc'lt een prijs van de eerste twintig gram, waarvoor vrijthat is forbidden by their contract which de Middellandsche Zee, doch ondel'brak
in den vorm van eell noodordon18 cent voldoende geacht voo~ behoor- wei de geheelemail per vliegtuig verBIJ~LADEN
the ign~rant, misled ?ooKes signed. sOil}e- Zl"11 reis om in de nabiJ'heid van de
where m Java or ChIna. They are domg I J
nalltie, zoodat de Staten-GeneraaJ
Hjke instandhouding van on~el'nemln4 voerd zou wotllen.
Het Derde Blad ~ De Week in Holland,
forced labor or. if you like, t!ley are sl~ves. "Kertosono" te blijven tot dit schip in
door onzen Haagschen r'cdacteuf. - Allergen, het komt aangewezen voor, het mleerst achteraf gehoord zullell· worThe coolie slogs from monung till lllght,
.
..
~
nimum waar beneden het recht niet
D I di b
"1I
00 10
lei-uit Nederland. en het. Buitenlal~d. - KQl't
toiling and stooping ; he has to stand. up velUgheld zou zlJn, en .daarna naar
den.
wordt ;"eheven, thans
te voeren tot
. e. n sc e regt*rulg WI (e ~ r
Verhaal. :- Buitenlandsche Telegrammen. '
to the nieck in stinkin~ ma~shland. while Portsmouth terug' te keeren voor het
20 cent l)er It' ",cr
p
pig met venIer gaan dan verlagmg van
~et Vierde BI~d: VervqJg ~~n het Ingreedy l€'eches suck hIS thm blood and
/2 ~.
t.
d : d'isch Nleuws. - Handel en. NIJlverheid. be nieuwe schaal Is als voIgt:
malaria mosquito.;s poison his sickly body. ondergaan 'van de ,noodige herstellln~et luchtpos tarlef tot 20 cent voor e, Sport en Wedstrijden. _ Personalia. _
But he car.not run away: for the con- gen
'ren~lotte verschilt het voorgestelde
eerste Hen gram.
Scheepsberichten. -, Radio-programma,'s.
tract binds him. The tjenterugs,. the
.
Indien de gemlddelde prijs van'
tariefschema in zooverre van het bewatchmen and constables of the fIrm.
w~o llave the strength of giants and are
Java standard sheets per Y2 kllogl'amstaande, dat zoodra de prijs 1 cent boDe commissie dus heeft besloten, zich
Nader seint Aneta ult Den Haag, dat
bestially cruel track down the fugitive.
bedraagt :
.
ven het minImum komt, de opkllmming
de
Rotterdamsche
Llo~d
bericht
ontving,
When they catch him they give him a
. minder.' dan 20 cel1t per ~ kg
van het recht -:- met 1/ 10 cent per vo]en bij de regeerillgsbeslissing neer te legGond ;ell platina gevolldell
terrible hiding and lock him up, for the dat de ,,~ertosol1o" niE~t in gevaar vercent
- begint. Hlermede wordt een 104 geu, doch er heerscht geen eenstem,contract, binds him.
drcog: nihil;
keert, hoewel het schipeen groot gat
20 cent of meer doch minder ,dan
gischer opzet d~r schaal verkregen.
mig~eid over de verhooging van het
Te Soerian, op den grooten weg van
Naar aanlelding daarvan stelde mr. in den achtersteven boven de waterlijn
21 cent:' f 0.01 ;
Bij een gemlddelden rubberprijs van boottarief. Verscbillende leden. blijven Padang naar SoIok, hebben explorateurs
Van Hel~dingen eei1 vraag, .welke de heeft gekregen. Begeleid door de "See21 cent of, meer doch minde~ dan
33,4 cent per y:! kg zou voor 1938' het daarin een onbillijke bevoordeeling der' goud.. en platina-ertsen gevonden, en
strekking had een verklaril1g van de re- fa Ike" stoomt het thans op elgen kracht
22 cent: f 0.011 ;
.
.l·echt uitkomen op 2,3 cent per Y:! kg. K. L.l\I. 'zien.
een' bunner is inmiddeIs reeds per.vlieggeering ult te lokken of zij bereld was naar een haven (Rotterdam?>.
voor elk vol bedrag ,van 1 cent' botuig naar Nederland' vertrokken v~or
yen 21 cent wordt .het bij dezen prijs
De marktnoteeringen, om tot de prijsDe. commissie bleek in rneerderheid
cr
maatregelente nemen tegen dergelijke ' Nader wordt uit Londen aan Aneta
ba ~ l s voor de heftl'n
te komen worden ook geen voorstandster van verlaging een nader onderzoek. De ertsen ziJ'n ge 4
geheven recht verhoogd met /.0.001.
•" .
0 '
lasterpraat, en eventueel zelfs een aan- geseind,' dat de aanvaring tusschen de
,.'
vel'hoogd met het op het tijdstip der
vonden te Boekit Gadis, aldus seint
Aan de toelichting ontleenen wij :
noteel'ing verschuldlgde uitvoe.r.recht. I.n van het tarief voor binnenIaltdsch
'vulling van het strafwetboek te onder- "Kertooono" en, het IBritsche slagschip
.
Aneta uit Padang.
Ten tijde van de totstandkoming van' die Il0teel'ingen toch is het uitvoerrecht brieCverkeer - wailrvoor in P. T. T... en
nemen"teneindedeze en de1'gelijke scri- "Malaya" Zaterdagavond ter hoogte
benten met den langen arm tekunnen van Oporto plaats had., Of schoon deze het 'onderwerpelijk uitvoerrecht hebben 'y~rdlsconteerd,zQodat ziJ nlet juist weer- regeeringskringen veeJ gevoeld wor~t _
aanvaring van ern.stlgen aard was, werd uiteraa1'd lagere prijzei1 en d.aarmede. g.e.ven. d.en p.rijs, welken de tarletswetge- van 12% tot 10 cent, daar zij van mee4
lIef 0 I
•.
achterhalen.
't verleenen' van hulp nlet direct noo- een lager recht voor oogen gestaan dan ver me~ hat uitvoerrecht beoogt te treftU erlvijs( lrecloloaat '.,
Wij zijn nlet weinig verbaasd in het dig geoo1'deeld. Van persoonlijke ong'e- bij de huidigesituatie het geval is. In j fe~. Nu is overgegaan tot de heffing van ning is dat door de verlaging van bet.
de ,zoozee1' veral1derde omstandighedel1 een' tijdelljk .extra-uitvoerrecht, waar- briefkaa,·ttarief van 5 tot 3~ cent en 1 Naar wij, vernemen is de benoeming
voorloopig stenografisch verslag te le- lukken is geen melding gemaakt.
zen dat de regeering aan dit a1'tikel
De directle van de' Rotterdamsche acht de Regeering dan ,ook aanlelding aan ,ook de rubber 13 onderworpen en de invoering van het postblad ad n~ Van den opvolger van dr. de Kat Ange"niet al te groote beteekenls" toekent. Lloyd heeft medegedeeld, dat de "Ker- om, na afloop van het jaar 1937, wa~lr- waarmede ~veneens in de m~rktnotee- cent voldocnde tegemoet gekomen is 'lino' nog nlet in kruiken en kannel1.
tos,ono" een ~heur in den v 00 r s t e - voor op basis van het .oude tariefschem.a ri,~genJe~~l)!n.~ ~ordt gehouden,. zullen a~n g?edkQoP briefverk~~r..
'\
De ,R,aad van Jndie behandelt.u.e,zaak.
.
,
__ W1jvreezen dat de regeeringdaarmede 've n kreeg boven de wate1'lijn, en toen het' recht .reeds isvastgesteld, de vas~, .,~eze noteerlngen ()()k met dit U1tvoer~
stellhlg
van
het
fecht
te
doen
geschieden
recl1tmoeten
worden
verhoogd.
Er
zijl1
nog
verschiilende"
andere
bt~
gelij.ktijdig
en
in
verband
met
de
voorde publleke opinie in lndie groat onrecht 'op eigen kracht naal' een Portugeesche
Voor de berekening van het re~ht voor g~ootingsv'oorstellell gedaan, o.a.· het I drach.t van dr. Brugmans 'tot regeedoet, om van den heer Van Helsdingen haven is geswomd. Hoewel er geen ge- volgens een in dler voege gewijzigde
te zwijgen .Wanneer de spreker' na de vaar was, zijn' de "Malaya" en een ont- slidin~-scale, dat de opk1imming van het 1938 zijn de prijzen gedurellde het tijq- uittrekken van een bedrag van twee en ~ ringsgemachtigde voor Algemeene Zaboden Duitsche sleepboot in' de nabij- re,cht ~~1 een langzamer tempo geschle~t. yak 1 Juhl - 30 September 1936 ult- I een halve ton voor verdere proeven met ken.
beantwoordmg va.n de vraag nogmaals heid ebleven.
.•.
..
Daarb1J zal evenwel voorop. moeten bhj~ geschakel4. Het, zou toch weinig reeel
het woord voert, laat de regeerlngsge-·
g
,
yen staan, dat de rubberproducel)ten aan zijn om IH~t recht volgens het gematlgde ,hc~. syst~em, waardoor op een hJn temachtigde van Justitie zich zelfs ont,----~':'"--- ------.-de geldmiddelen van Nederlandsch-Indie tarlef voor 1938 te baseeren op prijzen ~ehJk VIer telefoongesprekken kunnen
valien ct'at hiJ dit stuk eigenlijk "vrij ,
Niel voldoende ? /
een bijdrage ~lijveh leveren, welke In ged€eltelijk van v66r de depreciatle _ worden gevoerd en twee telegrammen
onschuldig" vindt. ,Men zal toegeven, dat
Onze Handel tllct Japan
1'edelijke
ve1'houding
staat
tot,
da
ze~r
ten~~j
men,
wat
echter
geen
aanbevellng
kunnen
wOI'den
verzonden.
De
voordee.
.
.,
.
wij ons niet aan krachttermen te' buiten
groote voordeelen, genot€n uit de rub- verdient daarop eene correctie zon toe-II
d't
t'
k'
i h
Naar W1J van belanghebbende zljde
gaan wanneer wij alleen maar zeggen
· tIt·
b 8ll'eS
Overeenkolllst aallstaamte?
r c ~e, waarv.~n de resultaten In pa~sen -' .~ll prijzen, waarin de depre 4 . . en van I sys eem spl'e ell voor z c - vernemen, za l
men'111 ruqberkringen de
dat ons dit antwoord heeft geergerd.
zeIt.
.
voorgestelde verlaging van het uitvoerde te bedmgen pnJzen sprekender tot ciaUe is ver~Hsconteerd.
Men begrijpt 'overigens, gelezen deze verNaar de Osaka' Mainichi meldt, is
Voorts IS voorgesteld, de n?g zeer, recht op rubber zeer waarschijnlijk ten
gelijkende uitspraken, dat mr. Enthoven
ook voor maat1'egelen niets voelt. Hij zal men in Japan algemeen de meenlng toe.- ,
-; - '
-- - - - .
• hcoge. a~nlegkosten voor bllltell de eenenmale onvoldoende achten.
i ~
stads(hstrleten wonende telefoonabonT
.
later weI eens zlen als er inderdaad naar gedaan, dat de Qnderhandelingen, die
1gens de M v T
Ilet Extl'a-ujlvoerl'cch'l
' ·I I·nl·'S·'leI· ,Gell'
'
. te verlagell.
erwljl 'het
l-II
. sset1
nes
beJangriJk
'
. recht vo' .
' . .
, zijn meening sprake zau zijn van' een Ithans gaande zijn tU8schen dit land en
Eveneens is aangedrongen op verla- over
J 6.350.000.- opbracl).t, en de
lastercampagne.
Nederlandsch-lndie, t'Jt een' overeenVoorloopig verslag'llel' Tweede Kamer
.
_
.
gesc h19
a t3t6e opbrenD'st van 1937 bij een
Door dit antwoord is het hek van den komst zuBen leiden. De hoop hlerop is
gmg van het tarlef voort neven..aansluiht
11 ' b
r
tingen.
re?
van 114 cent per hkg. ruim tlen
dam. Wij' kunnen ons voorstellen, dat volgens het blad voornamelij~ gebaseerd
Verschenen is het voorloopig verslag
mlllioen is, zal ,het recht volgens het
de regee1'ing meende van maatregelen te op het feit, dat de uitvoer van Japan'
/
van de Tweede Kamer betreffel1de het
nieuwe tarief voor 1938 op pl.m. 2,2 cent
moeten afzien. Gezien de moeilijkheld naar Nederlandsch Iudie lang'Zaam te- wetsontwerp tot bekrachtiging van de
om deil. heer Szekely, die nlet hler te
'..
.
per hkg gesteld worden, indien de prijIIel' Rubherfonds'
lande vertoeft en die, ~chreef in een rugloopt, terw1JI daarenteJen ~e mvoer ordonnantie, waarbij een extra uitvoerzen zlch handhaven.
/
recht
van
twee
pl'Ocent
op
exportproductijdschrift dat niet in IndH~ verschijnt, uit Nederlandsch-Indie 'toene~mt. Beten
is
geheven,
en
Aneta
seint
.hleruit
lUeellingen
in
}{amerverslag
Daar
komt
dan
nog
bij,
dat'
op het
te achterhalen, kUnnel} wij ons voor- droeg het verschil tusschen uitvoer en
de volgende opmerkingen:
tarief voor '38 nog van invloed zijn de
stellen dat zij zich bepaalde tot het uit- I invc,er ten voordeele van Japan in 1933
Verschenen is h,et voorlooplg verslag Ilagere prijzen. van eind september Jl.
spreken vhan hdaar, .vdedrolntwaartdbigikng, nog 110.778.000 yen, In het afgeloopen
AID'emeen werdte kennen gegeven dat
aangez len, aar e m1 e en on re en .
, 0 ' , .
van de Tweede Kamer betreffende het I, Desondanks zal
de opbrengst 'over
tot een effectieve directe acHe. Maar dat Juar was. het gereduceerd tot nlet ~leer ,het onderwerp zoo z,eer een aangelegenwetsontwerp v()or de Instelllng' van een' 1938 naar eenzelfde berekening ~ls In
deed ~ij nlet: zij vindt het geval nlet dan 16.0'00.000 yen. Opvallend was de held' van het algemeen regeerlngsbeleld
rubberfonds en Aneta seint hlerult het I de M. v. T. voor '37 werd
toegepast,
de moelte waard. Zij maakt ,cr zlch af ve1'meerdering van den invoer van sul- vormt .en zoo zeer past in het kader van
volgende :
r.ond.. t wIn tl g mllUoen bedragen,
i
Ie 11"
bbe
't d N
de Indlsche begrooting-1937, dat aan een
met een Ja n t je van Leiden . Het ge- ke'
terw1jl voor 1939, al3 het huldige prijsr, m nera 0 en en ru
rUle e'f.
·'0'
b
. ki
b 1 ft b
schriJ'f van den heer Szekely (of~choon
. ..
Ul"voellt>e esple ng geen e lOe e eAlgemeen
werd
ingestemd
met'
de
geniveau
- vooropgesteld dat dlt zlch
.
' . derlandsche kolonlen.
staat'
daaraan een onmlddelhjk gevaar veJ:I i ·
r~ ,
dachte, die in het ontwerp is beli- h~ndhaa.ft -. geheel In het tarle! tot
bonden ,kan zijn voor onze handelsbeTot, zoover de Osaka Malnichi. 1', Er
chaamd. Sommige leden verklaarden Ultdrukkmg IS gekomen, de opbrengst
Sommige led<y1 ga yen me~ nadruk te
dat zij nog eerder bereld zouden Zijn: nog hooger wo~dt.
trekkingen met Amerika; op dlt. punt staat eigenlijk welnig nleuws in.. dit be- kennen, dat de gekozen vorffi de slechtst
deed men laleens een zeer vervelende richt: de onderhandelingen zijn aan denkb:ue belasting vormt, daar het ex';'
hun stem aan liet ontwerp lte geven, In-! BiJ het "gewone" ultvoerrecht komt
ervaring op!) laat haar koud. Laat den gang, be ide partijen hechten waar- tra uitvoerrecht geen rekening houdt
dien de belangrljke sommen nlet areen nog het extra-recht van 2%, hetgeen
maar waaien, zegt de heer Enthoven; de aan het totstand~omen van een over- met de rentabiliteit der \bedrljven..Vele
ten goede zouden komen aan de streken dus ook weer 0,7 cent per 'half kilogram
en men moet zlch geen soesah op den eenkomst, de omstandigheden zijn aan- leden wezen daarentegen, op' de bijzonNaar Aneta ult Den Haag seillt, ver- die het rubber-ultvoerrecht hebben op~ beteekent.
hals halen.
zienlij.k vereenvoudigd doordat Japan dere omstandigheden, welke de hefflng
nam de Telegraaf dat de huldlge mi- gebracht. V:~F~~l1eldene 'andere leden l Aan uitvoerrecht wocdt 'dus .ondankS
zijn mondeling antwoord zeide d~ meer' van ons betrekt, en zijn invoer rechtvaardigen. Eenige leden stelden
wensehten da:,are~tegen juist de nadruk- de voorgestelde verI aging ongeveer 9%
heer Van Helsding€n:
eenigszins is afgeremd, me de door de nog de vl'aag, of de prijsverhooging nlet nister van, Handel, Nijverheid en keIijke verL:'ek~e~IjJ.g, d3't de ontvangen van den prijs geheven.
devaluatie welk~ andere invoerlanden op tot gevolg zal hebben, dat de heffing Scheepvaart. pro'. dr. lr. H. C. J.H. gelden uitsll~jt~~~;,~ulIen worden besteed I Men vraagt zlch in rubberkrlngen at,
Ik herinner b.v. aan de campagne, in- de basis bracht waarop 't gemakkelijker gema~ke1ijker zal zljn te drageu' dan Gel1ssen, niet berei<r 130m eventueel in ten behoeve;Jar,t~l1e bepaalde streken.. welke motieven de regee1'lng ertoe gedertijd gevoerd in Engelar.d tegen mis-·
t
ee
te en Ja n dan
-,:';- ,
bracht hebben, de rUbberond~rnemlnstanden die in Transvaal zouden bestaan, IS
e concurr ren
g
p a , . aanva.nkeIljk werd verondersteld.
e~n nieuw kabinet na de verklezingen
',;;
gen zco zwaar te, blijven ijelasten, teren waardoor het geheeI'a Engel$che, volk, voorheen. Wanneer men echter Ult d1t
zitting
te
neinel1:
E.venmin
ainbieert
hij
zoozeer tegen Transvaal wera gepraedls-' bericht zou willen opmaken dat de onPRAU\V Bli TJlLATJAP VERGA1\N
wiji de schatkist bok nog door de veneen zeteIln· de nieuwe Kamer. Hij zal
por.eerd, da~ de Z.g. boerenoorlog werd derhandelingen s poe dig tot een re.
.
.
nootschapsbelasting
de voordeelen van
gerechtvaardlgd door wat men aan misd
I
h t
naar MaastrIcht : 'terugkeeren om weer
.Naar Aneta uit TjlIatjap semt, 1.~ een de hoogere' prijzen ' zal genleten. Uit
standen in de Transvaal dacht aanwezig sultaat zullen voeren an s men op e
De Suikel~confe..entie
tezijn. In den huidigen toestand, waarin verkeekde pad. Het zal nog weI even
OIl te treden als dlrectaur van-de strqom- plauw met zeven opvarenden b1J de' dien hoofde moeten de rubberondernein verschillende landen een honger naar, duren voor alles in kannen en kruiken
mond.in~ van de Donan-rivler ,in de. mingen immers nog eens 20% van de
verkoop Mlj.'
Houdcn
Da:tninions.
zi~h
afzijdig?
kolo1~iale geb:'eden bestaat lijkt het mij 1
zeedemmg omgeslagen, waarbij twee winst afstaan
'
voor de Regeering van groot'a beteekenis S.
--~V.
vrouwen verdronken. De overige opva.
angstvallig het oog gericht te houden op
Naar de meenlng van weling€lichte
renden konden gered worden.
TerwijI de belanghebbenden in Nede vraag of ergens in het bUite~land tekl'ingen is de deelnah1e van de Britsche
De Paus vooruitgaande
'
derland zlch tot de regeerlng wendden
gen Nederland of IndH~ een bep aIde lasNederland's' Neutralileit
tercam'pagne wordt gevoerd..
Dominions aan de internationale suiker- ,
,
,.
.
om verlaging., of afschaffing van het
I
I
conferentie, welke· 5 April a.s. te LOlldell
Re~lter
seinde
ddo.
6
dezer
ult
VatiI NOG EEN PRAU\V VERGAAN
gewone
uitvoerrecht, heeft de hler geDit beeld lijkt ons weI wat al te somIn antwoord '011 de schriftelijke vra- zal
aanvangen, twijfelachtIg, selnt
.' "
.
I
vestigde Bond van eigenaren van Ned.
ber: zulke donderkoppen/ zien wij voor- gen van het Eerste KamerUd Van Ves- Transocean dd. 6 dezer uit Londe~.
caansta~. De p,~us. heeft een g~eden TQen Zaterdagnacht een prauw van Ind. rubberondernemingen zlch reeds
Iooplg niet· aan den horizon. Maar ook sem over .de ,zlnsnede, ,welke Hitler in
nacht , gehad ... HI] , heeft" ver~?he1dene het Semarangsche Prauwenveer ter ree- i-in Novemb~r j1. tot de regeering ge..
dftt kan geen excuus zijn voor een pas- zijn laatste redevoering wijdde aan de
Reedsgeruimen tijd zijn besprekingen uren kunnen slapen. De PausehJke vlag- de van Ternate beztg was met het o'Ver- ' wend met het verzoek de rubber buiten
sivitelt als waarvan de regeering thans
d t
h
bliJ'k gaf. Wij hopen dat de regeering . erkenning van Nederland als onaantast- I gaan e. u~sc en de Britsche regeering gen wapperel1 heden- te Rome ter gele- nemen van ladIng uit het, ·s.s. "Uaertes.", I het extra-uitvoer1'echt te laten.
baar neutraal gebied, heeft de minister en de regee1'lngen del' DominIons om -de genhei~ van den 15den verjaardag der k'Y'am deze prauw plotsellng tot zlnken, I Men meent dat er ook na de voorvan de dwalingen haars weegs terug- van Buitenlandsche Zaken thans m,ede- p1'eferentieele behandeling, welke de 00- verkiezmg van Pius XI tot Paus. In den aldus selnt Aneta uit8emarang. ,Drie' gestelde verlaging nog aIle rulmte Is
komt. Het minste wat zij doen kan, is gedeeld, van de Dultsche regeering ter mini-on-suiker momenteel genlet, te loo~ van den dagnamen de krachten matrozen,die zich aan 'bet wrakhout voor inwllliging van laatstgenoemd ver 4
v~n den Heillgen Vad~r op m~rkwaardlge vastklampten,zijn' op de kust aange- zoek.
toch weI te bewerken, dat in Harpers zake geen rechtstreeksche verzekering te handhaven.
een rectificatie verschijnt. Oat is toch
w1jze to~. De Vatlcaan-offlclals spreken sPQeld, terwijl de djoeroemoedi en een
, h k
t
. t? W
t
h bb
hebben ontvangen. De' aangehaalde pasI 1 Do l' '0' 1 k .
' t
d t
aar oe e en sage sloeg dus blijkbaar op vroegere ver1.
n.lm 1 - l:~ngen meen men, a tegelijkertijd hun., verbazlng en . hun vlerde matroos worden vermist. De hazoo n e sen oer me.
.
de sltuatIe moelhJker zou kunnen wor- vreugde' uit over d~n toestand van den venmeester en de politie hebben glsteWij anders een consulaire vertegenwoor"OE RUYTER" VOORBIJ S\1EZ
di~ing i~ Amerlka?
'
k~arll1gen, door Hitler in. het openbaar den door resolutles, w.elke mogelij.k tij4 Paus, dIe t~genover een bezoeker v"6r- ren den geheelen dag vtfuchteloo~ de
a gelegd.
dens da internatlonale conterentle zu14 klaarde, d~t hij zlch, thans beter voelt reede afgezocht. Heden zouden zij hun
De nleuw~ krulser "De Ruyter'. is
Aldus seint Aneta uit Den Haag.
len worden aangenomen.
R.
dan voor z1jn zle"'te.
pogingen ' voortzetten.
I glsterenmorgen uit Suez vertrokk~n.
i

De Kertosono is door een Britsch
oorlogschlp aangevaren en beschadigcl; er zijn echter geerr persoonHjke ongelukken en bet schip loopt
geen gevaar.
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De mall die Estlal1der werd om

heett, naar Aneta-Haag selnt, thans
advles ultgebracht over de petltte-
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l\lerkwaardlgde adat ill Slmetoengoen

De Lampong-kolonlsatle

Bxeursle der resldenten van Malang
en Kedoe

zijn eerste vrouw al te komen
Aan een bestuursambtenaar en een
Het 1$ mlJ nlet bekend - aldus scnrijft taal-ambtenaar in stmetoengoen IS het
. Wil hebben reeds· meldlnj gemaakt,
mr. L \tan Glgh In het semarangsehe mogen gelukken Inzage te krijgen
'dat van 26 tot 29 Jariuarl [l, de Javanen
I "AIg. Bbl." - of de jurldlsche tijd-I van een he111g boek der Bataks dat
kolonlsatle-terrelnen in de Lampongsche
I schriften geregeld door de roman-scbnl- lu Tana Djawa bewaard wordt. .Het .ls
Dlstrlcten weder bezoek ontvlngen van .
In deze petltle werd aan het opperbe- vers gelezen worden, maar lk 'kan het de eerste maal dat dit boek onder de
derwaarts komende ambtenaren, t.w, d~ ,
stuur gevraagd, de Ind. Staatsregeling in hun aanbevelen; ze kunnen er de in-' oogen van Europeanen Is. gekom~n, daar
resldenten van Kedoe en Malang, de
di~r ~oege teo wljzigen dat boven elken splratle voor romans opdoen en de wer-! de bevolking die er hulvertg voor Is der-.
regenten van Magelang, BUtar en Ma ...
twijfe.i. kwam te staan dat aan een ver-;- kelljkheld overtreft ongetwijfeld de ro- gelljke boekwerken aan personen dle
lang, drle wedana's, twee asslstent-wezoek van den Volksraad tot den gou- inantiek in onwaarschijnlijkheld.
Inlet tot hun ras behooren te toonen, dlt
dana's, ben evens vijftien loerah's en
verneur-generaat om Inllchtlngcn over
t')lt dusverre steeds had gewelgerd.
acht tanl's.
zaken, Nederlandsch-Indle betretrende,
Een Indlsch echtpaar kon het in het
m 0 n del i n g dlent ,te worden huwelijk, dat gerulmen tijd geduurd I Het boek, "Tarombo" geheeten, bevat I
26 Januari kwam bij dagUcht de
voldaan, tenzij de lall~vooogd van mee-l had! nlet goed meer vlnden. GevoIg: de geschledenls van het landschap en
Speelman der K. P. M. te Oosthaven met
ning mocht zijn dat de inllchtingen niet scheldlng van tarel en bed, nadat er va~ het daar levende vorstengesl~cht.
de- bovengenoemde gasten aan boord.
kunnen worden verstrekt zonder schade Itusschen man ell vrouw een notarteele needs de heer Tideman, de schrljver
Tel' verwelkomlng waren aan de kade
aan de hem toevertrouwde belangen,
overeenkomst was getroffen, waarblj de, van het bekende werk over Si~neloen-'
aanwezlg de resident van de Lampongs,
Idd
of vrouw een rulm maandelijksch onder- goen, heeft zlch veel moette gegeven, om
de asslstent-resldent ter beschlkklng
D I S I t th ' . h t
e .. aa
ans 111 ne men,
1 d b d
t
d d t h 111
' t e 0 en' bezlch
Holscher, de cantroleur Croes, hoofd van
de inlichtingen mondellng of schriftelijk lOU s. e rag oegezeg weru.
.
he
e ~e v?or.werp
g ~.
Plaatselijk Bestuur van Telokbetong, en
dlenen te worden verstrekt; uiteraard
Ret leven ging voort. Dits kwam, en- tigen, doch dlt IS hem nlmmet: geIukt.
de conttoleur ter beschikking Linck. Na
stelt de. Volksraad meer prijs op een kele ja.ren later "d~" vrouw in zljn le-,
T t\- bo"
rdt slechts bij zeer
een korte begro~ting st:1pten de f1<Vi"
lllOudellnge beantwoordlng die de rhO- Yen. Dus kwam er daarna het kind. De
De" a om
wo
hi' .
<ten en de g~theeren 111 de gereed staan..
gel1jkheld van een dl~cussl~ In twee t.er- oude toch al zoo slap geworden band, 1s~ra~~sc~~ g~~f.g:~~~~:~nJeo;o~~~c d~~ Een a.ardfge opname van'> het dansnummertje, dat enkele leerling~n !van:de l~.W. III Za.. de auto's en auto...bussen, waarop onmijnen openstelt.
knelde steeds meer. HiJ wilde o.pnleuw I ge aa,
W
Ike door riester's l.erdagavond op .hun ~hoO'Ia.vondje' uttvoetden. Tot een uur of tien .'V~rden d.e leer- mlddeilljk gereden werd naar Kalian~a
Het recht tot het stellen van schrlfte.. trouwen, h~t kind zijn kind doen wor·· tUn1aa~~ ~~~d~~r D~e genoemdepambte- lingeD v~rsch1llende stu~~d~P ;n~~n z~~ha~~~t~n~~=~~ dansnwnmer. enz. ~a, tien.en tenehide de kolonisatie-desa;s op de hellijke vr~gen del' Ieden persoonlijk staat den, maar de. eerste vrouw wllde niet ~:~en hadden ~ernomen dat een der.. '.
Hng \Tan den Radja. .:sasa te bezlchtlnatuurhjk geheel b,uiten deze materle; tot echtscheldmg medewer<k"en.
elljke geleO'enheld zich glsteren te
-::::z::£:z:::s .
gen. Onderwe~ werd bezocht het te~de p~titie betreft de beantwoordlng
Inmldde13 speelde he~ verdere drama rwaalf uur i~ den. middag zouyoordoell,
I.
rein. Way Loeboek , het in 1937 te opeeener mterpellaUe, welke eerst na goed- zlch in Europa at. Hij gh~g reizen - waarop ziJ onmlddellijk op onderzGck
Een driftig heerscltnp
Van (leu ;regen in (len drup nen kolonlsatleterrein. Te Kallanda
keuring door het, college .als geheel, naar Engeland, naar de Baltlsehe lan- J..littogen.
aangekomen, werd den resident van de
wordt gehouden
')'
t to ~
hij lljk
Met SiUatigasche Landger.echt-Jncidellt l\(eubilair bedorven en proces verloren Lampongs aan de hand 'van de kaart.
Uit het teIegr~m blijkt dat de Kamer" dell. El'l da"r on s n~ .waarsc n
ltet bleek hul1 toen, aldus Iezen wij
,
,
een korte uiteenzettlng gegevell van de
commissle een gunstlg advies heeft uit- het groote idee.
.
.
iil de "Deli' Crt.", dat inderdaad het
Voor het landgerecht te Salatiga had
'In hooger beroep deed de naad van I in de komende dagen te volgen routes
gebracht, al stel'~( zij danook geen afOp zekeren dag was hlj. Estlander ge- bock op plechtige \Vijze ult zijn berg- zieh, zooals reeds in het kort werd ge.- Justitie te Soerabaja. uitspraak in een €n de te bezlchtigen kolonlsatle-terreizonderlijke wijziglng der I.S. voor. Zij worden. In Juni vr~eg hlj naturallsatie plaats zou worden. gehaaid. De laatste meld, Vrijdagmorgen te verantwoorden z~ak, aanha.ngig. gemaakt door den be- nen. Vervol~ens werden, achtereenvoladvi$eert, aan de regeering in overwe- a,3n en In S~p~ember had llij zijn nieu- keer dat dlt geschiedde was in 1913, en .de EUtopeaan M. M. S. wegens eenvou- woner van. ee~ wonlng te Malang. tegen ,gens de kOlonl~tie-:desa s P~eroehan
glng te gaven, bij de eerstvolgende her- we natlonalltelt al verkregen. Hoe '1 Er zelfs de zelfbestuurd~r bad het merk.. dige beleedlging van den plaatselijk mt .. zijn hulselgenaar, die, toen de bewoner (opgerlcht. 111 1933), Karangsarl (l93~J;,
zieninO' der Indische Staatsregeling zoo'" wordt ,gemompeid over geschenken, die waardige voorwerp nlmmer gezien.
Utair commandant van Salatlga. Oe- weIgerachtIg bleef om het perceel te Totorahhardjo (1932) en Argopantjoeran
danig; wijzlging van artikel 69 te be- deen republ1ek Estland ten goede kwa- . In de oude roemah bolon .van den noomde autoriteit had namelijk _ zoo ontruimen, kalmweg een gedeelte der (1932) bezlchtigd. Bij elke desa hadden
vorderen; dat ,l<omt .vast te S'taan dat
... Maa~ nlemand kart bewlj~n, da: rndja had de ceremonle plaats, onder Iezen, we thans naider in de Loc. _ in dakpannen deed verwijderen en aldus de gas ten votop gele.genheld· zlch te
aan de ultnoodlging van den Volksraad dle tlaturahsat~e met onwettlge mldde cen geelzijden baldakijn in de voorhal. verband m.et de gedra:gingen van S. het
t b hi'
I W t e
re overtuigen van de omstandlgheden,
om nopens zakell, Indle betreffende, in- len Is verkregen. hoewel ~e man Est- AIle plaatselijke dignlt.arlssen en on- \venschelijk geacht den omgang van mi- me
e. u p van een ge es mo sson - waarin de kolonisten zich bevlnden. Zlj:
llchtillge ll te geven, vanwege de Indi- landsch spreken noch lez In kan.
(terhoofden waren hlerbij tegenw90r dig.
gens zljn hU}1rder het hazenpad deed beztchtigden hun huizen, erven en t}anlitairel1' met S. Ite verbleden en daar klezen.
plant, waarbij zooveel mogelijk betracltt
sche regeeri~g mondeling moet, worden
En nu de bedoellng van dit all~s. 013 : Het bOek Werd neergelegd oj> fraale. 'scheen S. geen genoegen mee te nem~n,
De huurder had eene wonlng ge- werd nlet te offlcieel en te ambtelijk
"o~daan, Indien de Volksraad daartoo Estlandsche wetten geven het recht op mattel\ en was gew1kkeld in doeken, hetgeen hem er toe heeft bewogen lets huurd~ die hem echter om bepaalde re- te ziin. Op vela- plaatsen konden wij de
den wensch te !tennen geeft. Tenzij de huwelijksoll'tbinding wanneer man en terwijl el- vaar zlch een offBl', bestaande ult te halen, dat' de eer en den goeden ~~nen opgezegd werd tegen een datum, blijde gezlchten der kotonisten ontwa...
g()uven:eur-generaal van oordeel Is dat vrouw gedur€mde drle jaar geschelde~ uit spijzen en dranken van al:erlei 800rt,. naam van den overste aanrandde.
een maand na de kennlsgave vast.ge- l'en bij het terugzien van hun gqesti's.
steld.
zulks nlet kan geschieden zander schade leven. Dat ons recht dien grond voor ~evond
aan de hem toevettrouwde belangen.
.
•
d
Ter recht.5zitting ontspon' zlcn. een
.
t k
ddt d
.. '
'.,
'.
echtschelding niet kent, doet er nlet
,Nadat de aanwezlgen plaats had en
.
.
De datum vers ree, zon er a
e
Op den tweeden dag werd de toc.ht be...
ITt t
h
t
t
l
V
I
h
t
hevlg.
debat
tusschen
S.·
en
den
fd'.
h
d
t
t
de
het
huis te 'gonnen met het bezlchtigen van d e touw'.1>0 zoover _e
e egram. 0 gellS _e toe, want hij was Estlallder geworden, g"'nomen, spraken een dJ.toe en een
uur er ges es ver oon •
'V
' "'Vr k wam ge en verhuis - en triplexfabrlek van d e ge.broe d e~s Sij nadvies der ~OlnmiS8 Ie· zou d us flan d en had zijl1 Nederlanderschap verloren - vrouw
een gebed uit, waarna de datoe landrechter over het begrlp "thleedi't'
gaan ver I
at
en;
Vol~~r{lad In ~ersttl inst.ant1e zelf de en de van tafel en· bed gescheiden vrouw rle dOo'\ken lartgZaam van het boek wik- ging" en nog voordat het V()nnls wetd wage,n voor de deur, l10ch werden gor- ja te Natar (20 km.), waar de directe'ur
I t en t ussc h en monde - was' nu ook geen N'ederlandsche meer '"
verllet S. zonder meer de d"lJuen ' f
verh uur der der fabrle k
' Ir. S·a.J
d e gas t en
keus wor d..el~ ~~.a.
kelde,'V terwij1 hij het boven een wie- uitgesproken,
q
1
a genomen. De
en,
1.... a,
lint{ en schnftehjk antwoord.
.
en was zonder erge1l3 van te weten, Est- ro<)1{vat :hleld. Na ruim 23 hiar kwam het re~.ht..zaa .
wachtte nog' een halve· maand, en langs de machinerleen geleldde ert hun
Iil den regel zal, ais een mondelmg landsche geworden !
werk z60doende voot het eerst weer In :;
. fd I d ht
wen nog s~eeds nlet. de mlnste nelging een popuUdren uitleg gaf van de faoen gaf de
untwoord zonder schade voot het algehet volle l1cht
.
. an rec, er aan. een getoon(l werd. het perceel teo verlaten, bricagep.raee~n. Na. afloop hlervan
m€en belang nlet mogelijk is, voor een
In Riga werd de echtschelding uitge' "
paat cllenstdoende agenten opdracht om verloor hij tenslotte zijn geduld en na werden achtereenvolgens. bezlchtigd ete
schriftelijk antwoord hetzelfde gelden, sprokell en "hij" bekoinntel'de ilch vet..
Het bleek dat het boek zeer oud waS1~' terug te, roepen. Onderweg haald~ de nog' 6 dagen afwachten schree! hij den kolonisatie-desa's Tandjongsari en Pe. doch het. lijkt nlet uitgesloten dat zlch der niet om zijn Estlandsche e;c-vrouw en de grootte had van een Statenbijbel. aget1t SaplJo l1~m het eerst in en inst~- .bewon~r een brief, waarln aangekondlgd djambon (1936) waar de pasirah vart .
het' geval kan voordoel'l dat een .korte en ... beta aIde ook niet me·er. WeI ech- Het omslag vias Van hout en bewerkt de a.an de opdracht, om tertlg te keeren werd . dat indien blnrien 24 uur het per- Way-Semah, onder wlen de laatst ge'. mededeelin~ oJ> schrifot verantwQord Is, ter hertrouwde hij eenige maanden la- met ye~schl~~ende figur~~. De _construc: ge~Or~ te .geven, diellde S. den politie- ceel' nh~t Qntruimd zou zijn, een ge- noemde desa reS8orteer~, de gasten ve.~- ,
wiiar een mondeling antwoord met dis- 'ter met de moeder van zijn kind, voor tie. deed aan een harmonIca .denken. mail: een paa,r stompen toe. Intussche~ dt'elte van de dakbedekking zou eclip- raste door hen een adat-dans der Lamcussle bezwaarlijk !tan plaats heb.ben.
de internaUonale afwlssel!ng thans In aIle pagina/s,# waarvoor men bOoillba~t war'en de andere agenten gearriveetd en see'ren.
pongsche schoonerr te laten zien. BIJ
had .'gebrulkt, waren dubbel ~~ ..konden he~i,?aaro~ volgende oogenbllk .ontstond
En zoo kwamen op zekeren ochtend deze ge!egenheld zag men meteen, hoe
Met. deze inogelljkheld schijnt het ad- ~dhiburg.
vie~ der commiss\,e mede rekening te
Mevrouw wendde zlch nu tot den Ne- uitgetrokkel} worden.. Wll D;1eIl; het ~oek..te,e~..~<?~~_eel~, worste~partij tusschen .8. om half acht cen paar mannen met goed de Lampongers en d~ Javanen
hou<;len. '.
derlandschen :rechter en eischte'vol lezen dan .begint men 'aan de 'v~orzljde le,n'.~e· politie-agenten. ~r het lawaal ladders, die netJes de dakpannen een het met eikaar kunnen vinden, ~e~: .
wraakgevoelens, dat dat nleuw, huwe- en werkt dan, wanneer men naar onze kwant de hoofdage!lt PortIer, die toeval- ""ool' een omlaag droegen en, na aldus geen voor de. k?lonlsatle In het alge.
4
lijk nletlg verklaard rou worden. En 00- begi'ippen aan het elnd gekomen is, weer llg In de buurt was, t')egesneld en gelast- een gedeelte van het huls behandeld te meen van groote bete.ekertis is.
: .:'"
. ~e 'de agenten onmldde11ljk S. ~e~eld hebben, rhet hUn vrachtJe vertrokken.
Des avonds hield de Ies1dent van ,d.e
-llel £ucharisHscb COllgres vendien verlangde ziJ de achtetstalllge terug.
termijnen van het levensonderhoud.
. b 1..1
bte
dl blj !de plech- voor den fd. landrechter te brengen. En
De' huurder ..)Aed niets,' doch wacht- Laltl"ongs In de socletelt Zuid-SumaDe e \.I,e am naren e
al schreeuwende en :scheldende werd ~.
w:
v
Detde Intern. biJeenkomst
De Rechtbank was zeer verontwaar- tighe1d tegen\Y0ordlg waren, me.rkten op we~erom v{)or den fd. landrechter g?leid, te' kalm .den ·verderen loop, der ge- tra te TandJongkarang een causerie
digd op den vroegeren landgen()ot e~ oat de datoe het boek te' eten en te die; hem drle weken gevangenlsstrlf (tp- beurtenlssen at. Nu, lang behoefde ,hij over de wordingsgesohledenls van de
Havas seinde ddo. 6 dezer uit Manila: nam ,geen blad voor den mond. iij ver- drinken. gat, door van de .sI>:j~en en .leg,de. S..zal gratle vragen. N'a door de nie~ te wachten, want drle uur na het kolonisatte va\\ af het jaar 1905, ver ...
Vijftig dulzend personen verzamelden klaarde: "Oit is een sprekend geval van drankken die ,het offer uit~.aa~ten een pul.lile te'iijn verhoord omtrent zijn we- verdwijnen der pannen, bedekten zwa- lncht door lilms, waatdoor ~e aanwez~...
zlch heden om 6 uur '3 middags in het onzedelijke· wetsontduiking door natu- welnlg over den omslaag te smeren.
der$p3.nnl oheld
mocht S. weer heen.. r~ regeriwolken het- uitspansel en een gen een duldelijke voorstelling k<mden
Lunetapa~k ter bijwoning van de derde ralisatie en het gebeurde 13 in strljd me,~
Toen dit geschied was, krege.~' de om- gaan.
fi~sche bUi brak los. Ret begon weldra ~~~~gten~:o~emk~~~~:aei~~eto~nsrao;d a~; .
in~rn~tIQn~le biJ.~enkomst, welke tot elk begrip van moraal en fatsoen.
standers toestemmin~ het bo~k te beNag valt te melden, dat ·S. zlch n<>g danig te Iekken, lat;gs ~e wanden, op de brengen, die ten doel heen Java \fan
thema had: "Eucharlstia et sacerdoce". Maar... de Nederlandsche rechter kl:\u kijken. Het bleek tooverformulle.ren, af- he eft te verantwoorden terzake van een m,e.ube1S,j het tapiJt, de vogelkopl, op zijn o\'erbevolking te onthtsten.
Zij hootden vele pteeken aan, o.a. van niets doen Itegen. de offlcleele door de wearteekens, zooals rupsen, en dergelijke clandestlene arakstokerij en het bezitten alles I
.
James Gilli8, directeur van de "CathoUc bevoegde autoritelten gOedgekeUrdetlna,- te bevatten, terwiji men VOOI:ts heeft van een vuurwapen zonder pas.
De bewaner nam daarop een beslult,
Op den derden dag begon mel1 met
Wo~ld" te V(ashin~ton, in het Engelsch, turallsatle. Man en vrouw zljn Es .an- vastgesteld dat een der onderwerpen die
._.___
wat met meer sUCces eerder had moe- het bezichtlgen van het waterwerk Way~
en V\lQ den \la.rtsbls~~nop van' Tokio, ders ge\l{orden, aan de EstIl:\ndsche wet.- ill het geschrlft behandeld worden, het
.- -_._..
......
ten worden genomen: hlj betrok ijllngs Sekampong te Tegineneng, tot dU3verre
mgt. Ale~ls Chambon, in het Japansch. ten on?erworpen en de echtscheiding in ceremonieells voor belangrljke gebeurte..
DE LUCIITREIS VAN. D.£ KOK
een ander huis.
het gl'ootste waterwerk van heel Su. Nog verschUlende andere preeken wer- ~iga. mtgesproken is onaantastbaar. Ook nissen in het menschelijk Jeve~; zooals
Tevens stapte hij naar een rechtskun- ttlatra, met zijn 80 m. lange d~m, dat
den in diverse andere talen gehouden. net daarop gevolgde huwelljk Is dus gebdotte huwel1jk ell overlijdetl.
De heer De Kok, directeur-generaal dig advtseur die een vorderinO'.lndlende een te.chnlsch beYloeld areaal zal heb...
g..
Na aflO()p werd de bijeenkomst gezegend
wetti
Het
~ek
is
geschi'e~en
in.
de
Toba~
van
de Konlnklijke, is Zaterdag te Bag- tegen den 'doeltreffende m;atregelen ben van 25.000 bouws, op de in 1935 gemet h.et AUerhe.lligl3te. Tevoren, om 4
Intusschen ontneemt dat niet het
h ta~\l aet b vrlj ernstlg beschadigd. dad gearriveerd en seinde Zondagmor- nlet· versmadendel1 hUlseigenaal' en weI opende kolonlsatle-terreinen van 800uur~ had in de kathedraal een interna- recht aan de vrouw om te leven en om sc e . .
gen' .vandaar :
van f 450 wegens belangrijke water- kadana.·
t'
tloiHile bijeenkomst van prlesters plaats. daarvoor de overeengekonwn uitkeerlng
Na afloop van de plechtlg~eld werd
schade, toegebracht aan het meubilalr.
te ontvangen. Misschien is volgens de het hellige. boek .weder in de doe~en ge...
Na vertrek nit Bagdad hadden wij
Een half jal:\r. later deed de ResldenDaarop werden bezlchtlgd de kolontToespraak tot Eucll. woorden .van de acte de :man nlet mee.r wlkketd en· opgeborgen. Ret zal ver... prachtwe'er, passeerden Basra op weg tierechMr te Malang ,ultspraak, en in satle..tetrelnen, geopend in 1931S, di~ een
eOllgres
I tot betahng verpllcht, maar dan Is l)lj<
moedelijk weer vele Jaren duren eer het naar Djask.. ·
,
het vonnis werd de eisch van appel- oppervlakte hebben van 47.000 bOUW8.
toch hetzeIfde bedrag vetschuldlg~ als... opn{~uw aan nlauwsglerlge bl1kken zal
Een later telegram meldt nog, dat lant-1)uurder ontzegd, tetwijl hlJ tege- waarvan 25.000 bouws bevloelbaar, met
])do.. 7 ~eze~ seind~ Reuter: De Paus schadevergoedln~wegens ~e Ohrecntma- worden blootgesteld.
.
de he~r De Kok te Bushlre Is geland. lij~ertijd' veroordeeld werd in de kosten een bevolking van 12.000 zielen, waar-'
hle.ld Zond.ag, t:e bed liggend en gesteund .tlge daad, die hlj tegenover zijn vtou~
. !:::d.
~•
van" het gooing.
_
van 4659 zlelen als de cerste kolonlsten
door .ku~sen~, e~n radlQtoespraak, waar- .heeft ~egaan door deze ~.chtschelding.,
~~ .
:=u:::
--,- -- ._ .._._.- De appellant Het het er nlet bij, doch op den 3den April 1935 op de p~aats ~J.ln
in hiJ zljn ~egen g~,( aan he~ EucharlsRet Is misschien een gedurfde con.
gJng in appel' bij dell Raad van Justl- Her bestemmlng kw~men. Vervolgens
tisch .con&re~ te Man 11 a.. Zijn stem was structle, maar het rech~gevoel wordt
l·le"'l.to·o·nstellir~g
tfe te Soerabala, die j3 maanden na- werd bezlchtlgd. de oudste kQ.lonlsa~le
vas.ter, ZOO, nlet 'Rracht1ger, dan toen hij er toch een heel elnd door bevred1gd.
,
dlen de uitspraak van den Resldentie- dessa Gedongdalem in de onder-afdeezijn ~er&b:e.de hield. De toespraak wetd Hij mag met de nleuwe llefde getrouwd
rechter bekrachtlgde. Uit de overwegin- ling Soek~dana (1932>'
vervolgen~.in andere talen vertaald voor bliJven, maar moet de oUd~ betalen. Men
gen van het vonnts, ultgesproken door
Op den vlerden dag ~ werd dedong
het relayeeren over de geheele wereid. weet nlet welk vernuft rhen meer moet
den naad .van .Justitle, halen wlj de volTataan~ de oudste kolonisat1e 09'05) In
gende passages aan:
Qfficieel wordt bevest1gd, dat de pijn bewonderen: dat van den. Iman, die zijn
de' Lampongsch Districten, bezQcht." Men
in het been nlet aIleen verdwijnt, maar wensch tot werkelijkheid maakte of
stelde zlch op de hoogte van de zlch in
dat ook de- hartwerking weer normaler dat van den rechter die de~ondanks de
overwegende, dat nlet Is gebleken dc kolonlsatle bevindende passerS, verwordt.
verlaten VJ,'OUW te hulp wist te korflen.
noch gesteld, dat ten tijde van het volgsch,olen en andere onderWljslnrlch'8 PallSell Zegell
wegn~men der dakpannen, waarvan tingen, van veestapel, irrigatl(j, belas- het v<>ornemen tijdlg aan appellant tlng, aanplant det bevolking, wegen In de
.ult M'al'l11a seint Reuter, dat begunw~s medegedeeld. was te voorzlen dat kolonlsatle en tenslotte van de van wege
Jnpan
len
lIHUe
st1g~ door fraai zonnig weer. een half
het zou gaan tegerten nlet het d01r het Gouvernement verrichte geneeskun-.
mpHoen K'ltholleken, die gisteren b i j - . .
~.
appellant ,gesteld nade.elig gevolg voor dige zotg tetl aanzlen van de bavolkirig
eengekomen waren bi het Lunetapark en
Illdie-nummer val' ()Solka. ~1ainJchl
.zijne meubllaire goederen;
In het algemeen en van de. kolont8t~it
de aangrenzende straten, den PauselijDe Osaka-Mainiclli heeH een speciaal
•. ove~'egel)de, qat de schuld van in het bijzonder. Onderweg weH~ nog da
k~ll ~e~en door middel van ~~n radio-I NederlandsCh-Indle-nummer uitge,ge. ge.1nUmeerde aan 'het <fOOl' appellant desa Ocenoengredjo (gesttcht .In 1935)
U1t,~endmg ult, het V.atlcaan blJ de slui- Yen, waaraan verscheidene Japansche
,gest~14Q ~~€el dan ook geenszins 131 bezocht, waar de regent van MageIang,
tifig<r van het :guC~'lrlstisCh congres on:- joutnttUsten, in~ustrleel'Cn en iko~plie.
kome.n vast te staan; .
,vele ntenschen van zijn gebled ontmoet-..
vau",en heboon. s Pausen ~oord~n, dIe I den hun medewerklng' hebben v.erleend.
. <la~ h~t hnmers op, den weg Van i te, met wle hij zich. geruimen tiJd Qn..
~pwekten, to~ ni~uwen, apostoUscl1en, Het nummer is tijkelljk ge~llustteerd ell
ap~ll~nt ~ad gelegen, waar hlj zeJf derhleld o'Ve~ ver~Chm~nde ~H1d~rwe.~
lJvet-; waren duldehJk hoorbaar. Een g.e- is cok overlgens uitstekend vetzo,rgd. lilt!
stelt, dat de regenbui eenlge u.ren na pen 13etreffen{!e hun leven in de vteem"
weldige menschenmenlgte kni~lde toen de verschn'ende b€sch'Juwingen, die het j
het wegnemen der dakpannen geval- de streek.
de l.len13~. Vader zijn zegen Ultsprak.
over de, Japansch-Indlsche betrek.kingen
len is, om tijdig dt'! door 'hem bedoelde
rreubelen tegen den. regen to beschutVoordat de gasten de. tetttgreis naar
.:1
--.~
bevat, blljkt weI hoe groot' de belang-,
ten door ze' weg te' halen onder de Java ondernamen, wart~ de resfdenten
PROSTlTUTIE IN lIillVENSTEDEN
f~~1ling van de Japanners voor dit land
opening, ontstaan door de weggehaal- van Kedoe en van Malang zoo welwl.lde dakpanrten, w!lartoe hlj ,ruim- lend geweest ons een kort onderhOl~c\
.. I~ antwoord op een de.sbetreffen,:1e
De oud-minister van Buitenlandsche
Met het 8.S. ,,1'jimanoek" V·all'.de Java gebracht, die de cultuur van b.elde eilan
schoots in de' gelegenheid Is geweest; toe te staan. De heer A. A. C. Linck, reschr1ftelijk~ vraag van 'he~ Volksraads- Zakeil, Hachiro ~rita, heeft een sympa- China Japan l,ijn, dat zatei'da~ van den het meest typeeren.
overwegertde, dat 1l11t.sdien het ver- ~Ident van Kedoo, verklaarde ons, ~~t
lid n\r. C. C. v'an lIelsdtng~n beeft de tlilek woord geschreven over de vrlend- Tandjong Prlok vertrok~en iS~L~ijl1 een
B6ven deze ptlal'en Is een cirkelvorzochte deskundlgen-getUlgenverhoor het werk van resl\lent Rookmaaker~
regeetirtg thans medegedeeld, dat uit: schap der Japanners voor de Nederlan- ajour-paneel en een aahtal r~liefs naar
nopen~ del1 ornvang det geleden scha.. ~moral wat betreft de nieuwe kolontsa..
een ingestelct onde~oek biet is gebleken, der,s. Hij spreekt de hoop uit, dat dit '( Japan verzonden, welk~.,zeker ~ullen bij- mig raal11 opg.eharlgen, met een voorde als nlet terzake dieneUd frlOet wot- tie, een groot werk Is. Door zijn, krachtlg
oat de straatprostltutle in de haven-! gevoel wederkeerlg is.
dragen tot de verfraaimg van he,t Me- stelling van ,de kaart van Nederland.
del1 .gepasseerd en de besUsSlng In Optreden kan men zeggen, dat zijn
plaatsen Cheribon, Tegal en Semarang
Ook onze gezant te Tokio, generaal' deriandsch Indl~che pavlljoen op d.~
Verder Is er een ajour-paneeI, met
pl'im~t,hoewel.
{)p gt'!heel andere 'gton- werk grootendeels reeds gelukt is.
Is Wegenomen. Het onderzoek heeft·even.. Pabst, heeft eenlge regelen bijgedragen "Nagoya Pan Pa~iflc Peace ,Exhlbit1orl". mot1even van verschillende typen Oostden, kan worden bekrachtlgd". .
•
min bevestigd, dat op klaarl1chten (fag aan di,t nummer om ultdruk~lng te geHet on twerp t~ door den Batavlaschen Inje vaarders, dat zal worden opgesteld
De
heer
n.
K. A. Bertsch, resident va,ll
de prauwell' en de wachthuisjes der yen aan de bewondering van de HoI.. architect Robert Deppe in opdracht van in de ontvangzaal naast den doorgang
Men. ~Iet uit deze historie, hoe .eenig Malang, zelde ons: "De Indruk van het..
douane door zleke pro.stltuees onvelllg landers voor de verrlchtingen der Ja-, het })epartement van .economl&che Za- llaar de Groote Hall.
huiselgenaar als dwangmiddel kan grij- geen lk hi korten tijd gezlen heb van
worden gemaakt.
.
panners op velerlei gebled. Hlj zegt te kelt ultgevoerd.
pen naar de ,In 'bovenstaand geval ge- de Javanen kolonlsatle, in pet bijzonder
In verband met het vorenstaande be- vertrouwen, dat er nimmer geschUlen
Een relief,. voorstellende den landstaat 'voo~aisnog geen aanlelding om tusschen Japan en India zuUen rljzell,
Voor den ingang vat1 het '. 'pavlljoen bouw in· Nederlandsch-Il'ldle, zal een memoreerde methode, teneinde een te-( de llieuwe kolonlsatle, is zeer goed. De
naast het gewone polltletoetlcht bljzon- die . nlet op vrlendschappelljke wijze zljn twee pllaren vervaardlgd, waarop plaatg" vinden in de ontvangzaal van genstrevend .huutder ont welke redeilen I kolOl1lSatle heeft een groote toekomst.
dan ook tot het verlaten van zijn pel'- IJ< ben z.eer weI te spreken over de ko:'
d~re maatregelen te treffen.
kunnen worden beslecht.
lrespectievelljk voorstel\ingen; :zijn aan- het tentoonstellingspaviljoen.,
ceel te noodzaken
lonlsatie in de Lampongs".
FeuUletau de Bruyn, welke in 1935
In den Volksraad is behandeld,
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Post en Passaglers ;

'Agenda

Belangencontllct bij de Knllm

Sll~' Zij. oil, QJ1Jielt-e~4el1 $tee~ 1-

Omtrent de doorzending van de
K.L.M ...post uit Europa naar Semarang
en Soerabaja zi1'n nleuwe maatrege.en
genomen, die teleurstelllng hebberi gewekt,
IrC verband hlermede heert Aneta aan
de leiding der Koninklijke Nederlandsch
Indlsche Luchtvaart Maatschappij nadere Inllchtlngen verzocht, waarbij het
volgende werd medegedeeld :

: Met ms, ,,~l~i'g" ~l;\p.. de, ~01)~P~l~,~~,

, BA1'AVIA

t

., Bioscopen hedenavond

Pakeh~a.rt ~~a~Ql1apP.i~I,dat, @~~ ~. ~ r:- G,1: 0 be: ..De. Tweellngbrcers",
., z~t~I:d<).g ~~~ m.eJ1?--~t)" OJ? wet ~~}\~ ~. ax _ The ate r: (.AilthOl~,y Ad.
Sing:a1?~t.~ I1,l,l,aX,' aat~vla. 4)~, ~e~ ~it, ~~l~"fi,. ~ ~~r§JW.
:
' .
is hedenmorgen te. Ta,t:1QjQllg-Pdok; ~,@,-,l, Q; ~~~ ~ • Par k: "Charlie Chan op doe
Racebaan".
gekornen.
"
' : 9;. i~; n e m a: , ..De Koorier van den
De ;,Siberg" n1al\~t water, ~Qcl\ ~~ f 'rs~a~'p i to 1:
De Koerier van den
pompen van het schlp houden l.1,ej; bl], 1S~~lS~f.,
,"
terwijl bove,hdi~n een be,k.lSJipg 01>. h~\!. (i:l t ':I.: "De PI~t-telandSidokter.' ..
lek werd gpleO'~t·
; . C- e;n t r ale B lOS coo p : ..Anthony
.., ,Q
,
. !..d'lerse"
De K. P. M.-er zal eerst aJ~~ la:cH,Qg:
lassen alvorens in dok te gaan,
WAT IN DEN AETIIER IS

; ',"

't

!", .. " .

BiJ het bezlen van de kwestie der doorzendlng van K.L.M.-post utt Europa naar
Semiuang en SOerabaja dient steeds voor
oogen te .worden 1e'10uden, dat --,in . '.'
tegeiistelllng met rl" K.L.M. - voor de ':,."
K.N:.I.L.:M.· het ri a ss a g 1e r s-vervoer
verieweg de v'orrila'1"ste bron van inkomsten vorm t. 'l'el'wljl de Holland-«
Jndle-Iijn der K.L.l\f. drijft op het postvervoer, vorrnt dlt . voor de K.N.I.L.M.
slechts en Vi'ij gering deel van hare in-

. Naar

ale

waa,rschijnlij).<heid

i& de'l~

.

l\~AANQA,G. 8 FEBRUJ\RI
19 30 oauserle over c'e zen.

op een onbekenden ,,8te~1l" ~~- I, p, M-, Y.
stooten. Het is evenwel zeer wei mogehJkA. R. ~. O.
vv
t .
t'
Ph 0 h I
dat het een gezonken vaar uig, een m- B. B. C.
molen of lets dergelljks is geweest. In
"Si~rg"

elk geval 13,onmiddelldk ~a het stooten
gelood, waarbij normaal dlep water werd
geconstateerd. Het. dok~on~erzoek zal
. waarschijnlijk meer detlnlttets opleveren ..
De gezagvoerder zal rapport ultbrengen bij den havenmeester van Prtok, di~
de stukken dan za! doorsturen naar den
Vlootv<)Ogd, welke laatste de zaaJr. waarschijnlijk zal verwijten naar den Raad
voor de Scheepvaart.
.

komsten.

Bcekbespreklng,
22.40 Ftlmpraatje.
19.26 Radiol'~vue: ..London

2,,):00

Pie".

;'~l'lUF~~~..f'~ri)t~

l

IPeerberlcht

meruit volgt automatlsch de door
velen nog nlet begreppn tegenstellillg,
'(VAN MAANDAG 8 FEBR. 193'7')
n l. .dat de K.L,M.-dienstregellng hoofdGi:tterar{ond bracht Z. II. de Sultan van DJokja ten bezoek aan gouverneur Van der -Hock, Y.I.n.l-. ,\Pangerap.~, Hangabehl, meVl'OUW V. d. Hoek, de heer Drossaers, dltec teur. ,B.8.• Z. ;11. Hamengkoe Boewono VIII, gQ~vel"neur IV.d. Hoek, mr, Vonk, procureurzakelljk wordt beheel's~ht door de be, ' De druktoename in Noord-China, MongeneraaJ. len PaI1geran Djojokoosoe.mo.
langen van het postvervoer en de
goliil en Mandsjoekwo bleej aanhouden.
K.N.I.L.M. dienst-regeling door die va,n
(Moekden 781 mm.). Ook in Japan en
het,' passagiersvervoer. Iedere op COm'geheel .China steeg de barometer. (Hamereteel~ leest geschoeide
verkeerskodate 766 1nm., Nagasaki 766 mm.,
DE LA..'iDVOOGD' NAAR BA..'iDOENG
~---'-Typhoon teislert Ttnvang.
Arahier doodgestoken ,
maatschapplj zal hate maatregelen
,lloJlg,1~Qng 765 mm.). Het gebied van
steeds zoo' trachten te n'emen, dat een
hQij!le~\ druk ~Zuid. van ,Japan is verdwelllangoe
PrOg'"ranUlla voor het bezoek
LAATSTE REIS......
zoo ,voordeellg, mogelijke exploitatleren~tl. ,L l'tt~s~hen 20 en 25° onder de kust
Nachtelijk drama ill de Unielaan
'~,~
I (;hina waait
een krachtige N. O.
kenihg' wordt ver~regeh. Daarom dlent Vele gebouwen en woningen b~s~badigd
.
Voor het landvoogdelijk bezoek aan
RiemsdiJ'k" na~U' den sl()()>>~t
~~'Q~8,$,<m;. In de PhiUppijnen en Indo"
.
In den nacht van Zaterdag op Zondag " Band()eng is het V'olgende pr~gramma
de R.N.I.t.M. sreeds in de eerste plaats ,Reeds werd kort ge'n1eid, dat Vrijdag...
rekening "te ,houden met d~ belangen
heeft ill de Unielaan zich een drama t Qpgesteld: .
Morgen zal, wanneer ro~r\ l\l~t 'de lal.\t,.. C~inCl <j,eutlde'd,e druk. (Iloi-lo 758.9 mw·, .
van' hare passagiers.
midda.g een nOddweet boven 'het afgespeeld, dat het levan heef,t gekost
Phu,Uen 762.8 mm., st. Jacques 759.8
ste
toebereidsel,~n ge.~~~(,l ~QPlt~ d~
bergoord Tawangmangoe' )leeft, ge- aan eeil Arabisch jongmensch, zekeren
24 Februari: Avondreceptle ,ten huize
mm'.J.' Ook in Ned.-Indie nam de druk
"Riemsdijk", of li~ver ~ezegd wat. e,~ van
Er is than.5 gedurende· drie' maanden heerscht, waardoor '~an vele gebouwen Said A.
al., Sinvapore 758.6 mm., .Medan 757:8
.
. ,
~an . den resident.
dezen K.P.M.-stoomer 13 ove~~eblev~n,
een proet gehotiden met e~n vervroegd aanzienlijke schade is' aapgericht. '
mm., Bqtavia 757.5 mm., Bandjermasm
vertrek der K.L.M. uit Singapore en met
Ongeveer .,cen kilometer N'oord-WesteOeze laatste heeft zich o~streeks mid-. 25 Febfuari: Kinderaubade en bez.oek het casco, haar Iaatste reis onderI'lerhen~ 757.4 mm., Merauke 757.3 mm.J.
eell yerla,at vrtrek der K.N.I.~-M.-vlleg- lijk van 'fawangmangoe kwam .tegen 3 dernacht, in gezelschap van drie Euf"o- I aan de Technische Hoogeschool. Gal~di een roemloos einde tegemoet, naar den
Java en de ·Java...iee liggen binnen het
slooper
.
tu~gel\ un Batavia op Dinsdag en Vrij- tlUr 50 n.m. een typhoon opzetten die peanen, begeven naar den Waterstaats- ner ten huize van den resident.
g~b-~«t met 'min.imum luchtdruk, dat zich
da~, funeinde op die dagen de voOr zich in Zuidelijke richtlng bewoog en weg op MOlenvllet:
.
,
26 Februari: Tocht naar den MalaTe So~r~baia- :aal dQl.'omp \l\~. ~l1,(~M\.\( ~e'4~t ',over de ITintot-Zee en NoordMlqden- en Oost-Java bestemde K L.M·-I ongeveer dertig J1).inl~'Jen aanhield, op
SaId A. ,~tond blj de PQhtie nlet erg bar; Bezoek aan de Qudeniemingen Tji~~t nog naar Semarang en Soerabaja zijn weg 'in €en straal van ongeveer een: gunstlg bekend en het gezelschap, waar- njiroean Pasir Tunghuhn en aan het geslagen worden: sl~cht~· h~' . \\O~ .A\t~t(<<W~ uitstrekt. (Darwin 757.1 mm.,
te ;~kunnen vervoeren.
lkllometer' zware verwoestingen aanrich- in hij. zich beyond, bestond uit perso-! meer va-n TjUeu~tja. 's Middag~ bezoek bruikbare ijze~ a"t d'aa~n~ nl:\a~ J~l>~" : Windli~ml 755.6 nfm., Port Hedland
1~1. 1 ~m.).
n~n, dIe evene~ns nooit door de politie aan het Immanuel-ziekenhuls, aan het worden verscheept.
Wat Is het resultaat van deze, aan- len<ie.
'
,
Hoogtewinclen: De~e bleven waaien
mt
het
oog
worden
verloren.
kindertehuis
.
van
het
Leger
des
Heils
De "Parigi'1, een jongere ~uste{~ ,~al
sh.i!tlng gewee&t?
Een zuil Van naar schatUng honderd
overeenstem'11.l11lg
het vcm Noord
tit 193.6 zljn 22% der KL.M, vlleg- meter hoog ging dWllrs door het
.
en aan het do.ofstommen-ins'titl~lt. de ter dood veroordeelde naar het scha- 71aar Zllicl Yericht drukverval. M(1nila
tUI~en tnetveilraglngan varleerende dQrp heen en vernlelde op zljn well' vUf Voor een wonlng aan genoemden weg 's Avonds galabal in de societeit "Con- vot sleepen.
zioak 008t, iiiraJt. l!lattg Oost toi N.O.,
tu~~chen enkele uren en enkele dagen IInlal1dSChe woningen en zeven, grootere klampte S. A. den eigenaar aan. Toen cordia".
Meetmi. matig ,West, boven 500 m. zwa~
Een dergelijk lot staat een, dezer da:le',Batavla aangeltomen, waardoor eeh gebouwen, pondoks van Inlanders.
die bemerkte dat S. It. zwaar onder den
Noorcl 'P(llembang N.N.W.40 km. Op
gen de "Rumphius" te wachten.
aanslultende verbindlng dus In rulm
Voorts werd ernstlge schade aange- Invloed was van ,sterken ,drank, Is hij
27 Februarl. Tocht naar de kralers
Java inatig w~t 30km., Bandjermasill
eeli vijfde van de gevallen geen effect rlcht aan het nevengebouw van den ,zoo wijs geweest, zlch te Verwljderen,
van' den Tangkoeban Prahoe, bezveken
zwak en veril1lde
Koepang zwak
soi.leert. l30vendlen moesten gedurende I paganggrahan van den !!<>enan, waarS. A. rnaakte toen ruzlEi meteen be- aan de' slerrenwacht van Lembang en
PA VAN DER S'l"EIJR
West, Darwin zwokr lfjk.
Oost,
dell proeftijd van 3 maanden door klet... tvan de pendopo totaal werd vernield. diende, ~en r~sgenoot.. Ook deze be- a~n de Milltaire Luchtvaart Afdeeling
vertragingen der K. L. M, de' Enkele grootere woningen· van ~n~and- dienda Wenschte niet in te gaan op deop .':,,',dl.r.
t-.t
Verwqchting:
'¥atig
qoorstaqll~e'
K.N.I.L.M,,,vliegtuigen nog in 5 gevallel1 dche ze'llding'oonderwijzers en: de Inland~ beleedigende wootden van den dronk,"
Gistermorgen .tegen kwart voor aC-\l . Westmoesson, bewolkt, regenac~tig.
0" i s
Pa van der Steur te Batavia gearrlme~ een vedragil1'g van, 15 ,tot ,45 1sche
vervolg'schQOl werden-, Mede zwaar ' al:\rd en glng heen. De ruziemaker achveerd.
mitluten van Tjililitan" vertrekken, : be~cha~igd.
tervolgde hem echter en nadat hij hem
UIT DEN llJJ).S'l OEVALLEN
'·! . :#-~!'tt1~,~W~~
waardoor , aan de passagiers (die de I Tenslott3 is nag llchte schade toege..; bij de Unielaan had illgehaald, gat hij
_
/
,Gelljk wij, 'reeds meldden,' kwam Pa . .•
.,
.
voornaamste bron van iilko~sten vor... I bl'acht aan het kampeerhui~ van. de den bedlende een: duw, zoodat hij in d~
E~iit vijftigr~uig~\z~)hllaker aan ~oo~d vail der st~ut sl~chts'voor ~en k()r~ ~~_
.EXAMENS IN NEDERLAND '
mqn) ove'rlast werd aangedaaii '
IJava Mo-f'..o:r: Club..
,:""
goot vIel.
, "
van a~ ;lQr.emer"·}s, ferwijl het SC~IP 1~, ZO€,l( in deJ190fd&t~~.__ ~et goel va~. ZlJn
, .-: '
I
Aan de hand ivan de eryarirttr. welke ~,.}' Een oQggeiuige: 'WJSt te-<-verfellen.,;=:z"oo
~ .. .:.;, - ~ ," '." ' .. , ::1 f " " . ' , ' ': PIlok lag;: van 12 meter hoogte mt den reis was om een van zlJn au~-pleeg~l~- .
,,Lan~b~u~hQo§esc~'ool
11l"1den 'proeftijd door de J{.L.M. werd lezen we iit de Loc.• dat' eert gardoe!1u!sVoi~ens' het verhaal v~n den bediende, ma~r,:op het d~~;-.l~~vallen.
deren, ' thans leerling .aan de ,Hoogere
\Va~el1ingen
op~edaan, heeft de Maatschappij besh"',! je vanz\vaa,r djatihout en met zihl( ,~f- zag hij 8. A. een beweging'maken~waar- De'tnan is met InW~ndlge ~nelJzingen Theobglsche school alhler, die ongesteld
G e :, 1 a a 0' d ,v 0 0 r h e t c a nten het ve~vrQegde vertrek van hale gedekt honderct meter de' lucht fnging uit hij me'ende te moeten opmaken, dat In
'C:B.Z.' opgertomerj.·
' . is, een hezoek te, bren-gen.
.
' (
0
d
11
d
Bij de aankomst van den naehttrein (lt9a'~tse~amen Ne er ... an vlJ.!gtuigen uit Singapore nlet t,e hand~ en over een afstand van·.800 mete~ d~or deze e'en ntes trok.. Da bediende heeft
d
h~ven, daar zij een geregeld starten hi] de, ,'typhoon wex: , meegevdcrd,' : ,~a,ar;p.a to en ~ijn ~fgen mes, een vlijmscherpe,
op Zondagmorgen waren verschU1(!n'ct~ $ 0'11 e; L 'a n d b 0 llfw :
8. Jc Alderkamp, A. E. Bruyl1ing,
do~ker' van deze plaats niet veral1t- het tegen den grou<f,kwakte' .~n d~.~t als "piso bIati", getrokken en daarmede
,Gevlucht ,.~~et de Kas!
beIangstellenden en oud-puplllen van de
wQj)rd 'acht.
.
vorlllclooze ma~~ bleef llggen.. ..:
bUndeUl1gs gestoken, met: het noodlot~ " . ... ,q , ' ' .
. 'Oranje. Nassau-gestlchten 'te Magelang J; It Q. Butler, J. 1\. P. Franke, ~:. t~r
,})oor de I<.N.t.L'M. werd gedur,ende! In Tawangmang<le teIt werden tijdel1s, tige, gevolg, dat S. A. levensgevaarlijk in
De ,~lssler val)., ,e~~ Chmee3che v~r·1 aanw~zig.
Hofstede, W. F. van Heemskerck DUke~,
den proeftljd de ervaring opgedaan, de typhoon, .waarbij een waar noodwe~r ,den hals getroffen werd en neerzeeg. eeni~~ hier' ter~iS'~de wordt vermlS~
. _ VI. 'Kooy, A. a. Kruyt, D. C. de ijidder
da.~ hiet alleen velen harer locale pas- heerschte en de regel?- met bakkert Ult
Toen hUlp kwam opdagen en S. A. en met hen~ e,en Q~4rag van f 3..30Q u~t
p~ van der Steur vertrok ~es namid en C. W. H. M. S::haepman.
Salliers.. ernstig bezwaar ma,~ktel1 tegen I den hemel viel. een man en twee vrou- . naar de C.B.Z. werd vervoerd, had hij J de vereeniglllgskaS. ",
..
, dags weer. met den nachttrem.
G e s 1 a a g d v 0 0 r h ~ t I n e eden lateh dlenst op Dinsdag en Vrijdag, I wen gewond, terwijl in de omllggende, re3ds veel bloed verloren. In de zieken-l De politie is del/l vluchte mg ,op het
Talrljke per~onen waren. ~en ~allwe1\ i e u r sex a m e l1- rf ~ 9 ~ r.l a }l 4do~h ~hunne bezwaren in daden omzet- : desa's zes personen verwondingen op- inrichtlng is hij kort daarop overleden. sp'Jor.
zig om hem mtgelelde te doen.
s e h e La n d b 0 u w :
te4 door op die dagen vap de luchtve~- liepen.
' 0 '
De bed~ende heejt zich later op h e t '
.
B. Alons, geb. te Zutfent J. Doe~s~p.
biiding van Batavia naar SoerabaJ:l
Het. mag een g~~uk heeten, dat oe.~n ' politlebureau ,gemeld.~ Hij is voorlooplg
deb. te, Velsen, M. Hilq~~qel~. g~~. ~e
g~ n gebrulk te maken.
ernsUge persoonhjke ongeluk~enz~jn aangehouden.
Evangelisatie-samcllkolllst
bE MAIL V1'1' HOLLAND
Amsterdam. J. W. van Ntt3uW~~!l,u.~~~n,
, e ve,rhouding van het vervoer op, voorgevallen. Men herlnnert zlch nlet
\
geb. t~ 8te~n~erg~p, B. PQl~~~p1~p, g,~b.
geitoemd traject wa~ a~3 volst: Op de dat in de laatste dertlg jaar in Tawang~'- - Woensdag ~,s.. om 6.30.n.m. zal in hat
Het m.s. "Marnix van st, Aldegonde"
daien waarop de dienst werd waarge- mangee een dergelijk noodweer heeft
EXPOSITJE FUCHS EN RENS
Wijklokaal Kemajoran 51 een bijeen- is gisteren v~n Sabang' v'Ci'trokken, met te Htuinlng~n, ~. ,11. Rien ks, ~~l:?: ie
Wii!;m,m ((fr,), A. F. v. d. §~ft~~f! g,~t>.
nowen door:
.
.
, :
geheerscht.
',
komst gehouden worqen waarop, zal
aan boord 6~8 zakken bda.vanpost, w~a~~ t~ z"tf~n, J. M. L. 8eg,er s , g~b: t~ ~qg
Dou las
Fokker
Fokker
I
Uit de aC11tergebleven sporcn is af te
De nieuwe modeJlen Chrysler en
sp,i:'eken ds. 9chaefer. All~ behngstellen- van 261. zakken VOOf aatavla..Centrum
i'e:dd~~dl :I, Siebeng~, gel? te tt~&~~F
g
(vertrek 7.3'0) (vertrek lOJ}~) ~ le!den, dat de baan van de typhoon onFlymouth
den zijn welkom.
bestemd Zijl1. Van dl;1 98 Z~kken pakket- dijl(en,
It
2
l o ' e v e e r ,twee ,kilometer lang is geweest.
post zijn er 56 vOor Tg.-Pi'lok.
'0 e ~ I ~ ~ g d v 0 0 r h ~ t Jnp;ze cijfers spreken voor zicllzelf.
0
De padvinders v~n de Man.gk?enega.-! Zaterdagavond,opende de firma Fuchs
~
~'n 1 e u r ft' ~ gam e n
rr u i n, HolIamIsche liederenaVOl1l1
.
,ran hebben prachtlg werk v~rncht blj & Rens op Tanah Abang haar aangeljQ(lW:
}\"elke weg stond de K. N. I. L. M. het verleen~n van .~ulp aan. de bevol- kondiEfde lluto-,show. Een zeer talrjjk
W. Val) ~~r J{loot, geb. te Schethans open, nu de proef als mislukt ,king. D~ jongens ZlJn tot mlddernacht publiek verdrong zlch tegen zessen in
Zaterdagavond werd in het WijkgeI{OPPENSNELt.EJt~,01 Ht.ttJ\V..
\1~ilingQn, (Jl1~t lof),. mej. l{. Wh:!Jin~~, '
m~est worden besehouwd en de K. L. M. in de weer geweest.·
de tentoonstellingsruimte. De belang- bouw Wasscherijweg een Hollandsche
GUtNEi\,
~f}b. t~ 'r~J'naaql.
da~raan niet verder kon medewerken? Het aantal personen, dat door deze $telling en de t()elOOp van het pubUek l1ederenavond gegeven.
/
'I
Uit Ambon seint Aneta, gat d~ nCU'\r , Q e ~ I ~ ~ g g v q 0
pe~ ca
(>p Dinsdag en Vrijda~, ondanks <J'eza ramp dakloos is. geworden, be~raagt 30 k4 zoo groot gebleken, dat men besloten
regen half zeven, ?et aan~.angstijd- aanleidi~g van. sneltoQht~n uitgeio'l1(N~ d(tlap.t~efiamen Tuinbopw:
m~lukk~llg, nog een uur later uit aa-: tot 40. Berelds IS een plaa,tsehjk nood- hee~t, aIle dagen van deze week .de ex'M~j. J, M· a~~lqe, geb. t~ flqHcrd:Jm,
ta,ia ,te vertrekken om daardoor haar cOmite opgericht, dat gelden inzamelt ppsitl~ voor be~oekers tot acl}t uur open sUp, waren zeer velen In het wljkgebOllw patroullIe meldIng m~akt vall eer nl~uW
I p~ssagiersvervoer,
haar voornaamste om de getroffcn inwoners te helpen.
00 stelIen. Ook Zondagmorgen waren verzameld. De heer R. Fleming heeft er slachtoffer, een· Pawea,.vrouw, wf~i;' d~ tn:. T. van ltlele, geb. te Oroenlo:
bron van lnkbmsten, ,nog verder te zien
w~e¥ zeer velen aanwezig, die de ver- inderdaad een. echt Hollandsche avond .onthoofde lijk in de nllblJlleld v~» T{1,dalen? iMoest de K . N. I. L. M., terwijl
;;
schilIende geexposeerde ,nieuwe mode1 van gemaakt. Hij b03ide de hoorders nah Tlnggi we~d aang¢ti'otfen, D~
met zIjn do6rvoelda voordracht, O.a. van del'S zijn waarsohijnlljk Djafr" Pawea's,
oP:; hare andere lijnen behoorlijke reDE POS'rVLUCIITEN
1',. len met inter€sse beziatltigden.
stukken uit "Valerl\ls' Gedenckklanck". want hun kamc~;mgs werden _v~rl~tell
suitaten word~n geboekt. hare Batavh
'Uitreis
t1itge~tald zijn- verschillend~ nleuwe Tegen acht UUl~ keergen de aanwez;lgen gevonden met duidQlljk~ a9at.. kenteek~~
-Soerabaja-liJn, die door het ontb~e-I
modellen van Chrysler en Plymouth elk hulswaarts.
~' .
, nen, dat de starn o}j snelWchten uit was"
ke~ van een voor de Do~gl~S geSChlk~ De "Nachteg,rial'; is Zat€rda,gmorgen In vetschUlende kleuren-l!itvoering.
vll~gveld te Semarang teen reeds in on van Schiphol vertr,okken met 387 k.g.
'
...
'
'I
: --'
g unstl ge omstandip'heden verkeert neg ,
kk t
&.
148 k
ht ,. OmT iddellljk valt blj de Chrysler 31
pr'st
33 kO'. pa e PO$II' en
.g.
vrac
'd
1 I'
. t
k
dl
t
veMer In gevaar brengen? Het ant- w,
0
·1'
P'
f1 b
kt oJ) ,e or g.nee.e mo or all, e ·wa vorm
'l'"' k
1 h"~
tk
e d iuidpn, aan boord. Er iUn v eu 'passa~es oe oeL betreft sterk van het gewone type' atWOld an s ee
on enn n
~.
VOOl' verschillende ,tus~hentrajecten''jkt
Het is de taak ddr K. N. I ...L. M. ,-:-1 ' De "Djalak" 1s gl3teren te Rangoon WI . ,~
,
nie.t om voor een betrekkell]k gering 1 aangekomel1. ..
. .
, Ook de sluiting en opening van den
kwantum P03t als ver~engstuk van de I
, ' .
'"
_
'.
kap zijn van een nieu\'( syst.eem. ,
-- Oe nj~uwe Plymouth i~, eveneens van
K. L. M. te fungeeren - doch om het ~ - - - - .
locale vervoer in dezen Archipel zoo
de mpdernste technische snufjes voorgoed mogelijk te behartigen, e1' da'u'Z1en..
-,
'
-bi~:t~,kening mee houGend, dat h~t door
. Zlj nog vermeId, dat de sterrmtng blj ,
h~1\r :te maken Nerlies tot zoo klem mode opening del' ~how zeer g~anlmee-rd
g~o.jke proportie,s w()rd~ teruggebracht.
\,l'as. "
'
Da.artoe dient hare denstregeltng te
w~tden beheerscht door har.e'voornaam:
., , . . ,....... , "
"', '
~te bron van inkomsten., het passa
MISII1\NDELtNG VAN VERnACIlT.BN i
.1' '
gfcravervger.
I
.'
.':. I
.
8~gp~lV~
~JJJ.
;,N~D~~~4NIf' '
; ,
-------..£0
I
: Zaterdag zette de R:aad van· Justitia
.:
, .
i tE' Batavia de behandeling voort van
'·,K,u.~tFeJ'~,:
_
NooIisCIIE STOOl\tE~ BESCHADIGD
de zaak tegen den rr,antri-politie en
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lIn den afgeloopen nacht llepde ond~r Noorsche vlag varend3 tankboot
,,~karaas" Tandjong Priok aan, waal'n~
hu1p verzocht werd voor reparatie der I
machine,s. De Ncor Wag op weg van i
Avstralie naar Palembang en is thans
het :proogdok te Priok opgenomen.

: den agent der v'eldpolitie uit ser~n'g. dio
; zlch te vera11twool'den hadden wegens
I
'd Ii
1 d
2'1 J
i
I mishan eng, gep eeg . op
, anual'
1193& te Serang met het doel een drletal
Ikarrevoerder,s een
af te
Bij gele,genheid van zijn
dwingen in een diefst.1lzaakle.
hc<)fdccnllnissariss~hap del' Indische
Na beeindlging van het getuigenver- padvinderij is deheer G. J .. Ranneft alhoor nam de OHicler van Justitie mr. hier gehuldigd. Hlerboven Zlet rren den
De Greer requisltoir.
gehuldigde in het / midden. De tweede
Teo-en den ee'rsten .verdachte den van links 1$ de h~er F. H. A. Claessen,
rtle· eischte het O. M' een illspecteur voor de lichamelijke opvoeman n p<? 1 . '
,
.'.
di
"
.' "
'
.
g~vange1Usstlaf van ee~ jaal ~n ~ne" , n g . ,
p'etel" Pall, een jonge alligator lllt den IILaancten. Voor .den t~~eden beKlaaode
~.
Dicrentuin te L?lllte~~, ill de, artu,en ,van Vordel'(~e de off~cier vl'1jspraa~.
De plechtlghel~ we~cl b~jgewoon~ dOOl
zijn oppasser, dIe bhJkbaar beste maat·,
De Ult3praak 111 deze zaak IS bepaald zeshonderd padvmdels lIlt ~atavl~.
.
jes met bet dier is.
I
op a.s. Zaterdag.
' . , Als aandenken
weJd den Jubilarls een
,

b~kentenis

I

in;
i

~
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DE BOMMENWERPERS
.
"
:Het resteerende deel van de eerste
sorie bommenwerpers voor ons leger
wordt morgen uit New-York verseheept
'. T a 11 -:"
lk schip 15 Maart te
P ~rrl ok"ak ns"'weo'r:e~ verwacht.
"

P

~ /

t ._

I

I

I

.:BengkaEs". 6 Feb!'. v·ertr. Makasse'r .
. $inO'~ep" 9 Febr. verw. Singapore.
I ••• ~,<\fui~· V., st.· Alde~Qnde".
7 ,F,ebr. vertr.

S~j'jahg·

12~~-jarig' fra'ai

aangeQo<t~n,
tl1~~
had4~n lJl~eg,:

album
yerlyj:Jht
keurige foto's en' teQ!tehI.ngen, wa~ra~n
aIle groepen op JtWa
werkt, terwijl de fIrma Van l~empen,
aan den Cita~elweg, ,vaol een 3chitte·
rende afwerkmg bad, zorg ~ed).'agell.
Voorts waren er vele bloemiStu~l<~n.
Het jublleum .dat de heer Ranneft
vierde is een zeldzaamheid, daar ,het
welhaast nooit gebeurt, dat dezelfde
ersoon zoolahgen ;tijd hoofdcommis:'
p.. bl"ft
sans IJ.

I '... . , .I

J

"

"p. Roebiah". 7 Febr. aangek. Sabang.

rrn»isreis:
J F. GiWr..!·• .7 Febr. vertr. Saba.ng.
;:r~ r~llO!\ 7 febr~ ve'd,r.

. J4V!\
"

rg.

K,ar~n~.

N~W-YOR~ Jl~fAl'j·LfJN

Tabintah"
. - '

8 FebI'.

vertr. Telok :E·~tong.
. .

Ma~neetjes Tre~~en"

:

I

BAffAmASCB ..;NIEnWSBL.AD

_vuu .1~Jaalldtlg .,,8 {'ehruarl' 1937 ... -

~

Tegen elk aannemelijk bod een
keurig onderhouden
ruime S-zits

Met dokter 5 recept v~aagt
U 'even onze prljzen,

Verkerk & 00.
2973

I

Populair'sOptische

BERICHT.

Ad ve r t e n t i e n
Verloofd :

C. SCHAF.. UIZEN

G. R. DE SENERPONT DOMIS
Malong, 6 Februari 1937.

Aid",
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_------:--------------GEVRAAGD
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T ER 0 RAAK

A.

venal

rEN

f 8.

schltterende graiu en
nlet at.

50

Fuohs en

8UY~andaitsen

...

Voqr

.....

Telefoon f181 Wejt.
I

G E V R A·A G D

RODS

Tonah Abang Vied 14
B,atQvia-Centrum.
Tel. WI. 477.
2962·

Bat...C.

Tel. 950 'I'll.
2937

,

BLOEM,ENMAGAZiJN

Nleuwa tijden!
NielJNe ideeel1l :
ma.ar danook een nieuwe naarn

/

6a Tel. 1231

-----------_...

P RI ~, AVERA ~~Ii!III§T~I~BA~DAIillEBK.~

door

~939

energleke

kracht

,"I

CITY THEA TER

-y-'--

2925

heeft plaats voor een geroutlneerd

....

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

.~

wordt mat ingang van '1rijda()
12 Febiuari a.s, herdoopt in

D

~

D.~.

/J. H.

J. N. DOSSIN

9.1S D.~.

Na de paUle
streng geselecteerdli

hoofdfilms
f 1.-

PtlJlea:

f 0.7S

eo

f O,SO

WIGGE·RS

Privaat.do{'~nt

in bet Boekhouden,
Mampangweg 15 N.B. Ook opleldlng utts'ultend voor de praktijk,
•

Soeraboio, 6 Februari 1937.

Hoogst aetueere loucn"b
rnteressante yoorfirmi,

Grondige opleiding door bevoegd leeraar met [arenlange ervaring VOOl':
Alleen zij, die rulme ervaring hebben in. advertentiewerving,
Ie. de diploma's A ell B van den Bond van Vere€nigingen VOO1' Handetsonderwds.
.
gelleven te retlecteeren.
2e. Diploma V.V.L. (Hollandsch diploma).
Brieven aan: KOLFF'S Perlodleken Centrale, 72 Petlenongan,
3e. Lagere Akte rrandetsxennts (akte U).
Batavia-Centrum.
2974
Bij serleuze studie .-" succes verzekerd,

132mw'

8.'0

BOEKHOUD-LESSEN

Advertentie-Acquisiteur

WL.2250 en 2400
PRIOv,. 36'

tel. Wit. 5354.

2951

2930

-"""'*"..-....-..._----------------.. . _-----_.-------+------

2928

urr
Heden ontvingen wij uit
Amersroort het telegrafisch bericht van het overlijden van onze lleve Moeder,
Uehuwd- en Grootmoeder

,

BANFFSHIRE, HErQVAN SaHOTLAND, KOMi

58 Pa.rapatlan Koningsplein Oost

HEDE". KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE
ten huize v.d, WelEdelG. Heer

.\t H. E. VAN RAAY

Vrouwc W. A. R'EYNVAAN

Regentesselaan No. 11
Rottan en djatie zitjes,
pracht. MARM~REN BEELDEN, slaap- en eetkamer-,
ameubl., schaallampen, H. M.
V. SALON-GRAM., Westminster klok, enz., enz.
2957

geb. Snoeck
In' den oUdeJdom van bijna
75 jaren. ./
I
Namens de familie:

Weet U,

B. ENTZINGER-

<;;:<l'{"'tk' 'prettig
,

Reynvaan

H. 'A. F. C. ENTZINGER
Batavia-C.

, 6/2-'37

WHhelminaIaan 29
Verzoeke geen rouwbeklag.
2971
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\.

vind?

. Iii

la, Moeder~ .•. reaJiseert U ztch dat kinderen
gemakkelijk zittende kleertjes 'het ~ieUigst
vinden 1 Wascht die daarom met PEirsiL Zoe
blijven daardoor z66 zacht' ~n, ~oepe',
dat' ze heerlijk zitten en nooit $~~rijnent

DEKKLEEDEN
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Begin-salads 75.~ tot 125.-, al hi wit en blauw dum- en·Po,yantJ!a.
voorultzlchten,
naar gelang ervarlng,
rozen, 3Iomellteei verkrijgbaar b,oeicn- ,8A'rAVIAASCH NIEUWSBLAD ttrwijl de wijle van e)(p'oitee~en ul
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Brieven onder No. 2955 bureau
Bat. NieuwsbIad.

Pasar Baroe .93 -. BaL-(C.) Men,teng 21

Donderdag 11 Februari 0.5.,
Chineesch Nieuwjaar, zal het
Botaviaasch Nieuwsblad niet
verzocht, hiermede rekening te
willen houden.
DE ADMINISTRATIE.

_

Onze modernste optlsche _,. .ftmgmw.'i~
machines stellen ons In ----staat 25% lager te reveren. J. M. VA~t· BAARSEL

Kebon Sirih 1 Telf. WI. 3600.
,~.,

_

wenscht verandering von positie.
r

met 2 reservewielen en. bcqcqedrager

J

EERSTE BLAD

ge [aren kantoorpraktijk in Holland en Indle,

HUDSON TOURING
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I~~~~~IH 0 LLA N DE R ~
. . ~~~BD.IGI'B'JlI'I_ SIS WAX
25 Ji\AR, sedert 2 [aar in Indle,
O/ltvangen:
I Geert aan Uw automobiel een
ultstekeride Handelsoplelding, eeni-

TE KOOP

i

-

Ook zijden en wollen jurkj~s' k\,Jn~nen -het
best met Persil g~wasschen' 'word~n. En
de kinderen zien er altijd even netjes en
helder uit. '
'

'
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DOOR

C::Ql\trote'

.!f,Hlh'll~ll ~~tHI~~ weer h~ Spnl1je gehu.~l ~iju

, G i bra I tar,

;

Russische eischen

1'4 a d rId, 5 febr. ~H~vo:s). De
groep Fransche fa.(Uc;;\al-wci,l;ll~stl~che
EOll den, 6 ~ebr-. (Transocean)'.
en soclalistlsche afgevaardigden, welke
In
gezaghebbende kringen wordt
een rels naar Catalonle maakt em zlch
. Il~vestigd, 4at het SQvjet-Russische
op
de
hoogte
te
stellen
van
de
toestanOviedo ()p krac.htigQ wiilQ heeU gQb.mn..
~en aldaar, werd heden dcor den. ff(J...
~l)tWOOf(\ QP d.t) vragen der non\l.af(\eerd.
s~de~t der q.~ne\'a~\tat Luis qo;m.~:\lYS I Interventle-commlssle inzake de inDe uittocht der burgerlijke bev<llkinw. ontvangen, ~Ue .. hun tqeswn(\ het \~nd
ternatlonale ~.ql)t,roJ~ in Spanje en
~rijeliik :te berelzen,
l\it 'Oviedo duurt voort.
~let verbod op het vertrek van vrijIle barrikaden, welke door nauonauswllllgers naar Spanje gisteren door
De argevaardlgde L~~\l~ ~~~,~te
tische sol~,atell in de straten van Oviedo Compa~ys en ,ver~e>kerd~ hem, 4~G de
de non-Interventle-commlssle went
\ve~£.lel1 opgerlcht, werden doof grana· tegQnwO<?rqig'hetd der Jf~nsf;h~ ~.fge
0.11 tvangen,
vaardlgden 'in Oat~l9n,~ij eeu. b.ewiJ~ Is .
ten vernleld.
De Sovjet-Unif) verw.~rp,t de sug- '
van hun sympathie voor en hun soUdau~t Bilbao \Vor(l' geselnd, cia' de regestle ill1iake h~t ver<.le~lell. van de
rttett met Oatalol:lte en net republlkelngc~r.il1gsartiUerie de
nattoneususene sene Spanje. ~
Spaansche k~t,ill. versehlllende sec ..,
stelllngen te Vj~la Real bombardeerde,
toren, welke zouden worden gepaDe ~e~re~a.rlS_,.gel,W:t:a,~\ der Fra~che . troullleerd dOQl' Q,Qrlol{ss~bQP~n van
DC( Duitsche onderdaan \Volfraln Ey.
communlsjlsche
partlj l'4~\l~lc~'~hore~ ,.
il~~te\l~ die m.e~ de ~a~e~ in de hand
versehlllende landell..
spra~ zijI:' 'lvreugd~ ~lt' oyer :t'l.et (~itt, d~~ .
aall hd. fr~mt wen\ ~evani~ntl~nmwn, het v~rige P;\ tJ;\9t~];lW ~:;tn de be~tting..
De Sovjet-re(eerin!f stell een lUl.wer(l 3\st~f~~' K~'Xe~l\tee.f~.
.
v~n ~ag),'l:l:~'e~~ stl;\d onn~Q~:ba~r h~d'
f~catie der contJ:91e Yo.or, waaraan
U\t 1\taddd wendt 119g ge.qleld, dal dQ ge1l\a;;\kt.
I
QQk zou worden cle~lgel).omQll door
Spaansche regetlring voortaan ~elf aile
~ovjet-Rl'&l3i&ch4) oodo~.sschepen.
,
.
'f
Hoe ~an men - rlep Thore~ uit - de
~evens~li\l\le\~n, be~te~,£\ ~o,~f d~ I)o.~.~.- \ie~en natlqna,Usten noemen t die. 'uwe
stad, ~¥ fl:~'lko9P.~P e~ ~fl~ 4~ ~l\~\'a. ~' .steden verwoesten en uwe vrouwen t)n, :oe n a I 1 y Tel e g rap h vreest:
l~ Defensa ell de eOQperatieve instelli.~"! kln~eren vermoOl'den?
,'·;~l.~t de Sovjet-nota e~n 1]1oeUijke s1tuaD. el,1 VQor .1A dt~.l,rl'hntl.4) a.1I,.llel,~ 70f.g'iI~_·
~ t,ie-, voor de n.on-inte,rventie-commissie
~
Y'T 'fJ'Y ~ • w.,.,.
. ., ...., q~.,
zal .scheppen, aapgezlen Portugal na~e~.
LANDINO VAN l'~AL~ANEN
drukkelijk wetgQrt t.oe te stemrrien,
Hamst~~a~ en oorlo~s~instm'a.~~rs
'
in internationale contrQle aan de
zull~~. wot.4,e.l\, \!~rv9Jgd,.. .
G 1 b ~ ~ \ t, a r, 7, Fe,br. (~.e~t~r),. ,~paansch-Portugeesche grens.
.
u
~ II ~
I It a. ~ 1 t\ \\ ~ s c ~ ~
~·c he -'
,
"OOD OF"NSIEF
Ii ~ l,l Q.~, 'b, b, q. ~, 1 s. t ~. r e n
~ D a i I y Hl e,.D· aid verneemt,
.." ','
".",. "
a 1 f C ~ 1 Q. 0, Q o. ~ t ~ 1. 1, ~ 11: ~,n ;ct.~~ het Fransche antwoord waarschijtlU\t Madriq WOtdt. ~ert).e\~ d.a\. ee9 a, a ~ 1 a. ~ <;t. ~ ~ z, e. t. '{ Q l- ;1l1~ het Russische standpunt $al steucoinmunlq·u.e, \tat":~!sWreri <i~JJ den ml- g Q n ~ ~ ~ \\ 1.\ 1 ~ l( ~, e, ~ J.: 1; ~.'" . n~n..
" " . Qo' ~,. .... .,.:' . -' '. vee r c;l e 1\ E n ~ e \ s c 1.\ man
a.. 1\ ~ e'u ~ ;. ~. v. ~.::w:.;. ~a V. a,'~" YQ.e~t, l,1Jera.~ tQe, d~t. de,
I\\ster v,a~ I' ,rl~\ ~e.~ ya~~~\~~~eg~d d 1
r~.~~ Franc SCO I argo Ca
erc\ v.:e.~ . k, 1 ~ a r i.J. e, c,t, a t, 1).- ij. P. e, r.. ItaUaansehe, Duitsehe ert Portugeesche
mt,~e~e..~~~, me .dt" ~.~t d.~ ~~~.e,~ ~.~~- & 0 0 1\'1 ij k d e. m a. Ii ~ c 1.\ a p - :~ntwopr,q~l). QP:- de. dgo}', <;Ie l}on-int~rtroepe~ g.i$t~re.n \,~n \l:l';t ~~l't~ova:f~~':.1~t p e llt ~ e e ~ t ~ 1 ~,n d ~ b, ~
'ventle-cQQ1Il}lssle v,eqonde.n Vl:age.nl~jst
~en. ~eI1;~i~~ h~,b~ll .n~~~.~ oveb~ e}~n gee ~ e 'n~ D e n ~ m ~ n. d. e It .betJ;effende d?, non-interventle nog niet
80 K., . l,a~~ (ron.~ tu~&C e~ Po~ .1,a_n~~ Si 0 h pen z ~I n . ~ e Q) 1). 1 e. t t:e 'lA.nden zijn ontvangen, zoodat q~,
en A~j,ol1VUh\,.,
l;), eke n d, d a Ja, r z ij 'b 1 i} k _ plelJ~ur~ zJtt1n~ de.r non-inteJ;1ventieae~ C9m\llWliq~~ ~W~dt, ~~t qe rO<?~~ 1) a a r 0 v q t:-~: e soh lId; e- r d co.mml&~i~) wel~e· DIAsQ:l11 1,1' U.lll! v.m.
t~gepen ~'{l'¥1~W ~bJ"~C\~~V~l\. heb~n w, are n. H ij 'd e e'l d' e 0 0 k biJe~~~omt, d~,ze. an.twoot:del} waar:.,
d ~ t h ij den 4 ct e n ,schiJhhjk nleb zal- kunnen bespreken.
berQikt, doch -geeft geen bijzon<,lQ'l\~~,~l\ l;)l e ~ e
over <\c~e ~~~,~rq~ &u;cce&~~. . ..
de ~
no g 6.' ()'() 0: I t. a,l i a-:~" aet v.erlu.ldtr ~ht~lt d~t <Ie pujtsche.
Verzekerd w9rd~ daft de rood~ tJ;~:"'.1.\ e Q.' \l ~ 't ~ Vf: ~. e
~ ~ 4 e- ~ e ~.elegat1e een gunst1~e houding ten aanpen de ste.den Mop.tero, en. Villaftanca ,X' t a. 1 ~ ~ " 1) ~ c b ~
s: c- h e, p e. n ,zIen van het controle-plan zal. aannede Cordoba hebbel\ yeroV6td, dooh dlt a a, l\ Vf. ~ I
h ~ eft
~ ~ e n ,n.l~n en dat de delegatie reeds mstr~?bericht is tot dUSVQrto niat offlcle.~l be" g a a Q.
tIes: heeft ontvangen, weLke noodlg Zljn
vestigd.
.
"
yoor de opstelling van het antwoord.
VRl.{\~~LlG,J:;~~ V,l1-' ~~J.a:;CUO,I., IU\llaan&cb~ kri.ngeI) veljwa.cht me(l,
~~o.V~K,IJE,
QQk, dat vo6r Dinsdag a,s, een gunstig
I

7 Febr. (Reuter) Seml-officleel

wordt 'y~rr'1prn~nf dot 9~

nqtionolisten Malag~ zijn

binnengetrokken. Naar verluidt, hebben in destroten
ware slcchtinqen plcots.
'
!
Onesi"geling van il-lalaga

G i b r Q I t 9 r, 'Q Febr, ,( Reuter) . I Volgens notionolistische berichten he~ft de ,voortgong in de' omsinge..
ling'van Malaga door de nationalisten langzoam maor
zeker plaots. De uit 'Granada oprukkende Witten bezett~l1 CQlmenqr, 4 ,m,ijl ten NOQrq-Westen ,yon M.o~ogq,
terWi\·1 de .lal'l9S de ~yiqkust oprukkende colonne zich
nog s echts 3 mijl \1Qn F~angirolq bevindt, we'ks inname
elk 90Qenbl ik. worqt ver¥(()c~t. No de innarne van deze
plaats zullen de beide colonnes zich: ver~enigen en,
onder$te'urq door qe I1q t i9na list ische vloot, een gecom~
bine.erden aonyal op Malaga doen. " ;
~~tq

lqmQ

n ~ <;1,.

6 Februari (Tran'socean). Een
communique, 'uitgegeven :Cioor h~t rlationalistische
hoofdkwartier, meldt dat de nQtionali~tische. troepen
aan het MalagQ""front 10 tot 12' K.M. zijn gevorderd.,
·Hat dorp ~afQrraya' en de omliggende bosschen
werden veroyerd, evenqls de haven Los Alcazares.
. 'Vonu~t :A~teq~erQ oprukkende nationalistische detacr~r:n.enten z,ijn. 9hgeye~r ,10 l<.M~ geyorderd en be..
vin-de.n 4ich dus nog sl~chts op :10 K.M. afstand van
Mal.9ga.
f l ·
. In de Sierra Tejeda hebbe.n 'bfdeelingen nationalis..
tis~~e yrii~~Ui9:ers, onder bevel van majdor ,Vicente eveneens verscnillende belangrijke posities veroverd, O.a.
'- det;l, \Ye'g qaqr' M9,thil
"
t
. Over ~et atgemeen genomen slaagden gisteren de
o'i)·~~~Q~i~.s. yqn qrre zes' 'c6lonnes 'van' het Zuklelij~e no_I"
tion<?lis.ti,sch~ leger, die aan het offensief tegen ~alaga
. dee.l.nem~n, qongez,~n de roqden gedwongen waren te..
rU9 ~e tre~~~Y:l 'op a.IJe 'punten, 't(aar de nati.onalisten
huhne po~i ti,es aonvielen. ' .
'
t;3il hun ~e.r~g~o~h~ neten de rooden vele dooden en
gewonden o<;:htex, waaronder vele officieren, terwijl qe
nationalisten bovendien bet9ngrijke h.oeveelheden oor~
logsmateri'aol buitma·akten.
I
De .nationalistische officieren, die aan ,de .operaties
van gisteren hebben deelgenomeo, ve.rklaren eenstemmig dat de door de rooden geboden tegenstanq I'ang
niet zoo grQPlt ,«O.S, als ''yerwacnt werd.
;
De rooden - aldus de officieren - werden btijkbaa,~ yer~as~ ~9or de g~lijktijdige ,aonvolle'n in de verschillende sectoren von hat front en zijn er in hoofdzaC?~. 9P uit ge. '~~g,~lijkh~i~ voor, een, ter~gtocht te
I

I

'

I

.J

.>

: : . : . _

I

verzek~ren.

l

."

.

:

Twee kilometer"van Mala9!~: ' Reg~eri"9$CQtllm~niqu;e,
o i b r•• a I ~ ~ r, 7 F~b~. (~,eu.ter). 1\l a d riel, 6 Febr. (~Iav<\s). I~et
Volgens te AJgeciras ontvangen berich- communique der Junta por la Defensa,
ten b.evh~den de W'itte~l zich thans bin- <jIat heden:mlddag 12 uu~ wenl uitgeg~
nen 2 kilometer van l\lalaga. Beweerd yen, meldt: "In de verschillende sec},o~
\Vordt, d~t zij ~q~~~~~ i.l~, ~~l\ Q~.tp.}-f!.~~.~ .t,~1\ va? h,~~ 1\.(ad,rid-front had de laa~
.Torremohnos, ~~ll, l\lf-~~.~~~.i;;~. 'Q; ~~)l~ ~\~,
~u.r ge~\\ enk~le operatie van b~van ~lalaga, llllJ~men, Ilun .~p~~rsch t~Qg plaats". ' I
'
daarna voortz~~t;eJl en's aVOllds let~. \ ' .
:."
.
meer dan een,' Ijtijl van Malaga halt' ~lt GIJQ,n wordt gemeld, dat de remaakten. .
'.
geeringsfl~~i1Iel'ie het Noorderstation te

2"
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COiUPANYS

verrast door gelbktijdige aanvallen
Moeilijkheden met de intemotionale controle

Nederland

De internationale
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rfelegrammen van het Aft. Ned. ldd.
Persbureau Aneta).

DE OSLO-CONVENTJE
Den H a a g, '1 Febr. Oe Noorsche minister van Buitenlandsche' Zaken Kobt weigerde nu reeds tets mede
to deelen over de uitnoodlging van de
Nederlandsche regeerlng voor een nieuwe conferentie van de Oslo-staten.

:r

VERBOD VAN TRA1'JSITO

Den II a a g, 7 Febr. In verband
met den toestand in Spanje heeft de
minister van Justitie de beschikking van'
28 Jull 1926, houdende vrijla ting van .'
den uoorvoer van over zee blnnenko- ",
mende vuurwapenen en munltle, en 'de (
beschikking van 28 November 1928,
m,arbij hetzelfde werd bepaald ten' ..
aanzien van .bommen en patronell, bull
ten werking ver.klaalxi.
' ~
Dit is een vcorzorgsmaatr.egel, welke (de regeering vrijwillig treft. De door- ~.
voer wordt thans aan cQnsenten gebon-' ,J '
den om effcctieve controle mogelijk. te ~
maken.
I
l

J ')

.AFTREDEND i\ALIUOEZENmR

~
H a a g,
7 Febr. ~ vloot- .~
aalmoe~el].ier pawr J. A. B. Alba.da. ~
O.F.M. heeft ontslag ult zijn functle ge..· ~
vraagd.
)
TU~NELPLAN VOOR IlET IJ
: .

Den

.

..

It Ie
h
a lC'~an$C e

D it h :~.':r:
.e "[

~.n, .~. S<;

hulp'l'

.[

"IIET LAATSTE ,GELD"
Par ij s, 6 :F.et)r, (Havas). Madam~::~
G€nevieve Tabouis schrijft in "IJOeuvre'P.)~
d~t het schijnt d.at [ltaUe s.ediCrt begin.i>
Februarl geen porlogsmateriaal en troe;"!)f[
al)twOQ(<llJ~t Rpl,l1~ Z~., word~n Ql).tv~n,- J.?en m~er na~.r Spanje, he~ft ge;?:onden.:l1
E~n telegralt\
Ma..dJ;id melut: nOg.. f ~ a a. g, 5, febr., ('J;'~a.n~c~a.l). Qn.... gen.
doch dat de Lingotja-fabri~k de laatsw. .;
dat aldaar wordt verzekerd dat da :re~ d,an,ks alle '~a:atregelen, welke op last.! IJ.1tusschen· wordt ve~wacht dat de dagen Ivan Januarl 115 camions" naar "
geering&tr<>epen ten gQvolge ~an, ~Qn v~n de ~~~~erlp:~ door <;l~. polltle. w~r- ;Dui.tsQl}e, Ita.li~;1nscJw: en. :rortlJ.g~e~ch~ SJ;?anje heeft g.ee,!,pedleerd, terwi!~ d4( .
stoot In de. {ichtin{J van Tolexto tel'~eJ..ti ,~,~~' ~el\9pw~J,,, ZIJ~ de, GOmUl,Wllst}$cne; qe.legat1~s ~i~h ·z\l.1J.e,l) verz~tten t~&en stoomschepen ,,~avlata", "Antonletta~:",
hebbe~l ~e.wonnen en dat- de. t=egeed.p~ ~ge~,teIl; no~, steeQ,S- Q,r~Jt ~~g lA~t llet, de deelnanie van Sovjet-Rusland aari de ,en "Serenltas" in die dagel1l vUegtutgen. ~
thans d.e gehe~le V9~dsd-,(QQl"zlen\l).g aanwe""v;e~, van vrijwl1ligers V;OQr a:p~n- con trole..ll,l\\a,t(e&eJeQ.
lUowrf1ets~l1I IUe~ zijspan, u1tgetU&~ ~Ie.t
van Madrid beheer&cht.
j~. \
J
, I
machinegeweren ~n granaten, welke at..
In het, Noorde~ bombaIdeer~ de ar~ze actlviteit heeft zlch thins. bo-.
RUSf,AND El~CnT AANDEEL
komsthJ: war~n ~uit de munlti~-OPSl~ ..
I?laats t~ l)1ontecatini, naf\~ Swnje h~,b..
tjl!erie der regeerlng Oviedo en een'. dorp vendien uitgebreid tot het platteland.
nabij Gijon.
.
III het" provinclestadje De'utsch-Brod
L.o n den, S Fe~1". (Tran~ocean). De ben ver~oerd.
,
E~n telegram uit Almeria meldt dat hebben de pla~~sel,ijke. pollti~-a\ltotl- ,,~veningJ ~tandard 'scbrljfb dat de Sov'\"
VOPl;~S b~~wht. de 1asoisttsch~ l~ic;l~~
de n.a,t1dn.~Il,s~~&~be· kt:Uis~~ ,-,i\lmiran~ teiten. iec'o~tateel'l~ 'd,a.t d~n \aa~~u jet..,U~le :V~dang~ rd~t, d~ vo~~geno~e1\ J)r~,ZllU~n,ta in d~ ~rovi.~cie Ale~sand~l~
Oervera" Mal~Q'~ h~ef~ ~e.boWbardee(d. tljrt:
in
.. ij . t J(k Q cQn.trole op de Spa~nsche h~veJ;1s door een groote afdeehl1io vrlJwil1ige~$ {bljeeu,
Lat' er' "~
0 oS
I d"'· 'i"
_'!
u; zes
wqQ.ers ~.n verro eJ;\ m, 'btUtenl~u.<!~G\1e, QQJ:togS$~h,epen gellqel 'welke. ~if;h later t~ S~lerno ve.rz~welsl~....
. eJ: w. ,ct l,1,~t, WJ;l...g ~~.lr1 J?, ,QOr. .~~ ..Q. ,z.lch bij. d~ Spaa,nsche rOQd.e miUtle ~e 'onpar~iJqig za.\ zijn. en dat 001< ~ovjetPert1na~ bevesttgt in de
Echo de .
r~ng~vUe~~Ui~QJ? lJ1.~t b.9~,~~ Q~S.t~~t.. v,oegen.
18u~sische 'OOrlogsschepen 'daaraa~' zui- Paris", dat Duitschland, en \ltalie den'
~~aroJ? de. :IHuls.~ n;\~t, ~tw~et:~,es.ch':l~ Ret j,s 1{O,Qlit3. b~keQ..~ 4.~t ~Q. s\\!d~IA'" len -d~~II).emeQ. .
;
J
'
laatsten t.ijq het zew\en va~ OQ,r~o~.. ,
a twC?,Oxdd;e.
, ten v:"n, l}.et 1\le~~nde~-col.l€ge Qe7A-. Voorts wordt verklaard, Qat de voor- ~a~riaal en troepen naar S\lanje h~b~
h ~:~ re~~lta~~ '{~~ ~~ tt~f~ep·rt <;!at. ~~~ .staQ hfJQ~en. verl~t~n ?p, \~eg n,aaI:' 2itter; der, 'oon-interventie-commlssie .bel1l verhaast, doch dat het sc.l.lij~t, dt\~ ,
a uur ,u,u.~.,..~. ~ n, e ",~~~.\l'ol..
Sp,\nje. ZQ ~ljn. via fa:r;:IJs, ger~i.sd.
Lord f1y:wQ\ltn hede~' een ll.Qta va~ Q.~ ',Ait het laatste geld Is, dat inj ~a~ ,
REG~E~Ir-{G~'l'ROEf.E~ TERUG.OE.·
~vjet-regeering heeft o'ntval1gen, waar- Spanje verspelen".
" :. .'
..
.
~;~AG'R~'"
,~,
A~lEllI~f)1'NSUIIE VRIJ\VILLI~ERS In wordt geprotesteerd wgen het plan' Pel'tina:K verklaart, dat d~~ l~~~Jel)
Y',,\ 'l:ilJ
.om de Spaansche kust in ZOnes te ver- tijd zeer vele Duitschers in SpanJe strij..
Berlchten w~l~e t 1?ariJs u,lt S anje
p, a r.ij s, 5 Febr. ('Fran~ean). 84- deel~n,; \X~~~~n e;IJt doo~ '<\e vloot van den, doch dat ~veel van het materlaa~
werd~ll ~:rnt~al'lgen ~el~fe'n di\t
roP.... ' .(\m~rikaansch~ vrijwilligers, die heden .eel\ ~11<.\e.l( l;;\p.d ~l WQx(,\eJ;\ Ibewa:;lkt-.
heeft teleurgesteld, zooals de tan~~ ell '
den <.t~ ria.tiOP,~tis~he. P93i~!es te ~ , 'm.e~ de. ,..A quitania" te Gherbourg, aniH:e.t. 'bla..ct ~eldt Ive~d~r. d.at, w~nueer d.e verscheidene series vliegtuigen.
r
';)r'
"., \ .. M
'.,,' .. , .
. ." .. l veerd'en, ziju- naar Pal'ijs. doorg.erelsd, Sovj~~-Q~~ V;@ ~~ controle ~ou. woxden
Ook zou - aldus de publlcist - ,til·
l>~ a (c".ca ~O; K. • ",Qu ~09l;dw:e~.~?, va~waar. zij: zich naar SpanjE> 2ullen be .. u1tge.sl~ten,. F~an.~~ijk eJ;op z~l a:.-.ndrln- dens .het onderhoud tu.sschen MussoUn~
vand ~O~~~t~) h,~~gen a,~l1fl~l~a~en'd ~11 geven, o~ dienst te nemen bij de roode ,get, dat ool{ Duitsch.l~:\\q q~a.J; niet aan en generaal Goring "nl~t ~lles "a9,.f
\~er en ec er· lAe,\{ zW~J;e ~~r.,..~zen PQf ·trq~pen..
zal deelnemen, aangezlen Frankrijk bij~ wensch zijn gegal~n". I
de. natlonallstlsche troepen te~\l,gge~I3r.~ . .
•
. ! zonder verlangend 1s den Indruk te vel'gen.
.
t
:qe VJ,'ljw,llU~ers droeg,~I?- kh,ak~-Ul,ll-'
'
!JET D1PLO~~ATIEKt) COR.PS
Te ~degq, da.ti 45, ~.M. ten Zui~QQstel\ l~or'Ip,en en met b,ont ge~oe~~e. overja~~ ~iojde~r'edavtiearl1~~gednedhleadnednen v~n het
'd
'leo.
I'
A' rt
.
d"
_
&en
en
waren
goed
u.itgerust.
Vir
,e~...,
-J.VJ;V •
-pa.c~ aan
Par ij s~ 5 Febr. (Transocean). In
van C.or Qva ~. ge eg~l}, ",e'olen e 1;00 '
' d e controle deelnemen: :
berichten uit Valencia wordt me.l<Ung
£len e,veneens een nUBluk~n aanval op.!
.ANARCIIISTISCIIE BESCIIULgemaakt dat de Spaansche minl~~~r
d,e hationalistlsche IQopgrav~n, waal'biJ' ~
CONBISKATIE
vall auitenlandsche Za~en, P~l .~~y.0."
D~Q,INQE~.
hun eveneens door de wItten ge.'lQellg~ ,
een algeheele ,,~:uivering" van lt~t
verliezen werden toegebl'acbt.
Gemeld wordb' dat de roode. detacheT· ran. SOC e a n .Q~eld,t uit. ~ar..
T ran soc e an meldt uit Parijs, dat Spaansche diplo~at1el.te corps ~~l~~t
men~"n
thans door de, natlonn1istische ~elona', dat het. anarchi$t1s.che, dabla~ bVOlgtehnts aldadar uvit valienCia o~'tvan~den heeft. Tot de diplomaten <t1e "it h~p;·
\IC
.
~., .
"
'f,
.•
'
.
'I
.
er c en
~
a el1c a-reO'eel'lng
e
amQt Qntzet worden behooren onder,
troepen worden achtervQ1O'd
.
:S 0 ~ 1 Q: a r,1 d ~ d 0 b r e ~ a. heftlge
..
<-l
'
~
r,. 0 •
• aanV:~~l,en
doet op: d~: r~g,eeiip.g v.a.\i. ~~fl:skatle heeft gelas~ ;van aIle v~r- andere de vroegere ambassadeur teI:'a~
RU~ISCIlE ~OLDATEN NAAR
,Largo Caballero, en de so~ialist.\Sc:h~ lei. raden wQI~ k,atoen, zij.de en aanver- rijs Franci>o)co de Cardonna, .. gezanten'
SPANJE?
. .
de,rs ervan be~chuld.igt de g,~vaten vaI\ ~al,1t~ l?,rQq\lc~en ten be\1oev.~ van de en 'Ql1igeveer 50 ~mbassade- e~ ~e~~~l~..'
d.el\ Qor19g te, wille.n ontlooI?eQ.
oo,rlo~~~nc.\u~trle.
secretari&&en.
.
:
Volgens een te Parijs ontvangen teleH;et blad· noe.mt als voorbeelden d.en 'B:&VELIIEBBER INrrERN' llRlGAP.f;
gram van het "Agence Radio'~ Is de, minister van Financien Negrin, die ~s
.
•
:NQODLJ\~DI~G
,
Spaansche stoomer "Cabo ~an .Augusto" .b~n,oemd tot ambassadeur. te Mexico
U1.t ~ral;lg wordt geseind dat de
B r i vel a
Gal I 1 a. t d~. "
gisteren de Dardanp,llel} gepasseerd op CIt¥, en den m~nlste~ van Luchtvaarb en vroeg~r~ - Honga~U's'che ofnc1e~- Luscas. Febr. (Rewter>.. &en vlieg~uig P1e~ ~f'e~
weg naat spanj.e.
.M:arine. Inda,lecio Pf1e~, <\Ie zic~ C~~\li- ,benoe~d
tot' b6velhebber der 'rQ9de Spaansche fegeefings?ff!C1~renl 1~
,
j
Het schip had 1000 SQvjet..Russlsche tdaa,t he~!t gesteld voor net am?ass~- iJ.1tet.l,1,~t1onaI6· b{iiade te Maqr1<\ als e~n veld In de omgevmg g~l~nd. ij~~ ';
soldaten met volle o'orloO':ml,trusti.ni~' aan .deuFs~ha\l, tq Lond~n, waax:heeu. QI~ z.ijn
1"
. ,.
I t;' 111 KI b
. .
0
. ,
,famihe. r~eds heeft gezonden.
. op.vo, gel" va.t:l s.e.n~raa J.:Im a
e er. vUegtulg werd ernstlg be~ch~digd, ma~~:.)
, ;'
boord. '
.
.
.:
'
Luca,9~ ~.J,~ ,,~~ JoodSC~e ap~o~s~ qe in~ittenden bleven ongede~rd.
X 1'1 IE V M D TSCI
S
,Is, s~~l~~ een ~oornall\e :r~l t~jdens het
. ~TlU,OP.\gCIJE l.'UIN.S,.
E ~ UT,
AJ.' VI" ~ .
Sovjet~reglem ~n H~>ng.atije en was een
,LEVENS~lIDDELEN ~~A8 Sgi\~"~ ;' .1,
L
d
5 F b
(H
) .
intlem xr\end' van Bela Kiin. Later
Lon den, '1 Febr. (Reuter}. ~,r
Ui.t Valencia wor~t ~e~eind, Qait d_~
, 0 1) ~ n,
e r.
,avas.. D~ lee (de hij QP 2lijn la.ndgoed in S~owaidje.
Spaansche ambassade deelt mede. <lq,1i,.
Ethiopische PfPls Lij G.ehvet a e.e~ z!JO.~: ~~~~~:.k~den;dt~~~td~~'~~i~c~~·~o6~~\en
O~gev.ee>:. e.~n. ha.lf Ijaar gelede.n begaf 17' vrachtwagens met 40 ton levep.-~mj~- ,)
Q
van' Ras' Imru, het nleuwste lld van de L d I E m~~tt
d"I
-, d'~' "' i'd ··d· , Lus~s 'zicU naar Spanje vanwaa.r hij delen voor Spanje ZQndag te ~s~m.~ I.t
. t . ti
I bid I
u w g yna en,
e aan f} Z J.~. er
....,'
In ~rna ona e. r g~.~ s.
.
'uatiQUaUsten heef~ ges.tJ:eden ei,l' ·d.09~ ee~igen tIJ~ later naar ¥o.skou vertrok. der plaatse arriveerden a waard.qot '40'./
Llj Ge~1Ve~ verkl~~~~ teo he.l?,be~ d.ien~t- ,de, rege~rlpg$troe~l) ge.Van~e.n· we~<\ .~~~ns Is hlj v.an MOs.k?u naar Madrlq totale waarde del' tot qusv~.rre·' g~zpji~t.
geno~en blJ d~ int~r~at1~:male btl~a.de, ,gen,omen, a,ldaaJ; is gefusWeerd. t~rWijl tel'uggezonden.
den voorraden op 5.600.00'0 peseta's ge?mda~ "het st~IJden t~g~n h~~ t~~elsme de' Duitsche 'vlteg~r G.us.tav S~hll,lidt,
bracht is. • Zending(m van dez¢l}t aat~
m Spanje geUj~ sta,at met. de. verQ~.d.l- die op 4 Januari' j.l. gevangen werd ge.':
: RUSSISCII GRAAN
worden geregel~ gestuurd dO,or de SQging "v.a n d~ on~(h,a~k~lljlkh~1~ van. 1p.~:n .nomen, Qinn~nkort even,eens za\· wor~en
cialistlsche Arbeiders International., ~n
Uit Moskou wordt, gemeld, dat d~ t het Internationaal Verbond van Vakve.r~
land .
geexecu te~rd.
. ~vjet-regeering. zich' heef~ verbQnden eenigingen.
.
',.
120.000 tOn graan te leveren aan de
.,
Valencla-regeering.'
- ..-.-•.".....-;---, I
R e ute r meldt uit Ll~sabol), da~. V,OI~: Lon den, 5 Febr. (Transocean).
~oorts zijn - naar te Moskou vergens ~let nationall'3tts~he o~roepsta.~,lpn.,In een no~~, ged.cht a~n d.e, ~o;n.-i~te~", klaard wordt - thans groote hoeveel- Chinll
Radi~ ValladoUd een ~vj,et stoomer - venU~-commissle, ve,rklaart de BJlt~che heden benzine, olie en kleeding gereed
waalvan., beweerd
wordt
da:t. ,
hij
met
VflOf
om naar, Spanje te worden vers,cheept.
. ~L
'.'
, ,
'
:
.'I'~ ·regeeri.l)g in beginsel accoord te ~a~n
KA\VAqOE NA.AR N4~KI~q
Catalonie bestemd oorlDgstuig wa~ bela- met het doo~ lj.~ar voorge~te.ld_~ ~~ri.-·
den - in d~ Midd~l1a.n~sche. Z:ee d:~~ trole-:plan voor SpaJ.1je. .
UIT BURGOS VERWIJDERD
S han g h a i, '1 Febr. (Shanghai"'! I
cen na.tionahstis<{h. oorlogsschip is ge..
, R a d i 6 ) . De Japansche ambassadeur in ';
torped~erd en tot zinken geb(acut.
TeX2;el~de~tij(\ s1?re~~~ <i.e Bri.tsche ~e'1 G I bra I tar, 7 Febr. (Reuter). lChina, Kawagoe, is voornemens' morgen·:
Hetz'eltd~ omroepstatiQn velv..ekert d~t .geerin1I' de hQop ult.. dat QQk de. ~nt-:, Een aantal buitenlandsche dagblad~or- ,uit Shanghai naar Nanking terug' W
de vroegere hevel'hebber der jnternatlQ: woorden der, and;er~ regeeringen spo~-:, r~spondenten zijn uit Burgos t~ Alge- keeren. ten einde in nauw contact te;
nale qrl~a,<J~ t~ M~dr1d, gt1l1era,al En:Ii»~ .dig zuJleJ.) 'N.ord~~ ontv~~gen..
cira~ aangekomen. Zij hebben verschei.. blijven met de Chineescl1e 'autorlteiten'
Kle~r, te Mal~~a ~~ g~arrl~eE)~d on} ~~...
De com'mlssie, wac,h\ nog steeds op de dene m~anden to Burgos vertoofd, bij de komende plenaire zlttlng. van he'l:
daar d~n w:~sn~t~,n~ t~g~~. d~, J:l,a.tJQ.AA~ ,~p..twoorden van de meeste betrokken ~maar. w~rden gedWQngen deze stad te Centrale executieve comite der l{uQminlisten te organlseeren.
', __
regeeringen. I
.,_.
.• _;
._. _ ,_,:
,
I yertaten.
.' ..,' , _, _: . , _..__ , .. ~ tang.
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belege..nl~ l\~ae:Jrid WQ~dt reke~in$' ge;t1.Ouden met de mo~el~j~he\d, dat
Franco's ;troepen op' eel~ ~egevel\' l\10ll) ent een bres in de verd~diging zullen
slaan en de stad binuenti'ekken. DaarOlll zijn alle straten, welke van de peripherie llaar het centrum leiden, op verschillende plaatsen zwaar gebarricadeetd:t z~dat van ,overrompeling. door een binnentrekkenden troep geen sprake
kan ~ijn~ J';en J>~rdcad~ ill d~ nabijheid der MQdel~e.~al1genis!
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Den H a a g
7 Febr De com- ,
mlssie van bijstand' YQQr publleke we~- ;
ken bel}andelt tl1ans e,en tunnelplan, dat ?
voorzlet in den bouw van twee dool'gan.. I
&el1- o~lde~ het IJ.. De ~o~t~n biervan",
zijI). geraamd op circa. 15 millloen gub' ~
oen.
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,NIEUWS~LAD

van l\Iauuf.lag i 8 Fehruurl . 1937

TWEEDE BLAD

JI
Toenernend verzet tegen Stalins regime De federale rechtbon-

Ellgela~ll

er, Staten

Aanslagop . prociureur-generaal Vyshinsky

Het koloniole vraagstuk Duitschland uit .de

ken

VOIl Ribbentrop opent

Boodschop van Roosevelt

onderhendelingen

I

Opstend van het Roode leger verwac:ht

stalin

V1jshinsky, vertegenu;oordlger van

het

o. ]J{.

Lon d,e n, 6 Februari (Transocean). De "Daily
Express meldt uit Warschau, dat Donderdagavond
eenige schoten werden gelost op den procureur-generaal
(fer Sovjet-Unie Vyshinsky, toen deze per a·uto uit 80rodino naar· Moskou . terugkeerde.
.
Twee ruiten van de auto· werden vernield, doch
Yyshinsky en zijn chauffeur bleven ongedeerd.
)
Het onderzoek naar den dader heeft tot dusverre
geet'l resultaat opgeleverd.
Jl

Revoilitie lUlIlstall1ule

Lon den, 7' Febr. (Transocean). Aile Zondagbladen alhier melden, dat het uitbreken van een revolutie van het Roode leger tegen Stalin elk uur te
Moskou verwacht wordt. De Sunday Pictorial weet te
melden~ dat op bevel van Stalin de twee gevierde leger';
aanvoerders, maarschalk Tuchashewsky en generaal
Worosjiloff, reeds gearresteerd zijn. In ieder geval zijn
zij op gehelmzinnige wijze ·verdwenen. Teg~lijkertijd
doen berichten de ronde omtre'nt 'een nieyw antr..Trotz..
kyisten-proces, waarbij meer dan honderd personen 'be-.
schuldigd worden van ernstige misdrijven. ~ De Sunday
Express trachtte een betrouwbaar relaas van de situatie
te verkrijgen door de Britsche ambassade te Moskou
telefonisch op te roepe~, doch de ambtenaar, die den
oproep beantwoordde, zei, dat hij de loopende geruch..
.ten bevestigen noch 'ontkennen kon.
I

[Ver%et van het leger
De berichtel1 over de nieu,ve onrust
in Sovjet-Rusland wekken te Londen
groote belangstelling OP4
De M 0 r n i n gPo s t schrijft,
dat in Sovjet-Rusland een groote politieke spannhlg beerscht, doch dat de
regeering de situatie nog steeds meester is aangezien Stalin de eisehen van
het leger illwilligt.
De propaganda tegen de regeering onder de studenten ell de bevolking in het
algemeell geeft ..echter aan.leiding tot
eenige bez,gdheid.
.
Na de jongste massa-arrestaties is de
atmosfeer van onzekerheid zoo zeer toegellQmen, dat - aldus verneemt de
1\1 0 r 11 i n gPO s t - de ,officieren
van het roode leger hebhen aangedronge11 o~ de onmiddellijke verwijd€ring
van de agenten der G. P. Oe uit het
ministerie vall Oorlpg ell de kazernes.
De 'n a i I y 1\1 a i I bevestigt, dat
tijdens de ongeregeldheden, welke Donderdag in l\loskou plaatshadden, 15 llersonell werden gedood.
De D a i I y 1\1 i r r 0 r meldt, dat
de geruchten omtrent eell opstand v.an
het roode leger toenemcn.
Stalin had gisteren eell speciale wachi
vall 1000 man' geposteel'd bij de poorten
van het Kremlin.

Sfalin heeft geprotesteerd tegen de berechting van den vroegeren Sovjet-Russischen militairen attache te Londen gell~r.aal puti~a, alsmede tegen de beschuldlgll1ge~l, .~le t~gen maarsc,halk Tusehachcwskl ZIJll Ultgesproken. .
Volgens den \Varschau~chen eorre.spo'ndent del· "Daily i\1i'rror" tracht \Vorosjiloff voorts nog het. proces te verhinderen tegen verscheidene andere offieieren, die eenigen tijd geleden door de
G.P. Oe, werden gearresteerd, onder wie
de gal·nizoenscoinmandan.t ·van Kieft generaal Schmidt.

Tuchashewski's arrestatie
Alid~~e bladen ontkenl;en, d.at een
verwijdering zou zjjn ontstaan tusschen
Stalin ell \Vorosjiloff, doch zij bevestigen de arrestatie vall verscheidene hooge leger-officieren.
.
Uit \Varschall wordt geseind, dat
\
/
maarschalk 'fuchashewski .is gearrestcntl in verband met reiten, welke aan
het Iicht zijn gekomell tijdens het onderzoek n.aar aanleiding van de beschuldigillgen tegen rle~l vroegeren militairen
attache te Londen generaal Putna.
Genera"l Putna werll eenige maan<1rn geleden gearresteerd onder beschuldiging onderhandelingen te hebben gevoercl met vertcgel1woordigers van buittnlandsehe mogendhedell, zoo niet op
last dan toch met medeweten van maarschalk Tuchashewski.
Het is nog iliet zeiter of maarsehalk
. 'fuchashewski tezamen met- Boekharill,
Rykoff, C.S. tijdells het, dertle TrotzkyisUsche proces zal wordell bel'echt.
Men meent echter te Moskou dat
ShHin' het niet zal wagen den malrschalk hi het openbaar te doen berechten.

dime groote munitiefabrieken bedretglV ash In g ton, 5 Febr, (Reuter).
den, meester te worden.
In
een onverwachte boodschap aan
De activiteit der terrorteten.ibhltt
het
Congres advlseerde president
eehter geenszlns beperkt tot. het elgenlljke Sovjet-Husland, aangezlen soortge- Roosevelt tot een drastisehe reorgt\..
lijke terrorlstlsche daden ult de Oekranlsatle van het mechanlsme van de
jlene worden gemeld.
'.
fellerale rechtbanken, met inbegrip
Zoo had te Kieft een ontp~offing . van het aantal rechters bij bet
plaats in een munltterabrlek, waarbij
Hooggerechtshof en de lagere reehtverscheldene
persqnen werden gedood.
.
\ .'
;, .
ballken,_ alsmede een methode tot l!-et
NAAR SIBERm
",'.
hespeedlgen van de ultspraken van
bet IIooggereeh tshof ten aanzlen van
~ a r s c h a u, . 5 Febr. (Transeonstituti?neele vraagstukken,
ocean). Radek, Sokolnikoff, Stroiloff en
Arnold, die tijdens het laatste TrotzEell' wetsontwerp, dat tegelijk met de
kyistische proces tot langdurtge gevangenlsstratten warden veroordeeld, zijn boodschap blj het Congres werd Ingecnder strenge militaire bewaklng van de diend bepaalt dat de president ge..
Loebjanka-gevangenls te Moskou : over- machtlgd zal zijn het aantal rechters
blj het Hooggerechtshof met ten hooggebracht naar Nertsjinsk in Sibel'ie~
ste zes op te voeren tot 15 en bij de
Ten 'tijde van het Tsarisme werden lagere rechtbanken met twee,. tenzij de
rf;volutionnairen naar' Nertsjins·k ,gede- feehter~" die ouder zijn dan 70 jaar afpOrteerd, waar zij dwangarbeid in de tred~n.
mijnen moesten verdchten.
De boodSehap van den president bevat
\
de
volgende vier adviezen:
LITWINOFF
1\1 0 s k 0 u, 5 Febr. (Transocean).
De gerucbten die hier de ronde .doen
over het lot dat den VolkscoDlmis'saris
van nuitenlandsche Zaken, Litwinoff,
te wacllten staat zijn eerder nog toegenomen na. de receptie,· die hedenavond
. gegeven is ter eere van den nietlwbel\oelPdin Amerikaanschen ambassadeur
te l\Ioskou, Davis, ten huize van den
voJkscolllmissaris voor den .Buitelllandschen lIan~el ROS~llholz: Oudergew~ool1
te zou llal~elijk deze' receptie door Lit\vinoff gegeven zijl1.
.

•

NIEU\VE' ARRESTATIES
Een. telegram ult Moskou meldt nog
Qat, terwijl de arrestatles van personen,
clie ervan verdacht worden aanhangers
van Trotzky te zijn, nog steeds voortduren, thans ook de verschillende
Sovjet-diplomaten onder strenge bewaklng staan. '.
Verklaard wordt dat de ambassadeur
te Tokio ,Yureneff, de a'mbassadeur te
N'anking Bogomoloff en de ambassaf!eur
le Ankara Karakhan, op de zwarte'lijst
staan.
De vroegere handelsgedele~ee;,d.a te
Berlijn Begge, de plaats~ervangeh.~ secretaris van den Uitvoe'renden" Raad
Unschlleht eil de vro'egere ~ t\\~.~ine
attache Mechonosjin behooren eV'~~eens
tot de ver<fachten.
\.',
TR€EDT \VOROSIIILOFF

.4!tl

,;

War s c h a u, 5 Febr. (Transocean).
De beri.~hten en geruchten dle;de ronde
doen over een mogelij k aftteden van
den Sovjet Volkscommissaris van ()()rlog, Woroshiloff nemen steeds in aantal toe. De Poolsche biaden melden dat
Worosh1l6ff een ernstig protest bij Stalin indtende ovel: de arrestatle van 10
officieren van het Moskou-garnizoenonder beschuldiging. deelgenomen 'te
hebben aan het Trotzkylstische complot.
ZeUs wordt beweerd' dat hlj Stalin ~en
ultimatum overhandigde waarhv' hlj
dreigt te: zullen ·aftre<i'en ;W:rnneer
zijn officieren I niet in vrijheid gesteld worden. Maarschalk. Tuschachewgki bohoort ook tot de gearresteerde offieier-en: Gemeend wordt dat bij een
.eventueel aftreden van W.oroshlloff de
bevnlhebbert van het roode leg~r. ~n het
VerrQ Oosten, generaal BHicher,' in aanmerking zal komen om WoroshilQff als
volkscommiss.a:ris van Oorlog op te volgen.
RADEKS VILLA
Het Pooisehe Telegraaf-ageiltschap
P. A. T. verneemt uit Moskou, dat de
'vroegere vllla van Radek Is veranderd
.in een fusthuis voor den redactiestaf van
de I z v est i a.
·Alle persoonlijk~ eigendommen van
Hadek, met inbegrlp van zijn automobiel, zijn ten bate van de SOvjet-schatkist geconfiskeerd.
DE LEVENSiUIDDELENSCIIAARSCIITE

I

kolonlen aan Dultschland.
Het eerste stadium der onderhandellngen heeft ten .doel te verkrijgen dat

Engeland de reehtvaardlgheid der Duitsehe etschen in beglnsel erkent.
Voorts wordt nog verklaard, dat Von
Rlbbentrop nleuwe Instructtes heeft ontvangen betreffende het West-Europee~che P~lJt.

.

JAPAt.'iSCII

'

.

SCIIERPE . CRl'fIEKEN

DE BETREKKINGEN TOT ITALl~

New:- Yo r k, 6 Febr., (Reuter). De
door -lPre'sideht Roosevelt voorgestelde
reorftahisatie' van het mechanlsme der
fededile reehtbal1ken, teneinde af te
rekenen met de "nege.9 wijz~ oude mannen",. die zijn .New Deal-wetgeving heb.bEn} qoen .stranden, ontmoette scherpe
critJ~ken van de zljde van de tegenstanders -Van:, het plan. .
,
. Z.e~fl:i in den hoezem van zljn elgen
partij wordt het voorstel van den President niet unaniem gesteund.
De werkelijke strijd zal eehter waarschljnlijk plaatshebben in den Senaat,
waar de l·epublikeinen onder leiding
van Borah en conservatleven en democratert, zooals Carter en Glass Byrd zlch
ongetwijfeld tegen den maatregeJ zullen verzetten.
'
SenatOr'R9pinson, de lelder del' democratische partij in den 8enaat, voor'spelt e,cliter, dat de voorstellen van den
Ptesld~nt "in welw1l1ende overweging';
zuBen J worden genomen.
, Ofschoon .de President extr'a-rechters
bij het Hooggerechtshof zal kunnen benoemen, zal deze benoeming toch afhankelijk zijn van de goedkeuring van
,ct.en ,Senaat. .
Gem~end ·wor<;lt dat de aanname van
het wetsontwerp ll10gelijk zal worden
vergema~ke1ijkt, aangezien
het ook
voo~ziet 111 een algemeene reorganisatie
van het rechter1ijke systeem in de VereeI,llgde staten, welke reorganisatie dringenq noo~ig wordt geacht.

Bel g l' ado, 5 Febr. (Transocean).
Nadat de Turks<;he miplster van Buitenlandsche Zaken dr Rushdi Aras hedenavond van hier vertrdkken was, werd
een communique uitgegeven waarin de
el'kentelijkheid van .Joego5lavie en
Turklje tot uitdl'Ulkking gebracht wOl'dt
over de gunstlge ontwtkkellng van de
betrekkingen met Ital1(~.· Het oponthoud
van dr. R ushdl 'Aras te Belgrado werd
door hem benut voor het -voeren van
besprekingen' .met den Joegoslavlsehen
minister van Buitenlandschen Zaken.,
Stoyadinovitsj, en am hem uitvoerig in
te lichten over zijn oespreklngen met
den ltallaanschen minister van Buitenlandsche Zakeh... Beide diplomaten bereikt.en volledLge overeenstemmlng ten
aanzien van de huidige politieke vraagstukken, en spl·aken hun voldoening uit
over de vrlendschappeli}ke wending die
de betrekkingen met Ital1e genomen
hebben, welke tevens een 'gunstlgen invloed uitoefenden op de andere lande'n
van de Balkan Entente.
.
au!

-

I

.*.

CO~LUENTAAR

T 0 k 1 o~ 5 Febr. (Domel) , Commentaat leverend op de red~voering van
k~nseller Hitler in den Rijksdag verklaart de "Chugal Shogyo" dat. de Duitsche elsch voor de teruggave van zijn
oude kolonlen zal kunnen bijdragen 'tot
het vlnden van een oploosing- van het
.le. D~ president zal gemacht1gd wor- vraagstuk inzake de herverdeeling der
den ee..n extra-rechter te benoemen biJ natuurlljke hulpbronnen.
.
elk,e rechtbank in de Vereenigde staten,
wanneer ,een der rechters den 70-jariEen bevredi~ende opl~ssing .~an dit
gen leeftijd heeft b~relkt, zijn ambt t1en vraa~st.uk zal 111 belangnjke ~IJze bijjaar heeft· bekleed en binnEm zes maan- dragen tot de ,zaak yan den wereldvreden na. het bereiken van den 70-jarigen ~e, vooral wanneer zlj gepaard gaat met
leeftijd niet is afgetreden of gepen- ae invo:r1ng van den vrijhandel" welke
sionneerd;
- naal: verluldt. - door de Vereenigde
2e. Het Hooggerechtshof zal gemach.. state~ ~al worden pepeUt.
tigd worden eeil assistent te benoemen,
Het blad· .voegt hleraan toe, dat dit
wiens taak het zal zijn de' agenda's der aUes mogelijk slechts een 'ldeaal is, doch
lagere rechtbanken te controleeren en dat internatl.onale· samenwerking in die
die (Ien Chief-Justice 'kan maehtlgen riehting ten zeerste gewenscht is, in het
tijdelijk extra-rechters toe te voegen bijzonde'r In het belang van de "have
.
aan die rechtbanken, weIkel' agenda not's".
overladen is;
.
3e. Geen enkel besluit ten aanzien
AANKOMST TE MONTE CARLO
van cbnstitutioneel vraagstuk zal door
M 0 n .t e Car 1 0, 7 Febr. (Reu..
welke' .federale rechtbank ook worden
uitgevaardigd zonder dat de procurEmr- ter>. Eden is 'hler gearriveerd. 'Hlj zag
genera·al der Vereenlgde staten (minIs- el' vermoeid ult. Hij ver,klaarde gekomen
ter f~ vaii' Justitie) hier"van tevoren in te Zijll voor eell ,korte vacantie. De mikenllls is' gest~ld en de regeering In nIster logeert in hetzelfde hotel als
de ge1.egenheid is geweest, bewijsmate- Beck, de Pools.che minister van Bui·ten.ria;l~ ~ 1~r. staving van haar standpunt landsche Zaken.
in te'dfe»en en haar standpunt te verdedigen ; .....
/
4e. Wanneer e.en Iager~ rechtbank uitJoegoslavie
.'
spraaIc! doet ten. l:41nzien van een con..
,
st1tut1~heel' ·vrilagstuk; zal onmiddellljk
en'-atttOmatisch 'in appel worden gegaan
bij h~K~ Hooggerechtshof, terwijl zulke
Het be%oek van RlJshdi
gevallen voorrang hebben boven, al!e
" 'A ras '
andere gevallen.
~
.I

=

G e n eve, '6 Febr. (Reuter). Oemeend '
wordt oat dr, Hjalmar 'Schacht het ulttreden van Dultschland uit de Bank van
Intemationale Betalingen zal bekendmaken en zal aanbleden afzonderlijke
regellngen te treffen met elk van
Duitsehland's eredlteuren, met Inbegrlp
van .dle volgens de Dawes- en Young..
plannen.
I
Hierdoor zal het nadeel voor Duitschland' ult 'den weg worden gerulmd een
vereenlgd front tegenover zich te hebben.
: .. I '
!
Het uittreden van Duitschland uit de
Bank Ivan Internationale Betalingen \behoert niet de opheffing van deze instel..
ling tot gevolg te hebben.
I
Naar men zlch zal herinnercn werd
de B. I. B. in 1930 opgerlcht met een
kapitaal van 500 mil1ioen Zwitsersehe

goud-Irancs,
..
,

----..,.--

lB. I. B.

AFZONDERLIJKE REGELINGEN
lUFi.r CREDl'fEUREN

B e r I ij n, 6 Febr. (,Havas). Berni..
offlcieel wordt .bekend gemaakt dat
Von Ribbentrop ,tljdens het bezoek, dat
hij in den loop van de volgende week
nan den waarnemend minister van Bultenlandsche . Zaken Lord Halifax zal
brengen, de onderhandelingen zal openen met de Britsche regeerlng over de
teruggave van de vroegere Dultsche

\

Regeering willigt eischen von leger in

Duitschland

B e r 1 lj n,
6 Febr. (Reuter). Het
a.s. uittreden van dr. SChacht uit de
Bank van Internat10nale Betal1ngen
\~lOrdt t~ Berlijn bevesti~d e? cen logi~ch
gevolg genoemd v~n HItler s ~erklarmg
op 30 Januari j.1. Inzake de Rljksbank.
Deze stap heef'~ ten do~l den nadruk
t€ leggen op Dmtschland s onafhankelijkheld. van de voorzieningen van het
Verdrag van Versailles, aangezien de
President van de Rijksbank de eenige
President eener circulatiebank was, die
gedwongen was lid te zijn van de B.I. B.
Groote beteekenis wordt intusschen
gehecht aan de handelsbesprekipgen
tussehen Duitschland en Frankrijk, welkc" _ naar hedenavond werd vei'klaard
_ bevredlgende vorderingen maken.
EEN VERKLARING VAN SCIIACIIT

B a z e I, 7 Febr. (Reuter). Inzake
Duitschlands toekomst~ge telaties met
de B. I. B. werd een besllssing genomen'
in eell bljeenkomst der leiders van de
voomaam~te circulatie~anken,. welke
werd bijgewoond door Schacht. Verwijz(\nde naar de wijdverbreide meening,
oat Hitlers Rljksdagrede een aanwijzlng
zou zijn l dat Duitschland zljn vertegenv;oordiger uit de B.I.B, zou terugtrekken,'
legde Schacht er den nadruk op, dat de
Rijksbank ide samenw,erking met de
a.r.B. als tevoren zou voortzetten, al '
zijn overeenkomstig Hitlers verklaringen· de verplichtingen yap de Rijksbank
krachtens he~ Youngplan n1et langer
bindelld. Dit laatste betreft- de verpllch:..
ting, dat de Rijksbank In de B.I.B. moest
ve'rtegenwoordJgd worden en desge..
wenscht bepaalde inl1chtingen versehaf..
fen. Schacht zei, dab hij den vertegen..
woordiger van de .ij.ijksbank zou toe ..
S'taan met de vertegenwoordigers vnll
t),ndere cireul~Vebanken samen te wer..
ken, doch alle.en op dezelfde voorwaarden en met gelijke rechten als de and€ren, b.v.· de vertegem~oordigers 'Van
de Bank of England en de Banque de
I France.
_.
~

PlIlesl;llll
HOOGE COi\L'USSARIS Ni\AR
ENGELAND I
J e r u z ale m, 5 Febr. (Havas).
Vian officieele zijde wordt bevestigd,
dat de Britsche Hooge CommLssarls Slr
Arthur Wauchope, die Dinsdag j.l. per
vli~gtuig .van AlexandrH~ is vertrokkell,
zich naar Engeland heeft. begeven.
Sir Arthur zal een vacantie van vel'''
seheigene weken in Engeland door..
brengen.
fZle' verder Derde BladJ.
eM'

trrrs'

w·

•

Uit Berlijn wordt geseind, d·at in een 'In \Vall Stre.et ,heeft men t~n gcvolge'
telegram
uit Moskou aal}
D e r van dezeo ll~euwen stap van d~n PreA n g r 1 f f nleuwe qijzonderheden
.
worden gemeld over de toenemende le- sident-. visioenen van het billnenkort to
vensmlddelenschaarschte te Moskou en verwachten O')nieuw in werking stellen'
de groelende onrust onder de be-:plkin g. van drasHsche New Del1-maatregelen
In de' voorstad SOkolnlki we,d een en een 11el·nieu.'~de krachtige ac!ie der
zuivelwinkel ;door een woede'nde 'menigte regeerhig .in de richting van Phnwirtvernield toen aan d.e wachtende klan- schaft 6nder het i.g. malldaat van, het'
ten werd meuegedeeld, dat er geen melk vo'k...
.
•
Vijftig ollbetrouwbare G. P. Oe.-agenbeschikbaar was.
~
'l~ijdens de anlusten van Donderdag
Daar men de aam\ millg van het
ten \\~erden geaa-resteerd en sOlilluigen
j.1. werd voor de eerste maal het ·alarm-, voorst~1 een uitgema:J te .zaalt acht
hunner werden doodgeschoten.
systeeui, dat het Kremlin rr.et alle mi- wordel.· de herlevillg van de beginse!en
Voorts vernam . het blad, dat. maar!itaire wachtposten te Moskou' verbindt, van lie NatifJual Recovery Act en (Ie
schalk, Worosjiloff aIle' Sovjet-maarin werking gesteld.
bevestiging door het Ho:>ggerechtshof
schalken naar l\Ioskou heeft ontbodcn
D erA n g r iff verneemt verder van z.u~ke bela.llgrijke maatregelt'n a~s
~oor het houden vall een eonferentie.
dat in vel·band met de gespanne·tf si- de UtIhty-IIoldmg ~C1~~pany A~t en de
tuatle in de hoofdstad het tweede re-I Wagner' Laboul'-l"elatlOns Act zeku'
giment van de z.g. proletarlsehe dlvisie geacht, I~~etgee.n de~l .weg zal balH'n na,.ar
IWorosjiloff's populariteit
naar Moskou is gedirigeerd.
cen ver~l~~e Ultbreldmg van de cOlltrule
"
I
BRANDSTICIITINGEN
, .
der regecrmg 01) het Alllerik~ansche'za- I
. L 0 11 den, 5 Febr. (Transocean).
PROCES
TEGEN
DUITSCIIERS
kenleven.
Volgens een bericht uit \Varschau aan
War s ~ h a u, 5 Feor. ('fransde "Daily Mirror" schijnt een opstand ocean). Volgel1s de Warschausehe plaIWa r s c h au, 5 Febr, (Transocean).
DE S'rAKING BIJ GEN~ MOTORS
van 't Sovjet-Russiscbe leger tegen het I den werden 3 dezer 'aIleen te Mo's- In het volgende proces dat te Moskou
Stalin-regiem aanstaande te zijn.
kou n:et minder dan 150 branden aan- zal plaatshebben zuBen uitsluitend ·OuitFlint (M.ichigan), 6 F~e'br. (Havas) . .
lIet telegram verklaart, dat de troe- ge~token door leden. van gcheiine orga- sehe onder·danen ter'echtstaan dIe, vol- Een Q~vel tot a~restatie werd! heden' uit-I.
pen, die gisteren door l\Ioskou mar- nisaties.
I
gens berichten uit Moskou, de afgeloo- ge,vaarq'gd tegen den voorzitter der
cheerdell, maarschalk \Vorosjiloff op en-'
Te Leningrad werden eveneens ver- pen maanden gearresteerd zijn. Het pro'- Union of Autoluobile WQrkers Homer
tbou:siaste wijze toejuichten, doeh Sta- scheldene gebouwen in brand gestoken ces tegen Boekharin,' Rykof( ·"'eh ·ithde.- Martin:; ~
,
,
lin geheel negeerden.
en volgens de carrespondenten slaagde ren, wegens deelname aan het TrotzVerwacht ;wordt' dat Martin morgen
Verklaard wordt dat lV:orosjiloff, wiens de brandweer er e~rst na wanhopige po- kyistisehe complot zal tot nader~ii' cla'- za~ wotqeh geartesteerd_' wanneer de
,
p'opuJariteit voortdurend toeneemt, .bij gingen in, de vlammen, welke versehel.. tum uitgestelq worden. ~
fabrleken dan. nog niet zijn ontrulmd.l
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TWEEDE

BrAD

c::::::

Tiedeman & van Kerchem
All. Assuranties.

~Adviezen

Gratis

Handel en Nijverheid
•
(Elgen Dienst)
6 Febr.

Cert. Nederl. Handel-Mij.
Ned. Ind. Handelsbank
Ned. Ind. Escompto-.Mij.
Handelsverg. Amsterdam
Koloniale Bank
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum Mij.
KoninklijkePaketvaar't Mij.
Nederl. Scheepvaart Unie
Java China Japan Lijn
DeIf Spoorweg Mij.
Ned. Ind. Spoorweg Mij.
Philips
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
I;nternatio
Llndeteves StokvIs
Mijnbouw Mij. Redjang Lebong
S lot k

0

197%
167%
120%
502
79
164~

435
166~

118
98~

127%
82~.

.328
310 .
190~

175
200

e r sen (Aneta)
.5 Febr. ~ Febr.

3% IndH:!' 1937
96%
4% Indie 1934
. 100 3/.1
4% Jndie 1934a
100 3,4
5%% .young (m. verkl.) 28 111/ 18
Amsterdam Bank·'
, 163

Javasche Bank
Kolonlale Bank
~ed. Bank Cert.
N. I. Escompto Mij.
Handelsbank
N. H. M.
A. K. U. '

78%

197~

197
54
9'1%
326%
311/ I S
21%
77Y2
72%
40%
61%
433,4
48

Calve, Cert.
PhilJps
Cities Service
. P4
, Shell Union
22%
Shell Union Com. pret. 77~
U. S. Steel .
73 1S/ 18
Anaconda
41 %
Bethlehem Steel
62%
Montgomery Ward
43%
Intern. Nickel
48'1/15
General Electric
46%
Standard Brands
1211/ 18
General Motors
5F/18
Kennecott Copper"co"
45-/18
Borsumij
. 197%
Internatio '
192'!l
Lindeteves a 300 nom. . 163 %
Alg.. Exploratie
171%
BUIiton Ie rubrlek
538Y2
Koninklijke Olie
435 3,4
Java-China-Japan-Lljn
'99~
Kon. Paketvaart ·Mij.
167
Scheepvaart Uni.e
119%
Sem. Stoomboot & Pro 255
Cult. Mij. Vorstenl.
38~3
C

I

H. V. A..

•

Arendsburg
Dell Bat. Tabak
Dell' Mij.
~tkust

96%
10()%
100%
28%
164

79
195 3/.1
122
169%
'54%
98%
327

506
438
286%'
339
88
335%
359
198
3iO%
285%
294

Senembah
Malabar Thee
Michiels Arnold
Amsterdam Rubber
Bandar Rubber
Sumatra Rubber
Malang Tram
75~
Serajoedal Tram
37
Besoeki Tabak
179%
Nisu/
172%
4% Nederland
100%
3% Nederland 1936
. 993,4
Robaver
Incassobank
123311
Javascbj Cultuur
239
Waisumatra
.
254
255
Vico
Gandasoll
Pasir Nangka
·34
Continental 011
Comm. Amer. Smelting
68%
Chrysler Corp.
95%
130
Bengkalis Expl. Mij.·
Corp. Tr. (mod. distr.
type) .
.Union Pacific (cert.)
(gewone ,aandeelen)
99%
41%
Cert. 6% CIties Sel'vice
'Cert. {Hudson Car.·
17s/ 1li
68
Jasumij
153%
Pangheotan

45~
12~.

50%
44% '
191%
190
172
170%
530
,433%
98~
166
118%
38%
501
439%
285
338~

90
338%
355
199%
309
284
290

37%
180
170
100 3k
98%
i50
123%
235
256
255%
500

33s/ 15
681/

15

130~

99~ .
401/ 11
1614/ 11
69%
158%

A f·g e dan e t ran s· act 1 e ,s
N. I. S.

83~')

~

,

Deli Spoor
48%*)
Sem. Cher. Tr.
Bern. Joana Tr.
230')
Gasmij. Nat.
272')
Anlem
Tarakan
260 1Ai' · ' )
Soerowinangoen
149~~"·*)
BasHam
200~·)
Redjang
De markt bezat een rustig

82')

271')
270"')
149*)
200*)
\

aspect.

gedaan.
nominaal.
"') bledkoers.
*•••) laatkoers.

*)

U)

DE N. A. S. 1U.

A m s t e r dam, 6 Febr. (Aneta).
De N. A. S. M. heeft over het afgeloopen
boekjaar een saldo-wlnst van / 2.362.2'14
gemaakt. Het jaarverslag meldt, dat de
vooruitzichten zich thans hoopvol laten
aanz1~n.

•

f'

Wisselkoersen

~

103

104

103

104

Batavia. 8 Febr.
.Fac- Escomp- BandeIstorij
to Mij. bank

T. '1'. A'dam
·Zicht A'dam
3 mid A'dam
8 mid A'dam
·4 mid A'dam
,5 mid Atdam
.T. T. Londen
Zicht Londen
3Q d/a Londen
3 m/s Londen

Indes
8 Febr. 5% ObI. Pt. Hotel
CS% ObI. Hot. Homann
gedaan:

993/~

OO"v.

.001/ 2

l:J'9''iJa

g.p/t

9')3/.

993/t

3/ .

99

Neic-York monteert uieilerom V001· tuuuleeleti tler
automoblellndustrle
I

9f}1/t

lVallstreet in herstel

Batavia v.rij rustig

993/t

New Y 0 r k, 6 Febr. (Aneta>. De
Bat a vt a, 8 Febr. (Eigen dlenst) ,
Een nagenoeg prllshoudende markt met N~w Yorksche beurs boekte bij opening
beperkte omzetten.
.
eenlge koersstijging, waarbl] zlch be-',
6% ObI. Djocja Hotel
x : De Amerikaansche afdeeling bood, in
tere vraag ontwikkelde. De markt sloot
5% ObI. Java Hotel
'I'.T. AustralH!
7.12. 7.12
6% ObI. Plantentuin
sympathle met het vastere slot te New wlllig.
ie leaning
'Zlcht AUstral1e
7.t 2
7.l~
Het herstel stond onder leldlng van
York en in de verwachting, dat Am4% obI. a.-Java
T. T. Anierik.a
. 1.82
1.82
....
sterdam eveneens hieraan zal beant- aandeelen spoorwegmuatschapptlen.
Jasumlj
70
Zicht Amerlke,
1.82 ' 1.82
woorden, flink herstel.
Staalwaarden traden eveneens op den
ravasche Bank
310
Tagal Pro Veer
260
T. T. ~rankriJk
86/8
8~/.
Rubbers waren zeer vast gestemd. voorgrond, waarbij de verschlllende
310
sem. Stb. Pr. Veer
2521/ 2
t
a 250
•Zlcht FrankriJk
8"1~
86/ .
....
::ert. N. H. Mij.,
Amsterdam Rubber werd oploopend ult soorten een zeer vaste stemming aan
195 199 Ind. BI. v». Veem
99
Zlcht Belgle (Belga) 30
'/"
ilaridelsbank
Van Dorp
70
ro -T. T. DuiMch~nd 73~/8'/. 30
167 8/ . 168
de markt genomen.
den dag ·legden.
73~/8
:<:01. Bank
Fuchs en Rens
140 160 :Zlcht Dultschland 136/8
78lJ.. 79
13~/8 '
Suikerfondwn
werden
zoo
goed
als
Het publ1ek had zlch blijkbaar weA~. Ba.nk
Java Veem
lOS
163 165
Reismarken
46 1h
verwaarloosd.
derom
hersteld van den schrlk, welke
NUlmij BIC
175
.Rott. Bank
Registermarken N.F. 46
Roosevelts plannen tot hervorming van
markt
bezat
hier
een
iets
zwakkere
De
1
Esc<>mpto aand,
Hotel des Indes
. 54
6
ZIcht Praag .
6
6 /2
de rechterlijke macht (men zie de teletendens.
Pro Hotel
65
H. V. A.
Zicht Zwltserland 41'/8
4J7/.
l
Phlllps was goed p(ijshoudend en grammen van heden) teweeg bracht.
Str~oeden Veem
5f1 h (0
ArnSt. Rubber
weenen , .
34 1/ 8
Velodl'ome
50
Cult. MiJ. voretent.
stelde zlch een paar punten boven het
·Zicht Italle
9 3/ .
9.15
G e n era I M o t 0 r s not e e rtnternatto
nlveau van zaterdag,
Zicht Stockholm4Q'/2
463.'8 ,
de n% punt en .C h r y s 1 e, r'
Lmdeteves
Cultures
Z1cht Oslo
451/ .
45 1/ 4
Unllever brokkelde af .en werd met Y2 pun t h o 0 g e r,
,
Band. Kinine
Zlcht Kopenh.
401/ 8
401/ 8
een enkel stuk tot 172 Y2 afgedaan.
Tegen
het
slot
wisten
staalwaarden,
Unl-e
.
Zlcht Saigon
-'T
Ardjoena
De scheepvaartrubrlek was prljshqu- sporen 'en U. S. Rubbe:r 2 punten te
Japanl1jn
·T. T. Br.-IndU~ .
Artana.
195
dend en iets beter gestemd voor aan- monteeren.
Rott. Lloyd
)72 174 :'1"'. 'I'. Colombo
aew. Boekit Lawang
deelen K. P. M. I
'
164~/. 161
K. p. M.
T. T. Japan
Bodjong Datar Gew.
T Ij den s. d e t w e e"d e he 1 f t
. Sporen noteerden lager.
st. MiJ. Ne<lerl.
Z1cht Japan
Praf.
BOOJ. Da~&l
210
25
van
het beursve:rloop
1
8131. 82
N. 1. Spoor
Zlcht
Manila
,De mijnbouwrubrlek behleld haar
BasHam
'
146 12- 149
o n t w I k k e Ide z I a h e eng e127 128
Deli Spoor
T. T. Hongkong
DaJ.
Manggoeng
261
gunstlge
tendens
voor
Almem.
Nabeurs
47 3/ . 481ft ani m e e r d e s t e m m in gJ
Sell1~ Chert Tr.
200 250 T.T. Aliloy
Goon. Hedjo
monteerden aandeelen Zuld-Bantam.
Sem. Joana Tr.
373/ . 381/ .
T. T; Shanghai $
daar men een spoedlge
175
Gandasolie
Aandeelen
Koninklij
ke
'boden
een
lets
95 Gedeh
93
Kedir1 Tr.
T. T. FOOchow
180
beter aspect en monteerden per saldo o p los s i, n g d e r s t a kIn g ~- •
31.)·
Seraj6edal Tr.
.36T. T. Swatow
Juliana
sit u a tie v e r wac h t.
2
punten.
3/
B!lt. Verk. Mij.
104
3571/2 T. T. Singapore
Malabar
8
S t a a 1 w a a r den 0 n t moe tAndere
soorten
lagen
zonder
varlatle
73
75
M;alang Tr.
f 9.180
Rels11res
Mandaling
ten
v r a a g, h e t gee n v e rOost· Java Tt.
perIGO In de markt. '
Michie~ Arnold
19~
7671/ 2 Melangbong
Simau
Van handelsvennootschappen stelde ban d hIe I d met h €I.t f e i t,
110
..
~ 100 ;
765
d a t men I n den a a s t e t 0 ePasir Nan,gka '
4993, .
Lindeteves zlch 1 punt hooger. .
Redj. Lebong
komst eentoenemende
~rbawat1e \
.
185 195
6 Febr.
8 Febr.
Leeningen hlelden goed prijs.
Batavia (Aneta)
Emili
Papandajan pret.
bed r ij v i g h e i d, wei k e z i c h
61
Amsterdam
biedt
een
Ius168 Paslr Salam
Ii 100
160 170
laatk.
biedk.
l~atk
ook In de bouwlndustrle
teIoos aspect
Pangheotan
~ 100
155
z a I m a ni f est e ere n, t e g e112
TI.
Bat.lSingapore
1.043/~
1.04
1.0
l5/&
Pasir Randoo
Moeara Sipongi
261
64
_.
70
.
8.891 / 2 ~.b7112 889 1/ 2
ft. Bat.lLOnd-en
A m s t e r d a in, 6 Febr. (Aneh)' moe t ziet.
R.adjamandala .
a 100
118
t'
,t
1.82
1.8)1/2 1 82
: ~'t. llat./N.- York '"
Rantja Bolang
PublIc Utilities lagen verdeeld.
BiUlton B.
Driemaands
dollars
deden
Va
ct.
agio
150
Sum. Rubber
157 159Ji2
Almem
De. omzet bedroeg 1.450.000 stuks.
en dito Londen % ct. dis agio.
288 291
120 13CJ
BltiardJa
Bertgkalis
170 . 172
AmJterdam
Roosevelt.s
plannen,
welke
een
reorSoemadra, .
Zuid-Bantam
16~1/2 170
135 \
ganisatle del' rechterlijke macht beSlotkoersen
Soerowinangoen
1621'2 " .. " ~ 100
260
oogen, veroorzaakten op de correspoh-,
Tjisampora
.sil11ton 2e rubriek
lNSCIIRIJVING JAVARIJST
140 146
'13.45-73.48
Mark
deerende rubriek een flauwe stemming.'
Tarakan
TJisaroen1
215
8.93~-8.93lf2
Pound
sterling
1
De ,Amerikaansche afdeeling brokl{elTjllentab
Kon. Olloe
, . 430 431 / 2
Uitslag van de op 4 Februarl 1937 ten
260
1.82 9/18-1.8211/ 18 de . over de geheele linie af.
Dollar
I,
1\. 100
Telaga Patengan
"'verkoopkantore van's Larids Mijnbouw-·
180
rJimollteh
,.
8.49%-8049%
Alg. Expl. MiJ.
Franc,
l11'f. De locale markt bood een lusteloozen producten te Batavia-Centrum gehou240
Taloen
.• ,
•• 1\.. JOO
Pi'aag.,
2-5
'300
aanblik, waarbij weinig zaken tot stand den openbare inschrijving voor de le1
.
Wan9-SOP.ka.
Philips rubr. t
329 / 2
Weenen
220 230
kwamen.
vering van 360 tons a 1000 k~, Javarijst
Cities service
BoemikasSo
1/ 100
'JS/s
34%
fJ2
Vrije .SchUUng
2
Aandeelen Koninklijke werden door in zllvervlles ten behoeve van de mijnCl.ties ~rvl~ ~rds.
42
41
professionals in lichte mate aangebo- werkers op Banka.
Shell Union $'
(Aneta.)
22
Slotkoersen
den.
Shell Ui11~n pret.
i8
Levering franco ~chaal
Prolon$il.t1elen~
Corpor. TrustSh~
Van ·de zijde van het publ1ek ecl\ter g 0 e dan g K. P. M.
(Tot 13.01 u u r)
t eT g.
· Koels'
'
. a 10 sh. $ disCr.
ontwlkkelde zich geringe belangstelllng, P rIo k.
A'dam Rubber
Amst...U'vl&
COi'p Trust Sh.
wa.ardoor het fonds een afbrokkelende
a . idem'·
PhIlips
a 10. sh. $ a~.
Fa. Gijselman & Steup ,
tendens verkreeg.
b idep)l
..'
Corpor.Trust She
Internatlo
J 56~48
. .: a 100 s\1;-$'· ....
Arnst. Londeri
N~ II S."·
;
Ph1l1ps was kahn. gestemd en lug voor haar- principaal
Fa.'
GiJselman
&
steup
~e.w"!'york
Bethleh. St~Corp.
(j2t / 2 623/ t
prijshoudend in de markt.
;,Vorstenlanden"
" 57,49
MOlltg.Warden Co. .
'f
P~rij8
Unilever ontmoette eveneens welnlg voor haar principaal '
Moeara
Sipongl
3
Berlijn.
Fa.
,Dunlop
&
KoHf
Int. Nickel 01;
-48 / .
affaIre en brokkelde In geringe ·mate
Factorij
Gen.\ Motors COTP.
51'/. 52
" 55,- ')
voor haar principaal
at.
.
Gen. Electr. Cy.
41 N. I. Handelsbank
Fa.
MonodDiephuis
&
Co.
Aku bezat een luieren grondtoon.
Anaconda C.' M.
Atmem
" 58,19
Verschillende incourante industrleele voor haar principaal
Standard Brands
Zd.....Bantam
Le.'vering
franco
schaal
Kennecott Copper
waarden
ontmoetten
goede
vraag.
Dit
Kon. OUe it. 100
Tt. P41rij3
U. S. a.
was o.a. het geval bij aandeelen Veenen- g 0 e'd a n g ·K. P. M. t ePa ro a~. C. S.
'r.t.~tltjn '
Gas MU.
d,aalsche Stoomspinnerij, Paplergroot- noeka n.
UnIe
Gas Mij. Nat. bez.
'ft. Amsterdam
235
handel Van Gelder en Zonen, Wilton
Fa. Oijselman & Steup
Gebeo
Aniem
~t. New.Yor~
& 01. en Stoomspinnerij
en Weverij voor haar principaal
/ 54,1()
Rembang Electr~
Aniem Nat. bez.
275
voorheen Spt\njaard (~rne).
Fa. Gijselman & Steup
Solo Electr. Mij.
1521/ 2. Sem. Stbt. Pro Vr.
Rubbers waren gemiddeld prijshou- v.oor haar principaal
" 55,06
Geboo
2251/ .
H. V. A.
BanJoema,s ,Electr.
dend van toon. De affaIre was hierbij
44
Java Veem
Sum.EI~tr. Mil. .
beperkt. AandeelenN. V. Rubber. Cul56
1) Toegewezen de
levering van 360
BasHam
Ball en, L. Eiectr~
80
tuur Mij. "Kendeng Lemboe" lagen iets tons a 1000 kg. Javarijst I~ zllvervUes.'
Bodj.
Datar·
Rembang Elec.tr.
17
19
Iuier In de markt.
U. S. S~el
Hudson Motor CY.
178/t
Sulkerfondsen werden overwegend
Ardjoena
~~ %. ObI. Ind. L •. ·
DE SPi\ilNSCIIE UITVOER
aangeboden
en' liepen terug. H. V. A.
,.'30
100
Pref. Bodj. Datar
Ten
einde de uitgifte van export-llnoteerde
een
oogenblik
beneden
de
500.
l\ 500
BOemikasso '
centles
voor de 'verschillende· SpaailCultuurbanken
waren
prijshoudend.
4.% % ObI, Ind~ L.
6
Febr.
Rantja Bolang
. '31
100
De scheepvaartrubrlek lag verdeeld. sche producten te celltraliseeren en den
Soemadra
4.8;}II/
5% ObI. Ind. L.,
S2
op uniforme
. 'a4
4.651,j 2 De Atlantlsche soorten waren luler van bultenlandschen handel
1005/ , 1OQ3/.
toon, hetgeen moet worden toegeschre· wijze te regelen heeft de Spaansc~e j
7
54.76
lW/, 100 / 8
(N a 1 3.0 1 u u r)
.~
i$ 500 .... '
ven a!an den invloed der lagere vracl1t- natlonalistlsche regeering een besluit
" "
" . ~ lOQ -,
indexcijfers. Aandeelen Nederlandsch- ui~gevaardigd, waarin . wordt bepaald·
t% ObJ. Ind.L. .,.... , '.
OFt. NOTEERINOHN TE BATAVIA.
PerbawaUe
19(j
'34, A IO(}J/.
Indische
scheepvaartmaatschappljen dat, totdat de sltuatle weder normaal
Tjisaroenl
250
Qpgave ;van, de producten-note~r1n· bezaten een vasten grondtoon, hetgeen wordt, de provinciale commlssles, die
., .. f' a 5<>Q llQ'/.1007/ .
~en, de~. Jfan~elsvereimlghi8 "Batavia" in het bijzonder bij aandeelen der thans belastzijn met het uitoefenen
f' " ' f a. 100 ~
4% ObI. Ind. L. .
en del" Ne4.-Indlsche Ver. voor den Ru'b- 'stoomv:aartmaatschappij
.
. '34 (3e>.
"Nederland" van controle oP. den buitenlandschen
berhandel, loopende van 6 Febr. 1937 het geval was.
nf'n~ Ie New.York
handel, geen vergunningen meer mogen.
., "
" t\ 10.0
·12 uur n.m. tot 8 Febr. 1937 12 uu~ n.m.
3Y~% obI. I .. L. '35
~
:..De 3%'s Nederlandsche leenlng 1936 verleenen VOOl den uitvoer van de vol.. .,... tOO ~
(Van .Aneta-Reuter).
Mge~aan
laatate
was vast gestemd De 3%'s Neder- gende goederen : olijfolle, iJzererts, fijne
3' % obI. Ind. L '31
landsch-Indische
leening 1937 bood een en dessertwijnen, geconserveerde visch,
zaterdag·
hoeden
vraag
aanb.
5 Febr. 6 Febr~
bij u~t81fte
fla.uw aspect en noteerde fractioneel ~mgelooide hulden, load, koper. koperPal
e
Iii
ban
g
Rob.
.
,f
"
f~ t\)5QQ
Cities Service
4%
4% k (t f tt e (pet' picoU
pyrlet, ,groene en ingemaakte olijven,
lager dan de koers te Batavia.
.,
"'.
'f
l:\ 109
Shell Union
29~
283,4 E.k. B3t.• Ready :
Aandeelen N. V. Senembah Mlj. ont- terpentijn-olie, colophonluin, gemalen
6Cfo! Qbf Gebco: ..
.'
'14.50n.
U.. &. !3teel
9G-V2·
98~
moetten geringe vraag en waren vaster peper, kwlkzllver, zink-erts, ijzererts,
Febr.
'
14.50 Q.
3'", se~" CJu; ~..
Anaconda
54%
~%
saff:raan, wol en tatelzout.
~<r.; ObI. ~.d. I{ipin~
..,..
gestemd.
.
£l'o1): PalePlb. Ready:
Bethlehem
$lft, " ~lo~de . 81.
81*· 83%
De overigetabaksoorten lagen ongeDe eenige instantie, waarbij vergun~
.,
f~b!.
;.
S% Ob'. B'lnaa Elf,,:
Corp. Tr. (Mondif. Sh.) 3.80
3.82:
veer prijshoudend In de markt.
ningen voor den uitvoer van deze pro~.w at~·e La. ~ P.
~ ',d Obi. ~ep1ba~
3
International Nickel
64% \ 64 /.1 Pe per (p~r picoU
:~eCtr.
Groote div.illelldbetaiingen te ducten kunnen worden aangevraagd, Is
'131~ , : 131 .
Union Pacific
S.k~ B~l.;Ready:
12.50 13.
het Uiwoerend Comite voor den Bul~ % ..' Suni.' Electr.
.'
Londen
61~ t 62%
General Electric
Fe}}r.
I
12.50 13.
• ,~·k o b·};, VoIUhu},s:..,
tenlandschen Handel, . aldu8
seint
Febr.;Mrt.
Standa·rd Brands
12.50 13.15%
15%
vestuig sOe(.' .
Lon den, 6 Febl'. (Reuter). De Transocean dd. 6 dezer uit Salamanca,
103
Maart.
I ~ 75 13.23 groote .dividendbetalingen en • andere
General Motors
67 3/.1
6'1%
i ~ % l3at. V~lc.'
.
,., Mij:
E.k. T. ~tong Ready:·..;. . .--;
12.25 D.
51%·58~
Montgomery Ward
stortingen, welke tot een bedrag van
DE FRANSCHE HANDEL
'.Pebr. .
12.1ju Kenn&Qtt,
.
5%% Java HyP..
59%'
59.%'
£ 65,4 millioen zijn opgeloopen, omvat.
. Bank l\ 500
.
~~br./Mrt.
1225
n-Standard on
70:Ys
71%
tend o.a. £ 30.3 millioen ter aflossing
Senator Chaptal, de voorzltter van
'. Maart.·
6% ObJ, Java HyP.
'2.' 0 12.75 del' 2 Y2 % '8 'schatkistobligatles, hetgeen de tarlevencommissie uit den Senaat,
I' _.
HudSon Motor Cars
21%'
22%
BJmk
Wlt.te·,Muntok .
gelijktijdlg geschiedde met de betaling gaf in het rapport, dat hij gisteren bij
5% ObI. N.I. llY"P.
Stemming: ~eer vast.
· p~p~r'(~r ~iCOl) ,
.
a.a;llk
van een gedeelte der Fransche spoor- de commissie ultbracht, een vrij pesslE.k. BM., Ready:
.-op
4% bbl. N.J. Hyp.'
wegleenlng, alsmede de vraag, 'dlezich mlstlsch beeld van den Franschen bulFebr.
Sank
zoowel
veor beursddeleinden als winst:. tenland~chen handel, selnt Transo'cean
DE
STILLIIALTE·OV~REENKOiUST
.
FebrjMrt.
il.23
21.15
4% % ObI. N.J. HyP.
ultkeeringen o~twikkelde, resulteerden dd. 5 dezer uit Parijs..
Bank
~t~.
in een vrij levendlge om:zet.
De Fransche buitenlandsche handels5% ObI. N.i.IJYl>.
Verwacht .wordt dat de aanstaande a 1 t ron ell 80-0 1 1 •
, Bank
Leeners maakten dientengevolge gre- balans over ,het jaar 1936 Is afgesloten
onderhandellngen in· vfl'band met het (per K.O. inc). drum)
6% ObI. N.J. ,Hyp.
tig gebruik van de geldmiddelen en van met een invoer-excedent van ongeveer
c,
expireeren van de zevehde Stlllhalte-. CO~lt'r. A. Ready:
Bahk
.. Febr.
de clearing- en non-clearingbanken.
7 mllliard francs.
1.45
150
overeenkomst
zuBen
lelden
tot
de
VCl'4'~ % ObI. Geill. Cr.
1.50
,- l.·E"
. Wanneer ,de Fransche industrIe nlet
.
B~nk'
..' I<\.:I!l"VMrt.
lenging. der overeenkomst.
. FebiJJu111
,1.47'a 1.525
Berlijl1 met geringe affaire spoedig in staat is haar prijzen te her4%· ObI. Gem.,C~.
Onder de zevende Stillhalte-overeenJuii/l)(!'c..
1.40
leo
. ..
13ankn, 6 Febr. (Transocean) .. zien,' ten elnde met succes op de .wekomst zijn de DQitsche buitenlandsche
. 'FebtJDec~
. ~.,
l.tO 1.50 Or>B eder I ijBerlijllsche
-5% ObI.P. Rartdoe
aandeelenmarkt reldmarkt te kunnen concurre·eren, korten
termijn
nog
mc'er
schulden
op
'1% ObI. P. RandOe
102' 11)5. ·teruggeloopen.
Contr~ct 0;'·: .
'
,.
.
tot
stand.'
verklaarde de Senator - zal de hankwamen
weinig
zaken
.6% ObI. C·arumoy
Fe1)ruarl
D.e prijzen waren wederom betrekke- delsbalans in 1937 nog meer achterult-·
Geraamd wordt dat. de StlllhalteG% ObI,So~warna.
%
lijk laag gesteld.
gaan:
6% ObI. Mandating .
~
credleten, welke op 31 December 19,35 RlIb·ber·(pef
. K,.O;>·
.
~~ ObI.·OaJeuh .
Meer, dan een millioen Rei.chsmark
ongeveer 1.400.000.000 mark bedroegen, Markt'ptUS ., ten i2.13 n.m.
Manggoeng
..,;
aan preferente aandeelen der Duitsche
CLEARINGKOERSEN
in· lQ36 tot ongeveer· 1 mllliard mark
Java Std.
.
6% ObI. Moeara
spoorwegen
werden
opnleuw
aangebozijn
verminderd.
'
1, .
She~t8
39
Laboeh .
Den H a a g, 6 Febr. (Aneta>. Tot
ben, hetgeen een verdere daling der 8 dezer zijn de volgende clearingkoerDe Dultsche bultenlandsche scfl1.ilden
Java Std.
6% ObI. BodJ. oa.tat
prijzen
veroorzaakte.
op k.ortan termljn bellepen oorsprOllke6% Qbl; Juliana· .
~oe
sen vastgesteld:
Duitsche obligaties lagen willig in de
6% ObI. Boeklt .
lljk, 8 milliard mark, terwljl de eerste
Reichsmark
13.46
Laijba$$a
markt.
St11lhalte-overeenkomst, welke in· 1931
J)E ~KT 'DE SOERABi\JA
3%% Obtoem. Bat.
LIre
9.61
Bultenlandsche obligatles bleven vrijwerd
gesloten,
nog
llep
over
e~n bedr,ag
5% ObI. Gem. a.ai.
Peseta
12.50
·Korth!
:..
Nieuwe.
oOgs~.'
(eerste
leVI)·
wei
onveranderd.
van '6.300.000.000 mark.aldus seint
6%Obi. ae'in. Mr.
(Zfe verd,er Vferde Blad).
Hngen> 17.87 en 18.--" gedaan.
Call money deed 2% tot 2%.
Transocean ddt 5 dezer ult Berlljn.
Comelis

i I gI

Beurs te Amsterdam
B lot k 0 e r 8 e n

5%% ObI. Gem. nui~
tenzorg
4% ObI. G. Band.
(Officieele koersen, nadruk verboden) 5%Obl.G.Band. '0
4 % ObI. Gem. seer.
4% ObI. Gem.Bero.
lOt
Nabeurs
~~ % ObI. Gem. seer.
.
1928 1016 Febr. 5% ObI. Gem,Boer
~
5Y.a % ObI. O. p'bang
4% I. L. '34 A a / 100
5% % ObI. Gem. T. en
P.ekalongan
6% ObI. Hotel des

Beurs te Batavia

8.90
8.c;O

8.90
l:1.90
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BATAV!AASCJl NIEU'VSBLAD

Indien Uw oogen niet goed meer runetioneeren, raadpleegt ons voor een
goede en passende bril. Oogqndenqek
gra,tis. Wij maken ook brillen op
dokters·reeept.
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in reserve kan houden. Ouaker Oats
Is een krachtvo~dseJ -dat' het' meeste
ijzer en Koper bevat. ~1neralen die
vol en' ro~. J:;~oed 'opleveren. oUaker'
Oats gee!t nleuwa kiacht ell doef U
meet vqn, he.\ lQV~ll ge.Q.tGter,l,.

hoofdpijn. verstopping en algeme~Qe
ullputUng worden veroorzaakt door
g~brek in Uw l1chaam aan hat waardevolle Vitamlne B dat zoo rijkelijk voor'
kQmt in Ouaker O<its. On belangriike
voedseJ·element rn~eteD wiJ lederen

DI DIONNE VlJltlNG

MM. d. geheel. Yoed.e~
wet.~.cho~ dar ",er.ld lOt

. t:r~I:b:~ dd:·~~~~~

DO~ wei v~ d.b
••nteA. vet)aardog. '.

b dat

51'117'"''

VilQ

2946

a

e

l_7+ W ' -

M

•

ft·

•

AOE.tE SAttO.Ro.CK ~
4 "•

. ' "'f.."

I.",

r

,,",'Jr.$ i,itl I.

£1

vro<?lilk.~,

.., ...

J

~'

~

/>

Jo

I

4F

~p~edi~

Ne~erland

telkens na aankomst

~et ~.~.~•• vliegluig, dus tweeQ1~\l,I\

per wee~a

. ',,;..

·.
'

~{

..-

:43_***.'. .......

d~lle

h~sto,ri,e,

veroor zaakt doo." een 'vleermuis, ver·
dW~,cl,~d i,n e;~o nleisjesb9ud<>~r'
EE'n,

SKANDAL UMDIE FL.EDERMAUS
MARI'A ANDERG.~tST

Verschljnt In

'''/G.dd'''t~.

f

2970 • 1"

~

,De Indisch'man'

C;lI1radi U ..
/lOlli rii. lall;'.

$.0% 'iJ" ... ~J'''

.......,....- Geeft U kr~cbh en uitboudin~~VefQl(J8en

VIKTOR DE· KOWA

over
heel de werefd
is ooze mall-courant
.' '"
.

~:~~: ~~D~~' ~~~~~

~~ aUAK~R OATS
~

,

DESlUND1GEN !COZEN .
QVM£I, oars VQOR
•

i.t;'.

CAP/T'Ol-

••

'el

per

kwar~aal in Nederland ~~

fiultQI1I\lllda

4. I

~

•

Te-tetoon Welt. 34~·'
Telefoon 1111~

VVAAR

MeeR. VOLLER eLO~O/ SLAAPf GOED.GEEN
NOOOl~E

Nq9fdll{ijk 3~b,

,

I

. 8<1ndQeng.
.' '(o$(I,lv,eg' 39,
WELK
•
SIGARENMAGAZIJN j~ het be~t' gesorteer~ l .
lid, T A' ~ A· K $ ~ L A ~ T I,~'

-r-

Of ZOO ORIN~EHD

I

,r

GEERMIOOELEH. DE

'j;

'. ;~6~'

"
: .
. . . .'. ...".., ~ ...,'"*J,_'(

¥~,»

•

H!) WASGEWfNO
G~RMXT AMi PUR-

. : ••fEN MAt\NO' OF TWEE <!IElEOEN KRI;EG IK
, BEZOEK VAN feN PATIENT DIE VRUWEL Hea.LfHMl UITGEPUT EM ZEER NERVEUS WA5.....

II

7

J 4.- I~ ~~t

""'"

Adm. Ba'avi~C\scb N-'~"w~~la4 - B~14 y;1~ (C.~
'i
•

'J

\

..
B~TAVIAASCn,' NIEUWSBLAD

"\..'
Ii,·,eJrruurr

van
-

1937

r

k'·'

DEIIDE

BtAD

'

/

:

--~

vel'S hebben erover ultgeweld "na door l' '
binnenlandsche vakbroeders te 'zljn ingelicht. Maar al spijt het me voor onze
geestdrtttlge patriotten, achteraf moet
il, deze verklaring wraken. Het was nlet \,
een bijzonder gunstbewljs van Ide Oran[e-zon
maar alweer, net als die wonderBespiegeling over de Rij,r"prellt, liet Ol·(lnje.zollll~tj~ en de
bare herfst-lente waar de Di~ht,er' zich
grlllen. »au ons kllnuutt, - Als de motlerne j~ltgll' guut
zoo over verheugde, een schalksohe tinJ>:a
van het onberekenbare Hollandsche
sneetuoballeti : •• Neeni se nlet lilt 'serieux ! -, Tijge,'s
kllmaat. Want milde zonneschijn en
blauwe Medlterranee-luchten', werden
en leeuioen in sneeuio en ijs ·
ons nog lang na het Prlnselijk huwelijk
toebedeeld. Ik weet niet of cijfers U iets
lUOEDERLANDSCHE I{RONIEK
voor ecn landje zonder hoogteverschll- zeggen, zoo niet dan moet Ge maar op .
len!
mijn gezag aannemen dat elf graden ]
De winter van dit Iaar had de merk- Celslus in de schaduw lets 'uitermate :
door
Luttentsslgs beteekenen, wanneer ze me- .
waardigheid dat hij nlet door een fat- dio Januari worden waargenonien.
I
Onzen redacteur in Den Haag
soenlijke herfst maar door een lente
'
werd voorafgegaan. Drukke zakenmenDergelijke temperaturen hebben we
schen slcegen er mtsschlen geen acht op, zoowat een weekIang gehad, ,M~n raak- I.
Den ( II a a g, 23 Januari.
maar dichters en rentenlers zooveel te te er aan gewend, men maak~e lange Ii
wandellngen naar het strand of naar .;
Het heeft gesneeuwd, een heelen meer. Ze raakten er soms door van de het Bosch, blootshoofds en met, 'de [as- \'
nacht lang, en dit is tegenwoordlg zco'n kook. En net vel'S van I!d'utens bij de sen open. Maar juist teen men met eenig ':,
b
t .
klkk 1 l' d t Iameuze Rijmprent is naar hlj zelf zegt Iecdvermaak ging denken aaude kapl- ..
ge eur ems. voor ons 1 er ant ie a door de septernbersche lente ge'insPi-1 talisten die zlch op zoek 'naal' warrnte j I
ik me er niet voor geneer er ern kro1'·
..
een paar duizend kilometer naar het
. . .
,... reerd. Al e herrte over deze RIJmprent
nlek aan te wljden. want al zult
P. hebben we dus eigenlijk aan een grfl van Zulden ~1adden verplaatst, wat volmaakt (
het mlsschlen niet zoo dadelijk wEI. Ions klimaat teo danken.
overbodig leek, goolde ,een plotselinge,.,
·t · · d
"f'
. d t lk
)
door mets aangekondlgde ommekeer ,',
1
d
ge ooven, 1 IS In e VIJ jaar .•~ 1
Welnu, deze lentescheutjes, die "het rcet in 't, eten. Nog geen week geleden :\
wederom tot de Hol1:lndsche aborlglnals stomme bleed aan 't rijzen brachten" zat ik Vaal' het open. raam een sigaret- '
behoorde eerste keel' dat ik weer eens om met Boutens te spreken en, althans [c te rooken. Nu sioof ik me af om met l'
een dlk pak sneeuw heb gezien. ';rijdens volgens hem, Cupido het pad op [oegen vllt en koperen strips ook het klelnste :
Hllversum bezit cell eehte Bobsleigh-baall op den heuvel van Anna's lIoeve, waarv;lll zeer .druk wordt
een voorafcraand verblijf ~an de Riviera duurden met tusschenpoozen tot in Ja- kiertje van dat raam luchtdicht af te '
'geprofiteerc;. Tevens geniet men van den top een fraai uitzicht over het besneeuwde landschap.
•
t:>..
nuari toe. Ge hebt allemaal kunnen le- sluiten. Op 20 Januari was het een i
had lk meer van IJS en sneeuw gemerkt zen wat een nobel weertje het bier was weertje om te gaan spelevaren op de .
dan hier, twaalfhonderd kilometer ver- cp den zevenden Januarl, en hoe Den Kaag. Op 27 ,fanuari vriezen tusschen lk een ~Itukje brood. uit het raam gooi zijn. De 10mpste jongenlS blonken er het van Ostade. Een stuk polderland, met
del' naar het Noorden. Want daar had- Haag, stralend in zijn bruldstooi, zich Enkhulzen en Stavoren de veerbooten in «omt het niet eens op den gr<~nd want llleest in uit. Er waren toen ook al di-' netwerk van rechtlijnige slooten: en vaar.
.
3,vermen uitgehongerde meeuwen, waar- rectrices die protesteerden, hetgeen ons ten, Is lang niet voor iedereen bekoorlijk.
<inder kanjers zoo groot als een eend, koud l1et. Maar als de gewapende macht Maar een onvermoede, . melancholieke
duiken piJI~nel over het dak Beer en er aan te pas kwam namen we toch charme krijgt dat vlakke land wanneer
vechten' er om in de vlucht. In den re-I de beenen zander aan vechten te den- het wit en vers,tijfd in den ,greep ligt
gel ziet men deze sierlijke en gufzige kerl.
van den Noordooster en de avondzon
vliegers alleen bij den Vijverberg en boOnze zonen hebben dian eerbied niet bloedrood in de nev'els van den horizon
yen, de grachten. Ma~r de ,honger drijft: meer voor het Gezag. Ze timmeren er op \'erzinkt. Dit echt-Holl,andsche winterhen, n~ op ~t~ooptocht~n t'Jt vel' bUiten, a13 men hun te na komt. Is dit een gevolg gezicht kan men in den trein van den
l1un, ge~vo~e Jachtterrem. Als musschen I van verkeerd gerlcht onderwijs? Wordt Haag, naar Utrecht het best bewonderen
~1'ak~elen ze '0.I} straa:t om de hard be- ~ de schooljeugd in het bantlelooze opge-I waar het zlcn aan weerszijden van de
yro(en afv~l, dIe .'le naa1' wakken in het voed?
, Stel U gerust. zoo'n vaart lijn ape l' ted e vue uitstrekt. Ten
l,is '?ra,;~-n ?m ,~e weeke,l1:. Voor fi,~tsers II loopt het niet direct al heeft 't onderwljs I ooste~l van Utrecht ~ordt het beboschte .,
~uto s gaa~1 ze ,nauwehJks op ZIJ.
tekortkomingen, en groote oak. Maar de h€~lVelland romantischer en woester, en ,
Vl'ijgevochten houding op straa't is n i e t op de Veluwe lijken nu de eindelooze
Deze fel1~ vorst, ~eeft, de sneeuwpret! het gevolg van het contact met roode of I galvende heidevelden met bier en daar
, · . ekort. Ma~r enkel~. uren lang heeH de: ro:€' onderwijzers, want bij dergelijke een groep dennen op steppen of toendra's
jeugd ~u,nnen pl'')f1tee:·en. Als bit to?-1 If J.letjes zijn vaa~ de 1eerHngen van w,ann.eer, ze ~it bevro~en. zijn in den
~ershg :z~g men ,~ver,al' p:rlk::leeen 111 j Cl'lstelljke schol€n
de groOtste rad- Slbenschen WInter. Dlt IS geen Hol~f:·n ,Haa..!?' ~n bij Sch~veningen jonge draaiers, Dit l1l!lts,te Is dus een zelfde Ilandsch landschap meer. En heelemaal,
eden .op sk.i s waarmee ze van' de, glad-I ~oort spellng del' natuur als waaraan het C'xotisch in hun winterkIeed doen de
ce dumhe,llmgen roe~scl)ten.. Oc-k ~rok te wijten is dat 'Vo~gens degelijke Utrech- heuvels ten Noorden van Arnhem aan,
een 1egertJe H. ~'. S.-ers en gymnaslas- tenaren de theo!,ogische studenten in daar waar het Dier.en'park zljn artifi~iee
ten naar een melsH~s,school om naar oud- tet s,treken uithalen ,de slimste van al- 10. grotten en
rotspartijen hoven de
fIollandsch gebruik de vrouwelijke col- I !emaal" zljn. Hetgeel; ik trouwens 'niet b')omen verheft. Hoe men daar Bengaleel~ga.'s . roode koo~en .te bezor~en" tot Nj qn<;lervlndlng weet ah hebbende nlet sche koningstijgers
al grommend en
, '" :';. ,Fan~oop van de dlrectnce op WIer tele- in de bisschops3tad gestudeerd. Maar 't .grauwe~d over de beJjzelde rotsen kan
'. ,..,'?' >,{<~«:,~~<,~,.:.w;;: fonisch;e noodkreten ijIings stoere kla- zal. weI waar zijn want G. F. Haspels zlen duikelen. terwijl, Barb~rijsche leeu04
'. _,' ,~;:tkk~n
111 cycle-cars~ toesc~oten, met liet een van zijn' Urkers ?~ggen, .,Woar, wen een luchtje s,cheppen In de sneeuw
,
. I knuppels, en' revolvers
gew1pend. Maar zit' geen bi~st In,)doar zit geen giest in", za1- ik U toch eens·'bil',$elegenheld.in een
JOlig en' ,Oml in Volendam Iieten ;lich
'niet afschrikken door den snijdentlen wind, doch bOlldcll ollvervaar(l. de e:l~ m,'Jderne. H, B. S.-er is met voor een en aangezien hlj zelf een domine was, ~(ligende kroniek ver(ellen.
schaatseu' onder, 0111 01) (Ie binncllwaterell te profiteeren van het ijs.
k .emtJe verv,aard. En de Ha,agsche spe~ I en een goeie, kon hij 't weten.
,
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t
bObbike~ t~ hJtf..en hetbw..eld een alge- samen met wat Haspe1s de tl'J'dgeest
en ,de ijsbanen van Peira Cava nog geen bene pijpestelen regende. Ieder dacht on t e lb are Wll1 ervoe en op ZlJn ge.we en n-€ene
0p,p1l' IJ waar 1J aan weers- zou noemen. Men heeft !zoo 1an~ van de
.
vijftig ,kilometer van ons huis. Van natuurlljk dat de Oranje-z<m er een rol zal hebben als hij nog een enke1en dag kanten memge,voltreffer werd gepl.aatst. daken af geschreeuwd dat dit de eeuw
in
speelde.
Buitenlandsche
vers1aggeNice, dat zich baadde in den yvarmen
aanhoudt. Het is nijpend koud, en al~ Pas toen de benarde ordebew~kers 111 al- van het khld moet zijn, en dat aan de
zonneschijn, glng men in een auto naal'
len ernst met vu.urwape.ns. gmgen drei- jeugd de Toekomst behoort dat ons half
AM
bo~en en een paar uur~es la~r kon !-~~~~~~~~~~-!.~~~,~~~~~~~~~
• m±
~ , ~ ~ ~ gen, trokken de, JongelUl zlch langzaam volwassen, kroost er het Heden
b"
men de schaatsen of de ski's onderbinen mokke'l1d terng'.
genomen heeft. .
"
maar 1J
den, en . de genoegens van de sports
De ontaarding van onze moderne
Dat mobiliseeren van de tot aan de
G'hlver smaken. Na mijn vertrek naar
jeugd kent geen grenzen meer, zuchten tanden gewapende motor-brigade tegen
HoJland Is er van sports d'hiver nooit
voor de dagelijksche mondverzorgingJ
nu d~ -ontzette Haagsche renteniel'tjes. een troep sneeuwballende ~wajongens
meer lets gekomen, d8.ar heeft ons kli- I
Met tandpasfa kan me~ fandaanslag \lerwijderen en "erkreurde tanden hun natuurliJke
Niet heelemaal zander grond want er is li.ikt me andel'S een verkeerde tactiek.
n1a<lJt wel Vaal' gezorgd.
kleur teruggeven. Maar met tandpasta kan men de 51 ijnwllezen vall den mond
inderdaad nogal wat veranderd. Ik her- Als men ze had laten begaan inplaats
niet behandelen, - Toch is dat zeer belangrijk, want dat zijn juist de plaafsen
. over dit klimaat van ons is het laatInner me dat een vijfentwlntig jaar ge- van ze au serleux te nemen was er nleta
waar ziektekiemen zim neslelen en goed gedijen.
ste, woord 'nog lang' niet geze-gd. Het
leden het wa.sschen .van meis}es met verschrikkelijks gebeurd. Alleen waren
wordt al grilliger, wonderpaarlijker. Er
sneeuw eveneens een zeer gellefde pe- er dan een stu~ of wat aardlge· meisjes
Daarfegen herpt slechfs een goede mondspoeling
zijn tempera,tuurssprongen die Amerizigheid was bij de H. B. S.-ers.
"ingezeept" zooals dat heet. Hetgeen ze
waaraan eenige druppels oool zijn foegevoegd.
h€elemaal niet erg zouden hebben gekaansch a,andoen. En temperatuursverOOOL werkt sterk ontsmetfend. Een 2% OOOL-oplossing vernietigt
Niet uit onridderlijke zucht tot trei- vonden, integendeeI.
scHillen op afstanden van nog geen
van 2000 millioen ellerbader;en in 60 seconden nO/u I OOOL werkt na de
tel'en maar on,1dflt de toen nog langhari-I
tweehonderd kilometer die buitenlandr:nondspoeling n09 Ian 9 e n lijd voorbehoedend legen nieuwe baderien.
ge nymphen on:danks heur kreten duisehe meteorologen met verba zing moedelijk toonden op de behandeling prijs
ten vervuIlen. Vandaag is het Las Pal'te ste!len~ - net als de page-kapjes 'Deze o~derwetsche sneeuw en ljs-pe, a a ro rtl : vuruw dagelijksche fandverzorging
mas, en morgen Siberie. En terwijl men
aan m~t mondspoelingen met ODOL
van thans. Het was een soort van pri- riode heeft weer het Hollandsche decor
in Middelburg bijkam~ ptHt van de
mitleve hofmakerij waarvool' men niet doen herleven z(~als we dat kennen
warmte vriest het In Groningen acht
2942 van den tongriem gesneden behoefde te van de schilderijen van Avercamp en
graden. Me dunkt hef kan er mee door
2952
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Is fandpasta aileen yoldoende

D

,
FEUllLETON
Del nieuwe

•

Lord
3)'

"Geef mij den brief eens !" riep mrs.
Morton en Het zich even in den stoel i
vaUen.
,;Wat is bier aan de hand?" klonk
de stem van een flinken jongen, in
leeftijd tusschen de zusjes in, die onmiddellijk, met verlangenden blik naar
de, gedekte tafel J vroeg: "Zijn jullie
nog niet verdel', zeg? Mijn 'maag
je1,Jkt I"

,',0, Herbert, beste jongen!" viel zijn
moeder hem am den hats. "Je oom is
een lord en zoo zal jij ook nog eens lord
No~thmoor worden".
,;Toe, als je bHeft, 1aat mijn hoofd er
nog wat opstaan! Wie heeft u dat wijs
ge1naakt ?"
;,Oom ,Frank is lord Northmoor", zei
Ida verklarend.
"Die is goed", schaterde Herbert.
;,Toch is het waar, Bertie. Kijk, bier
Is de brief".
Er werd nljdig gebeld.
.'"Beware! Daar hoop ik nu binnenkort oak van af te zijn. Toe, loop eens
gauw naar boven, Conny, en zeg tegen
mrs. Leeson, dat haar lunch zoo dadelijk klaar zal zijn, maar dat wij opgehouden
werden
door' onverwacht

.....!"

b

nieuws", zei mrs. Morton en iSpoedde mij, tot zijn schande, nooit pianoles
laten geven, niaur nu kan hlj mij die
zieh naar de keuken.
niet lunger weigeren. We zuBen ook op
"Laat haar m~ar beUen", raadde Ida de dansles gaan en, at Conny, - we
aan. "Zend haar weg met pak en ~~k, zullen nog nan het Hof gepresenteerd
moeder! We hebben nu genoeg vt"In
pensiongasten met al den aanhang van worden'! En watt zullen ze o~· dan bedlen. We worden nu aIlemaal rljke lords wonderen !"
Waarop Herbert in zoo'n luid lachen
en ladies!"
ultbarstte,
dat zijn moeder hem ver"Wacht eens even", zei Herbert, die
llU den brief bemachtigd had,' "dat maande:
"Jij zult een edelman 'Worden, Bertie,
zegt l;1lj niet".
"Is hij zoo gierig ?" rlep Ida. "Wat en je zqsjes de 'zusters van een edelman.
zegt hij dan? ~k heb er niet alles van Waarom zouden ze dus niet aan het Hot
kunnen komen 1" ,
gelezen".
"Maar oom houdt er immel'S een'verHerbert las hardop:
100fde op r1a, is het niet ?"
"Ik weet nag niet, waar ik toe in
"Die leelijke ,oude onderwijzeres ?" riep
staat zal :zijn; over welke mfddelen ik Ida. "Maar die zal hij nu toch niet willen
zal kunnen qeschikken, maar ik hoop trouwen?"
,
het leven makkelijker voor je te kun"Zij zal weI zorgen, dat ze hem vast
nen maken en mijn ' neefje en mijn
nicl).tjes een waarlijk uitstekende op- houdt, daar kan je .op aall"; zei mrs.
voeding te kunnen geven. Tach is het Mbrton. "Maar dan zal ik zorgen, dat ik
beter, dat j& nag geen stappen doet hE-m aan het verstand breng, 'wat een
dien kant ult,' tot je verder van mij schande dit zou zijn voor de familie.
gehoord 'zult hebben". - Zie .je, Ida, En dan zal hij het niet meer ~durven !"
"Ze is vree,')elijk oud !" zei Ida weer.
dus dat belooft alleen maar hoopen ge,.Nog lang niet zoo oud als miss PottIer,
leerdheld ,voor ons,· andel'S niet !"
"Onzln, Bertie! 'Hij moet ons weI '~ie gisteren 'pas getrouwd is", zei Conwat geven....... Ais hij ;nu lord Is, wat stance, die blj den dood van haar vader
en bij andere gelegenheden. wanneer de
zijn wlj dan?"
. De honger maakte, aat het beant- aanwezigheid' in huls van 'een jong kind
woorden van deze belangrijke vraag voor J lastig ,werd gehouden, bij haal'
eenigen tijd ultgesteld werd. Het mld- grootmoeder in Hurminster had gelodagmaal was verzet tot de kinderen uit geerd en zoo ;erg vee1 was :gaan houden
school zouden komen en de jongetui van miss Marshall.
"Je moet nie~ meepraten over dingen,
waren het er over eens, dat zij nu vel'
verheven waren )boven het bezoeken waar je geen verstand van hebt~ Con~
van gewone Inrichtingen van onderwijs. stance", zei haar moeder. "Je oom, lord
"Onze opvoeding moet nu eerst vol- Northmool', mag zlch niet 'Vernederen
toold worden", meende Ida. "Oom heeft door een 'eenvoudig onderwijzeresje tot

•

·t

barones te maken en daardoor Herbert
en zijn familie uit te :stooten...... Daar
heb Je die nare bel weer! Ik zal naal' hoven gaan en mrs. Leeson :meedeelen, hoe
het met 1011S gelegen Is en dat ik haar
een dezer dagen zal opzeggen. Neem 11U
maar af, meisjes. Je 'kunt 'nooit weten
hoe er nag eens iemand komt".
. Toen dit gedaan was. hoofdzakelijk
door ' ,Constance, glngen de zusjes met
1)aar verbijsterend nleuws naar de kennissen, die ze !bereiken konden, en tegen
dat ze haar,tocht volbracht hadden, \waren ze overtutgd van 'haar eigen adeldom
en er op voorbereid, om zich lady Ida en
en lady Constance Northmoor te hooren
noemen.
Toen ze terugKwamen, vonden ze de
huiskamer geheel 'voor Iqezoek ingericht
en werden ze er nog even ,op uitgezonden,
om saucijsjes ~n theegebak te halen.
Bij nader overleg had mrs. Morton beslaten, dat het· niet 'raadzaam ZOll wezen
haar zwager te antwoorden, eel' ze zich
zekerheid had verschaft, wat haar rechten waren en dus had 'Ze op de thee gevraagd mr. en mrs. Rollstone en tot Constance's niet geringe vreugde ook hun
dochtertje Rose.; (lie warelt hun buren
van een paar huizen vel'.
Mr. Rollstone ,was eel)' groote autori...
telt, Iwant hij had' het beste deel van
zijn leven doorgebracht in wat hij noemde de eerste families va11l de hoogste
kringen. Hij was hall-knecht geweest
bij een hertog; lakei ,bij de weduwe'
van een viscount, Ujfknecht bij een
graal, butler bij een baronet, tevens lid
van het Parlement, en toen hij zich teruggetrokken had' uit ide tllenstbaarheid!
bij den dood valt den baronet en zijn
I

I

huwel.ijk ,met de, huishoudster, had h!j g~:voonte zijn !minzaamhel'd voeJde, toen
een 100d boek meegenomen, "Burke s hlJ haar zijn mollige blanke hand toePeerage'~ I<een hoek met bijzonderheden stak en met een be~allige buiging van
van den adeD, waardoor hlj, zoowel als zijn grijs-blond hoafd 'began:
'
....
'
door zijn jVliOegere bekendheid' met de
"Het IZIJ miJ. vergund, u mijn gel ukhoogadellijke personages, in staat was,
om als een .soort orakel te dienen, wat wenschen te b1eden, mrs: Morton. Ik
betreft aBe mogelijke eigenaars van v~rmoedde gee~szl~~ dat lk nabij een
een jacht ,die de aandacht waard wa- I dame woonde, dIe zoo nauw verwant was
reno Als hun namen nlet vermeld ston- aan d? laristocratie". ,
den in dit 'boek dan maakte h;j ze ult
"Tl IS dan weI zeer . vrlendelijk, mf.
Vaal' parvenu'~~' hoe volma;kt hun Rollstone! Ik ,had el' geen idee van, Ida:
vaartu'{gen over1g~ns ook mochten we- kan het getuigen, dat .k heelemaal van
zen in de oogel1 van zeevarenden. De I stre~k w~s, ofsch,oon ik, mij wch zeer
uitgave 'van het boek was weI een kwart I goed ~en~nel', dat ik m1jn goecten man
eeuw oud maar hij had het b:jgehoU-1 heel Gl~WIJ\s heb hooren 'zeggen, dat hij
den door'met zorg aan 'te teeke~en aIle conne~tles in de groote wereid bezat,
berlchten van geboort~n sterfgevallen maar Ik dacht teen altljd, dat dit maar
en huwelijken uit "The G~zette", die hij een grap va.n he,~ ~as". .
dagelijks bestudeerde. 'ZUn dochtertje,
"Dus, als lk m1J nIet vefig1s, mrs. Moreen aardig, bescheiden. meisje van een ton" dan was de betreurde overledene
jaar of veertien en Constance's beste de Jongere broer van den tegenwoordlvriendinnet1e, wa ~ ook meegekomen.
gen· Lo:rd Northmoor?" I
j
Zijn vrouw ;was opgehouden ~oor haul'
"Ja, die ~rme Charlie! 0, '.Vas hij nu
pensiongasten, maar teen hij binnen I nog maar 1ll le,ve~ en was h1j de oudkwam, viel er een soort gelljkenh waar ste ~ewe~st, hlJ z.ou met veel meer
te' nemen tusschen hem en het boek, waardlgheld den Utel hebben gedrawant belden (waren ze. dik en eenigszins gen!"
\ '
I
'
vervallen; de eene door jlcht, de ander
"En, 0, mr. Rollstone, jwat 'zijn wij
door veelvuI~ig i gebruik, waard'oor het nu?" vroeg Ida ademloos.
,,~ot mljn spijt, miss Ida, mag ik u
oorspr,onkelijk roode kaft nu grijzlgbruin of ,bruinig-grijs was geworden, wo niet vleien met eenige veranderinO" in
eenigszins als de tint van een glad-ge- uw betitelil1g. Als uw geeerde vade~ in
schoren gezicht. Hij :was met zorg ge- leven was igebleven, had hij d'e "Hokleed, in avpndcostuum, en 'was zeer def- nourable Charles" kunnen worden,
tig in de keuze v,an zijn \woorden" want maar aIleen dan door speciale vergunhlj voelde zich inderdaad voornamer ning 'Van Haar Majestelt. Dlt was hij
dan al 'zijn ,aristocratische heeren bij el- voo1"'beeld ;bet geval 'bij de Honourable
kaar, zoo-dat, ofschoon mrs. Morton Frances Fordingham, toen haar broer
haar best deed in het Qog te houden den tHel had geerfd". . J I
,jat 'zij een gr;oote dame :was, en hlj ,een
!
bediende was geweest, ze uit kracht del'
, ~., 1
(Wordt vervolgdJ..
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De gebroeders Mannesmann

In

..

.1

MarQrkko·

te Tanger
Intocht van ' den .Duitschen Keizer
#If

wonderen vertelden van Duitschland,
van het Duitsche leger en van hun ket- I
zer, den beschermer aller Muselmannen.l
Het
slot was dat zij de. stamhoofden wls- i
Herhrues-lngeu aan een.kwart eeuw geleden
ten te vinden voor een of andere con- ,
cessle, waarbij zij in het bezlt 'kwamen '
Hoe vaak reeds heeft de wereldhlstc- staten. snet breidde de macht van het van uitgestrekte ertsgebleden,
I
rle treffende overeenkomsten getoond. concern zich nit. Het Interesseerde zich
"
i
In 1911 stond Europa tengevolge van. de in de mijn- en de wapenlndustrle en
Kort voor den wereldoorlog zouden de i
gebeurtenlssen In Marokko aan den rand bekleedde spoedlg een eerste plaats In. gebroeders Mannesmann over ...... twee-]
van cen oorlos, en ziet, thans ~ lvijf- de Duitsche "zware" Industrle. Tegellj- dulzend Ijzererts-concessies hebben be-:
en-twlntlg [aar later - heeft Marokko kertijd ,echter verwaarloosde het de klel- ~hl~t. In, veernen havensteden en .pJaat,
.
sen 111 het blnnenland hadden zlJ kanwederom een oogenblik een gevaar voor ne belangen niet; kleme belangen, die I toren. 'lfet seheen alsot geheel Marokko
internatlonale compUcatles opgeleverd. weldra groote werden, zooals b.v. het onder hun Invloed zou komen.
.
Maar het leven gaat nu zooveel sneller ] .Jiangende'' gloelkousle voor gasverllchDe oorlog maakts. aan <Ut··lalles: een
dan een kwarteeuw geleden, Toen was ting, dat door twee andere .breeders
elude. Het Vredesverdrag van:'yersalllef$ De Qfficieef.e proef.tocht van het motorvracht- ell passaglersschlp "iUaetsuycker", VOOI' rekening"van de KOllinklijke
Marokko een "probleem", dat de groote Mannesmann, Max en otto, was ultge- schrapte eenvoudig alle l\~anrtesm;lnn
Paketvaart lUaatschappij te Amsterdam gebouwd op de wed van de Nederlandsche Dok Mij. De gasten slaan het hij ..
mogendheden, die er belangensteren wll- vonden.
concessles in Marok,ko. De beslttlngen schen Van de I{. P.lU...vlag gade. Oil de eerste rij, v.l.n,r, de heeren : F. de Boer, dire stoomvaart lUij. "Nederland", C. ter
der Dultschers werden. In beslag geno- Poorten, dlr, K. f. 1\1., J. II. C. Salberg, dire Ned. Dok lUU·, 1\1. C. Koning, pres,» CODlm. der Ned. Dok l\Jij., C. A. G. v, d.
den vestlsen, tal. van [aren bezlghleld :
Toch was Reinhard Manneamann nog men, en aan Dujtsche onderdanen werd
Boom, Insp. Scheepvaart- Inspectie, vice-a:dmiraal ii. Vos en J. D. Braud, ~Ur. K.• P..1\I.
nu Is het een "Incident", dat er heel
even drelgend ultzag omdat men meen- steeds niet gekomen waar hij wezen wn- bet verder vetblijf in het Fransche .prode dat de Duitschers zich mllltair In de. Hlj. wenschte alle grondstoffen, die tectoraat ontzegd. Pas vele Iaren later
Spaansch..Marokko aan het nestelen wa- hij voor zijn producten noodig had, zelf '- ift 1934 ....-. kwam er. een overeenkomst
Beneden hebben allen al eens van den
ren, maar dat spo~dig bleek onnoodig te te bezitten, voornamelljk ertsniljnen. In tusschen Frankrijk en, Dultsehland tot
Pl'oeftocbt ,,~Iaetsuycke .."
Lotharingen waren zij aIle reeQs In het stand, waarbil den Du1~hers een ~roo
zijn opgeblazen.
(
engel 'gehoord, maar nlemand heeft hem
bezlt van' andere groote ondernemlngen ; tere beweglngsvrijheid 'op economisch
-....,..
_
Op 22 Januarl Is, de geslaagde offi- "..-_~
gezien, en allen willen weten, wat hiJ
Vijf-en-twintig Jaar is het geledel1 dat, in Zweden viel ook niet veel'meer te gebied werd verschaft.
cie~ele
pro,eftocht
gehouden
van
het
bet~ekent.
.
de regeering va11 Wilhelm II het Fran,
motorvracht- en passagiersschlp ,.Maetsche protectoraat over Marokko wn volsuycker'~, dat vool' rekenlng van de ~o
"Het licht van· <ten lant"arn vie! toele erkende. In r.ull etVoor stond ~rank
nlnklijke Paketvaat Mij. Amsterdam,
valU~
op hem" zegt de boer, "en zoo
rljk een gebied In Equatoriaal Westdoor
werd vervaardigd door de Nederlandsche
"h~b Ik h~m we~r gevondell. Ik be~rljp
Af.rika ..,.... de Z.g. Bee de Canard aan de
'Dok MiJ.
grens van Kameroen - ,aan Duitsch,.niet, hpe w:iJ hem zoo lang hebb~n ku~
MICHAEL M.<\CCOLM·
De hOQ(dafmeth)gen van het 7000-tons
land af. 'De Duitsche Imp.erial1.sten echnen verge ten". Hij zwijgt, en alle~ klj.
schlp zijn: lengte 357'-9~~", breedte
tervo.elden dlt als een nedcrlaagvoor
52'-4", holte 34'-1".
ken naar het houten figuurt~e in ~i~Il!
de kolQnlale asp iraties van het keizerDe voortstuwing geschledt door een
Aan den rand van de helUng :staat de hand. Ret ,ts Qngev~r tw!ntig cepth~et~r
rljk en ve.rklaarden dat eens de dag zou
3600 As. P. K. W;erksp6or dieselmotel', boor, m~t zijn stok over den schoUder, [{(oct, en de-.rechterhand ontQ~eelst. ~~~
komen" waarop ,,~e.rherstel" zou kunnen
enkelwerkend, viertakt met drukvulling
worden ge40cht. .De dag llet op zich
en st'aart de groote wijde bergwereld in, Is gesnqd,ap van dQ~J<er hout, dqpr 9~p!
en drukverstuiving.
wacbten, \totdat hij onlangs eensklaps
De
machinekamerinstallatie
werd die wit e~ onhellspellendJ voor h~m l1gt. tijd nog donJ(~r~er geWQrqeq, met te\}
scheen ,te n"d~ren; m.aar weer bleef hij
vervaardlgd door de Ncder:landsche Dok Het is mistig en koud, ell de ,boer h~Jl.. kun~tlg ge;m.eQ~p. ge~h*tje, en e~n t~ere,
uit. VOQr het oogenbllk althans.
Mij.
.
vert en 'loopt dan langs het pad naar' ~~g~m~nde l}a,nq. QQk van den lln~er-Electrische
ultrustlng
van
het
schlp huts.
vleugel is cen &tu~je flfgeQrQ~~n.
Oekscherelld is, weI 'eens beweerd dat
geschledde dQor de firma Mijnssen, AmDult~bland een ongcmotlveerde romansterdam" tentliH de koel- en vrlesinstalBinnen is het warm en OOhagelljk. net
En dan begint de b~r t~ v~rt~ll~n.
tlsche .bela.ilgstelling voor Marokko be-latie geleverd werd door de Apeldoornzit; 't, Is ,n,et alsof het met mysterleuze
groote blokkenvuur in den schouwknet..
1I111J ifJ een engel, die 'alles kent, al~~
sche Machinefabriek, Apeldoorn. ,
banden met het Noord-Afrikaansche getert, het ruikt er naar 'warm eten en gezi~m h~eft, wat (m~e vQ9~vaqeren ~~:".
den
proeftocht
waren
aan
,Tijdens
bled verbo,nden ls. Zelfs zljn er kolonlale
Mord aanwezig de heeren J. D. Brand gebraden vI€csch. Marietje de do~hter gen., Qorl9-g en vrede, dood en v.ergert,
fanatici in Berlijn, die verzekeren dat
.
" . v-etJirande,~n ve1wooste hofsteden, vl~chen
C. tel' Poorten, directeuxen del' Ko- hclp~ ha.a\; mocd~r met het dekken van, tend Yolk, en de vrijheid~urell 'op ¢e
Dui~hland oudere ,jaanspraken" heeft
njnklijRe Paketvaart Mlj., de president- de tafe!. De jonge knecht komt binnen, bergen.
op,. Mar.okko dan Frankrljk, ofschoon de
c,qmmissaris, de heel' M. C. Koning der
Spanja'ar.den toch ,al se<fert de 16de eeuw
1\1
t d t
d
Nederlandsche
Dak Mij. en de directeur met wien Marletje zal gaan trouwen, en
~y~en ~g,
a een onzel' VOOl'va erell
In de MarQkkaansche havensteden zitdezcr
mij.
de
heer
J.
H. C. Salberg.
nog
een
gast,
een
oude
bergboer.
hem
h~tt
ge.s:neden
;
~Ii
wa.~
een
van
ten eli FransGhe ontdekkingsreizlgers en
Op 28 Januarl is de "Maetsuycker"
mUltaire missi.es reeds in de 19de eeuw
Het dampende aten wordt In groote moost ~kwam~ houts'nijders ult he,b
llaar Illdie vertrokken onder commanhe~ land voor het grootste deel hadden
schotels
binnengedrag,en, €n de 'jonge land ~n 'vele m.adollna's en helligfn~e,l..
do van den gezagvoerdel', den heer J. H.
den ult de kerken hier in het land zijlll
opengelegd.
W. staal, waarlla het onmiddellijk na 'Andries sehenkt \vijn In d€ bekers. De va'll hem afkomstlg. Hij had dezen enge.)
smaakt
heerlijk:
er
wordt
zure
wijn
aankomst in Indie In dienst gesteld zal
VQor zlchzelf gema-a,kt en Qevestigde hem
Maunesmann is degenc geweest, die
wprden op de Noumea '- Australle-lijn voor de del'de 'maal ingesc;honken. De boven de huispoort van onze oude hoI,:"
bij Oultschland zulk een Intense belangboerin gllmlacht tegen haar man: "Haal
'
stelling voor Marok},{o heaft gewekt. Hij Into~ht van Keizer \VUhellll II in Tanger ill. 1905, eell daad, wel~e:gloote be-: :~e~\ K. P. M.. ,.
toch die groote tlnnen kroos van den stede, daar aan den overkant van het
roering
in
de
internatio
nale
politiek
ver"'ekte.
was een. bultengeworie persoonIijkheid _
zolder, daar kan veel m~r wljn In I Hij Passelerdal. Pat w.a.ren wil~e, m.PeUij~e
tUd~n.
'
een . Rijnland'ei - die tezamen met
ligt ergens boven !"
;,
doen.
B~sloten
werd
tot
een
poging
in
M.etkwaaxdlg
is
dat
de'
D~~~~chers
de
,':,',
DE
VROU\V
l\~ET
DEN
BAJ\RD
Krupp, ,attnnes en "Thyssen tot de coryOe~m mensch, w.as z~ker van zijn leven.
pheeen behoorde vall de groote industrie verre gebleden, In Marokko. Noolt is met beste afnemers van het Maro,kkaansche
De boer knikt bedachtzaam. Langzaam
de .wonderlijke spelingen der na- staat hij op, neemt ~en hintaarn· en gaat Soldaten zwierv~n .door het Jand, mQorIn het "Wllhelminische" tijdperk. Oedu- zekerheid verklaard of de gebroeders ljzet:erts zijn gebleven. De ,helft van de ';Oat
d~'nd en branqend, zqp.der· lei~eres. ~
J r
rende de geheele negentiende eeuw wa- Mannesmann In die dagen op 'aanspo- geheele productie gaat naa,r DUitsc}lland, t4 l veel leed kunn,en veroorzaken, ja voorzichtig·, den 'ladder op, die naar den bo(~te.de vl.el ten offer aan hun ye.rnielren de Ieden van het geslacht Manlles- ring of met goedkeuring del' Duitsche en een groot deel 'Ian de \kanonnen~ zeUs een geheel leven vreugdeloQs kun- zalder voert. De anderen zltt~m te wach- zucht. Maar in den n,acht ke~rde ~lj~
maken, heeft de Engelsche vrouw ten op zijll' tel'ugkomst, maar het duurt
mann In het nijvere Industrlestadje regeerlng handelden. WeI Hep de eco- die In den jougsten tljd bij Krupp zijn 11~n.
voorvader terug, 3m te kijken, O"f er nog
u
Remscheid de ongekroonde koningen. nomische actle van Mannesmann volko- gegot,~n, zijn uI,t Marokkaansche ert~en 4 "r a Kyle ondervonden, die dezer da- lang. De boerin gaat }djken, klimt ook lets g.~red ~was van zijn have en goed.
vervaardigd.
,1]
gen
op
69-jarigen
leeftijd
te
Londen
men
patallel
met
de'
Marokkaansche
Maar Reinhard Mannesmann zou de
de ladder op. Eerst ziet: ze baar man niet HH 'vond niets. ~lec.ht.s de' engel aan de
overleden Is.
grootste kracht der famllle worden. Hij politiek van Von B~l()w:'
Daarmee schieten de Spaansche naLaura Kyle is sinds haar vijftiende op den slechts spaarzaam 'verllchten zol- poort was onverbrand, er mankeerde
was ook in de staalfabdek van zijn vationallsten misschien thans op hun ei- jaar in't ongelukkige bezit ,van een del'. Dan ziet 'ze hem In gedachten ver- nlets aan. IJij nam hem mee voor' zijnf
der werkzaam, toonde echter breedere
Marokko ,stond In aie dagen in het gell landgenooten.
.
~,
baard. ,Zij ontving steeds de meest zonken op een kist zitten, 'met een voor- nleuwe huis. Jil, mijn voorouders werwerp in de hand, ze. kan niet zien, wat den veel heen ~n weer geworpen 'In' den
gaven, die zlch vOQral op technlsch ge- midden der Europeesche aandacht. KeiAlles een ultvloeisel van de voortva- aanlokkelijke aanbiedingen van circus- het is.
'
bied ontI?looiden. Zljn experlmenteeren zer Wilhelm II had In vol ornaat op
10,oI> van den tljd', het noocllot liet hen
in verscheidene labQratorla bracht hem een schimmel ge~eten zijn intocht in rende industrieele politiek der "Mannes- sep en dergelijke ondernemingen, die
niet met rust, maar steeds hing de en·
mann.er",
nu
vijf-en..twintig
jaar
gele,.
,d~ ongelul<kige vrouw echter steeds af"Harmes !" roept ze "zacbtj~s.
er toe gloeiende ijzeren stayen door een Tanger gedaan,' en nu h,oorde men fangel aal~ de pport 'v~n hun ~uis. .
den.
,wees.
Laura
Kyle
ha,d
een
klein
vermoulterlljke bewerklng van' binnen ult te tastische verhalen ov~r de gebroeders
gep geerfd, waardoor ze zonder ZOrgen
hollen. Krachtens dlt beginsel ontston- Mannesmann, die niet zoe) ma~r hun
(Nadruk verboden)
kon leven en. wilde daarom niet aan de
den de Z.g. naadlooze buizen, welke van agenten' naar Noord-Afrika '~onden om
iliimwsgierigheid del" lllenschen bloot
bultengewone beteekenis voor de ma- te onderhandelen, maar er zelf heen..
Nt
eiItfv..;'
!!~!!!~!!!:,!!!!!!!~~!!!!!!!~~~~".~j;!.,
~esteld worden. "De vrou w met den
chine-industrie zijn geworden.
gingen. Dit ,was iets gehe,el nieuws. Oe:..
, baard" wefd menschenschuw en leefde
huld in Arabische kleedlj, 'doorkruisten
tientaUen jaren in 'een klein huisje,
Met zljn broeder tezamcn stlchtte Reinhard en Alfred l'rfannesmann het
waar ze nooit meer uitkwam, om, niet
Reinhard Mannesmann tal van fabrle- Marokkaansche gebied; zij ~ knoopten
door de kinderen bespot te worden. De
ken v~or de vervaardiging van de be- betrekkingen ~an met de Inlandsche beEn dan 'ziet ze, wat hij in de hanp
noodige levensmiddelen werden door deroemd geworden "Mannesmann-Rohre" volking, w~lke zij Imponeerden'door rijke
Ieveranciers bi!. den drempel van het heeft. llet is eelli houten engel, uit donnlet aIleen In Dultschland, maar ook
gaven. Heele nachten ve.rtoef,den zlj in
hulsje ueergelegd, waar ze ook hUll' geld ker hout gesneden. Ook zij denkt na en
Oostenrljk, Engeland. ltalie en de Ver. de tenten der stamhOQfdel1, wien zlj
2948 ,vonden.
.
zwijgt. Bamen gaan 'ze naar beneden.
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Mijl ~a mijl Iegt sergeant Donderkop
met ongelooflijke snelheid" af; karwats
en sporen spaart hij daarbij niet. Oeiukkig ,heeft het de laatste twee dagen
in het geheet niet gewaaid. Het spoor
dat Mickey achtergelaten heeft is dus
nog duidelijk zichtbaar en lijkt haast
versch !
,;'t Pootje" 'gunt zich geen Qogenblik
rust, want de achterstand is zeer' groot
en als hlj er niet gauw bij Is, heeft hij
kans dat Mickey reeds dood is! Ondcrtus.sch~n jammert hlj steen en been. "De
heele l<:w~stl.e Is· dat: lk veel te lanknloe";
di-g en teerhartlg' ben!" beklaagt hij
zich~e1f.

. 'Ilk had die Mickey de Muis al lang
moet'en doodschieten! Oat' zou de
beste methode geweest zljn. Dan was
ik tenmlnste (iirect van 'm af! WeI
w'at hardhandig en pijnlijk, zoo ineens
een. kogel! Maar uu heb ik, zwak.ke..
ling, bem een rustlge, ka I me" yredige
<tood gcgund in de woestljn! Zoo zie'
je alweer, gun j~ de andere menschen
een pleziertje, dan stink je er zelf ook
. nog In! Voor de krijgsraad! Asjemenou I Een van die kapiteins ~it
altijd te 'maffeil blj de, rechtspraak en
en als"'ie wakker schrlkt zegt-ie uit
gewoonte:" "De koge\! I"~

Sergeant Donderkop voelt ondanks de nitte
ijskoude rillingen langs z'n rug gaan als hij
daar~n de·nkt.·De' kogel ? ! ',Nu hiJ nota bene
op het p'unt staat om millionnair tc w'orden?
',,'t Pootje!' geeft z'n knol maar weer eens fUnk
de sl,l0ren. ,Zoo vliegen de uren om en opeens,
op de top van e.ert zandheuvel, trekt sergeant
Dond,erkop verwo~d aan de teugels en z'n
paar4 komt steigerend' tQt stiistand. Daar
zlet sergeant Do,nderkop een eindje verder,
waar het re~bte spoor Ineens overgaat in 'een
paar 'vreemde slingeringen, ,Mickey liggen.
StH als een l11uls en grauw als e'en l)\uis !

"Daar is-ie! !" stoot ,,'t Pootje" uit,' "uitgeloopen! Misschien reeds' dood I' !" P~ze ont~lettende gedachten doet heni 'Zf n paard opeens
weer de sporen geven. Hij schlet v'Ooruit, de
zandheuvel af en is het volgende oogenbllk blj
,Mickey. Hij -laat zich uit z'nzadel glijden, gespt
met trillende vingers een veldflesch los, en giet
,<te inhoud over' Mickey ult, die echter 'geen vJn
verroert! Dit windt sergeant DQnderkop' vreeslijk op.
"Hee! !" bruIt hij, "Hee! A,ap van een jon..
gen! Word wakker! Als je kapot gaat
..
jon rat! !
0, ')Vat zit ik dan in de knel ! !"
!

Qe, p~~r g,aat de 1,(amer .,uit. ~v'en
Qoort men hem buiten ham~.r~n.

:l~t~r:

; A,s alles r€e~s ,slaapti .blikt de enge~
Qog, w.et Izijn ~li~md~ gl,aa,l~el}<Je, ~~~
~e Iw:\t~~ ,we:r~l~ In.. ,l~ij: ll~ef.t, .aIJ~&, ~~ ..
~l~,n, "09~,~ s..t.r.ij~, vr:ijn~id, ,en ~liJ. gl\m"
~acht ~tll.. ....
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Lon den, 5 Febr. (Havas). Het
verlufdt dat de bespreklng van het
probleem inzake de clvlele lijst van den
AN'I'I-~UITSCHE CAl)I:fAGNE i
her tog van Windsor aanleiding zal geyen tot scherpe critleken van de zijde
Lon d en, 6 Febr. (Reuter), Kaplteln
del' oppositie, welke meent dat het perEden is heden naar Zuid-Frankrljk vertrokken, waar hij een vacantte van veer- soonlij ke vermogen van den. hertog voldoende is om hem in staat te stellen
tlen dagen zal .doorbrengen.
op roy ale wijze te leven.
"TranSQc.ean"meldt ult l,Berlijn, dat Ill.
Het verluidt dat men ~ha~s een com..
een .telegram van den LQridenscben cor- . promls onder de oogen zlet, dat zal
respondent .vande "V(md.~qherBeobach bestaan uit een verhooglng van de alter" . de' aandacht wordt gevestlgd op gemeene .toelage van dekoninklijke faONDERWIJS IN DEN ~LZ~S
verschillende J ' '?cha:4~~ijk~~erl.1Cht~n mlllevdoor er ook de toelage van exwelke door bepaalde .te Londen verschlj- konlng .~dward 'in op te nemen,
Par ij s, 5 Febr. (!Havas). 37 Der 39
nende .Ilberale bladen worden verspreld
Deze oplosslng zal echter opposltle afgevaar?lg~n va~ de .deBar~~n~enten
in ,iVe~~,aq~ met ide vaeantie v~n mints- ondervlnden van de zijde jva.n enkele le- Haut-Rhln, Bas-Rhm en Moselle rlehtter Anthony !Eden.
den vanhet kablnet.
-,
!
ten een schrljven aan Premier Blum
Sir Samuel w~~s.:~r.op,<laJi f;l~ .Impertale :'l,qlgens den': correspondent maken
waarin wordt geprotesteerd tegen het
defensie steeds had afgehangen van deze geruchten dee! .ult van €en sysbesluit, waarbi] de Ieerpltchtlge leeftijd
BE~OEK AAN ENqELf\ND?
mobllltelj oJ? ~oot~ ~~b:a;¥.
.~~~a~1.s9b~ campagne, .wel$.e momenteel .
in Elzas-Lotharingen ~ met: een [aar
door de drle voornaamste liberale blaLon den:, 5 Febr. (Transocean). De wordt verhoogd.
'
Met de komst 'van het :vUegtuig was 'den wQrdt gevo~rd tegen d.en Duitschen "Daily E~press" verklaart dat de hertog
Zij verklaren o.a. : "In geen geval zuleen zuiver locale ~fensi~ meet- dan ambassadeur in hetbij,zonder, Welke van Windsor vaal' het einde van Augus- len' wij ku.nnen toela ten d'a~ men het
ooit ondQ~ltref!end':geworden, ,tenvijleen. campagne in \l{erkelijkheid nie,t meer .tus op verzoek ryan koning George een vraagstuk mzake de verhoogmg van den
vloot nutteloos is wanneer 'zij niet mo- of mindel"is da\l antl-l),uitsche agitatle, bezoek qan Engeland zal brengen. Of- 100rpllch!lgell; leeftijd koppelt. aan de
biel is.. ..
, 'welk~ in d.e eer~te plaats d~or Winston fleieele bevestlgfng van dit berlcht kon h~.nd.havmg !Van ~et tweetahg onder: .Chu!~Ji1,VI )Vordt geinspireerd. \
.
echter niet worden verkregen.
I
.
WIJS en ~et godsdlenst-ond.erricht aan
Dit .~~~~e ,is .Ae ~e.~~n, w~a~onl . pe,cprr~ponG'en,t verkhtart dat het
l{et bezoek houdt volgens het blad' onze scholen".
de vI~9.~~3,s~ ~e ,~jl1"a\l~,~e va,D,es- .dQ~l~er c.ampa~ne. scbijntte 'zijn de vel,band met ee~ nieuwe ~al1:gschikking
mogelijkhe'den '(oor' constJ;u.ctlef werk,
sentieel belang is v09t . ,~l~l{e~,d~~
d€r plaatsen in de st. Georges Chapel te
ge~ehaPen door qe Rij.ksdagrede van kanWindsor,waar elk lid van de· Orde van D ·t l'
I
veilig~~J.d .- Id~}>~~~, ,w~,lk,e ,~~~~n
selier Hitler, te ven\ietlgen en verzekert den
Kouseband :een V'aste ,plaat1 heeft... l,l~ SC, .h,a.1U~
geen e.1Ae l: ,1a.~d.\i;J .g~f:ic",t, zal .4~ :dat de campagne ope.nUJkIwordt g~steund
iDe hertog Ivan Windsor heert momen- .door bepaald'e kerkellj.ke krlngen.
meest .nl.0J!er.ue :v,l<X>lb..asis..t~~ .n:e~~hI
teel geen zeteJ, terwijl die van den prins
Als :bewijs hie,rvoor zinspeelt 1.lijQP van '\Vales vacant is.
zijli.
.
.
. hetgeen plaatsvo~ld tljdens deconferentie
Voor hetbrengen van een verandering
Par ij s, 5 F,ebr. (Havas). De "Ami
De Imp~rla\edef.ell,sJ~ e)~ ~~OJ.l9mis.c.l)e· .. v.an bjssG.l~oppen, :welke iqezer dagen te in d'ezen toestalld is ~ de ,tegenwQordigd.U
.I:'e.uPle" vern~~mt. uit g~za
..:ghe.b.p€.nde:
ontwikk~Up~ ..~iJ:n~et~~~ .om;lli(j,q~l)iiJ<e. :1Al1Aen W.e.rd g~hou~en, 1~ h~t ,bijzon- heid van den hertog noodig.
bt:op.. dat, Duitschland
momente'el in
taken, waarop het Brltsehe, Rijk zijn del' op de onvr~~ndelijke :Ultlatlllg~n van
Sak~en en Sllezie aande Tsjectoslo..
kl'aehten moet: concelltreeren. "Door de kerkelijke lei~ers, ~09als den blssehop
waaksehe grens een reeks .m'iJitaire
e
middel .~a.n de i~per1i1~e pre.fe.nmt1~ v:a~ Wnden, i'l l\UlW wgingen een
voorQereidingen ·treft.
.'
hebben .wlj le\k.'~ee~ :V:~n het r~~jn ~ta~t J'XQut,te vQrmen tegen l1~t Unksche pa- ~lexico
--~.wlllen steq~n..cen,.a{lU.peel,te . nel?Qen In e.ifj~n:te.
DE "ADMIRAL HIPPER"
alle pllchren, ,~nhetbijzond.er dezware·

,

,.

, .
,.'

;~

De cverstroomlngen '
IIET\VATEJt DAALT
T 0 k 1 0, 6 Feb.r. (Domet). Minoru'
Kuroda, de 25-ja,rlge .veislaggever· Van
Ne W Y 0 r k, 6 Febr. (Reute.r).
.een dagblad te Kumamoto werd- door de Het water in de door de over,s~f09itl~".
rechtbank te Fukuoka (Qt 18 maanden gen getelsterdagebleden Ia'1]Jgs ~,e:Oh.iP!"
dwangarbeid. :veroordeeld .wegens het l'lvier is dalende.
. , . ., .'
smeden van e,ensamel1~~ering'om den
·p.e\V:;l.termuur neemt in hoogte a~, IJ.~'1
vroegere~ minister van '~i'log generaal deze d;~ Mississippi-vallei n~dett. p~ d-:
Teraucht te verm~orden.·
,
vier bedre.igt. nog st-eeds ,CaIro Ullin.oi.s),
K
d
.
.'
"1 doch een aankondighig van een 'pHtat~
dOO:r~e a w~.~~ eenige maanden geleden selijk bioscooptheater aldaar luldt : Her..
.. politle te Fukuoka gearresteerd openen Woensdag, vertoonen I "Rainbow
toen hlJ op w~g was naar To.kio.
on the Ei,ver".
'
•

"

f

OPRUIENDE REDEYOERING !

u. S~"- S. R.

New. York, 5' Febr. (Havas).
De "New York ·Herald" meldt dat het
St·ate Department de "Commission for
Gommunica-tions" heeft gevraagd of zJj
nlet kan 1,)eletten dat de r~devQ~ripk,
welke 9 dezer te Mexico City worqt ui,tt.
gesproken, telefonlseh naar New yoj:j(
wordt doorgegeveq en vandaar _uitgezonden.
I ;

DE BUI'rEN~ANDSCIIE VERTEGEN\VOQ~DIGEUS

Rig a, 5 Febr, ('r~ansocean). Volgens
uit. Moskou\ en Leningrad' gearrt'veerde
reizlg~rs' heeft Stalin gelast dat aIle buitenlandsepe diplomaten, cOllsulaire ver•
J
tcgenwoordigers en correspondenten, die
De eommlssle antwDordde hierop, dat
te Mosko~ en te ~ningrad WDnen, door zij hiertoe niet de bevoegdheid bezit.
Een speciale waeht, bestaande uit
G.P. Oe-agenten, zullen 'worden bewaakt.
.

"illie

De reizlgers:. vcrklaren ver.d.~r, qat elk€"ll avond' treinen uit ¥oskmi n.aar S1berl~ vertrekken, welke een 'groat aanVitt,orio Mussolini's I
t"l b,allhigen v:ervoeren, terwijI de massa-arres(atle's
,door
de
G.
P.
Oe.
ononhuwelijk
pllchten, ,welke :d'e. Imperiale defensle
Trotzky
BESPREKINPEN MET .I)E~BOS
,iram bur g,'6 Febr.(Reuter). De derbroken voortduren.
ons\01>I~gt~'.
"Adp1iral Hipp~r", de eerste van een seEENVOUDIGE PLECHTIGJIEID
B ed: 1 .Ij n, 6 Febr. (Transocean).
COl\IlUUNI~'.(ISCII PROTEST
rie van drie zwa-re:krulsers, werd heden
'Yhll\~Q~J}~U~
'D'e' :Parijsche «QJ.:t:~sPQndeJlt van het
.
op de, wert van Blohm & Voss te waI} 9 m e, ~Febr. (Il::\va{$). I,n 1;\e.t~~~~J..e
"Berliner Tageblatt" .melqt dat l<apitein
Mexico CltY,.5 F~qr. ·(Havas). De ,~et:g~latel1i en, gedoopt 400r de echtge- Syrie
yap .~an Giuseppe, dat )labij het zomet..
1,. Q ~ ,.d e n, ·6 r~br·(rran~Qceal}) . Eden h1 tegenstelling met alleeerdere :¥ex.lc.aalf~G\1e
«Ol~A1ul'\lstische partij noote van admirtial-generaal Dr. Rader.
:xeJ1Qlijf ·v.an d~l1i Duce ,Villa 'l'Qrlonta tJ.
T~e_e.Bdt.&cb.e.~.arJn.ey,l~~gt~igen, die berlchten zijn ivacantiereis naar de Ri- heeft een n9ta. gericht aan President
In eenkorte·'xeo.evoering herinnerde
'"gelegen, ~ardhedenmorgen het' htiwe..
van het dek van het vliegkampschip viera zal onderbreken en te Parijs een Cardenas, waarmwordt geprotesteerd admiraal Rijdet: 'a-an de .rol, welke door
AI~xandrette'
ljj~ 'iyoltrok~eJl tussphe~ 4~l\ oudsten:
"Glorious" waren opgestegen, !twamen 'bezoek zal brengen aan min1.~ter Yvon tcgen de. actlviteit van Leon Trotzky, admiraal ,Hippel' .' Vlerd gespeeld tlj dens
even buiten den' ingang van, de haven Delbos teneindemet heJill ;d~ moeUijk- die .volgens d~ communisten zijn belof~e het bombardem~nt van ·lI~I;~lewol in ~X~S.c.Il,E .DE. QJ\T'~ ,N.I\A.".. GENEVE .ooon (van Mussolini, Vittorio, ,~n .~1gVo~~-!
,
, (" "('j~
na Orsola Buvoll.
I '
.
van Alexandl'ie met elkll,ar in bo~ing heden'te bespreken, wel,ke zijn gerezen om zich niet 1111 de binmml.andsclle poll- 191J en tijdensr den s.la.g bij JU~land.
en stor~ten in zee.J¥ld.e vUegtu,~.en.inver.ba.nd··1Rethet tot stand breng~n .~iek. ya,nMexlco te mengenheeft .ge1st a n b 0 e 1, 5 Febr. !(Transocean).
Detachementen baUlla's, jonge fascls..
De "Admiral Hipper" meet 10.000 ton
werden tobal vernield.
'van'de contro~e lOP de Spaanscne gren_schonden door het doe~ van .l~ster~lj~e, en zal bewapend worden met acht 20)3 De Syrische delegatle onder leiding van ten en "zwarte musketiers" stoncten bij.
.
zen." ..
.. ,
,
~~lw.alle.n ~p de regeermg en het voe- cM':'kanons.
I
I
den 'Syl'i&chen Pr~mler Murd'au,m l, d~l).\ ,twang van kle kerk opgesteld' enl
De plIoot en de ra.~.i9,te.le~~~f.i~.t v;a~ ,. '.n."" '. . .'
t
eilijkheid spruit ·ren ,v~n vr.opaganda.
welke gedurend,e 18 ,uurW~s.~nQQe.1 p're~el~~erden ,het geweer, terwijl.~bal
het eene vllegtuig werqert ,g~(im,t~tw.iJl 4.fV voorI)a.a,nls e mo
.'
v~doefde, ls'thans naar 'Geneve 'ver- ~vec;le fa-lnUie Mussolini s~echts de le,den
DE "VLIEGENDE HOLLANDER"
de pUoot van het· andere:vlleo'titig" werC\yoo,rt ,uit h~t feit, da;f; de Sovjet- VJ;l~~
trQkken teneinde de -'bezviarenvan' van, het k~binet en eenige ee~gasten,
OVER,LEDEN
ered.
'.' .... 0 . . ." " .v~r.1a.ngt teo mogen deelnemen aan ,de
Byrie tegen de tusschen Franluij1t 'en onqer ,'wle Senatore Guglielmo Marconi•
g
.co~1,trQle.:"\Verkzaamheden en dat Fral)k- ,·Ro.ell,enUi
Hamburg, 6 Febr. (Reuter). De Turkije tot stand ge~o~en .l;e~~Hng
m~arsehalk Italo 'Balbo en maarschalk
.r,ijk qe Sov1et-eischen ondersteunt, v~r- ._--.----'BEZORGDUEID OVER ,l)i'U\l~SQ,~
Idarend dat Sovjet-Rusland evenveel
~eeman, die bij de zeelieden in de ge- het sanjak-vraags.tuk bij den Volken- Emiiio de Bono bij de voltrek,king aan..
' I " " . we~ig waren'.
heele wereld beken~ stond als de "Vlle- bond kenb~ar te' maken. ,.,
! PROPAGAN~~
I€cht' heef'f; als ouitschland om oorlogs:KR.OONPR.INS ~llCJI~~L
gende Hollander", is heden ·op 85-jari~chepe.ri 'w zenden en deze langs'de
Lon den, 5 Febr. ,(I;Iav~). Qe ~p~~I.l~ne kust te doen patrouilleeren.
J.)e duce, die gekleed was in de unlRo. me, 5 Webr. (Tran~ocean). pe gen leeftijd overleden.
'
Murdaumih09pt als ge~o!g van on"Daily Herald" spre€ktbejl,;Q17~d;heJ~ ,\lit . .Qet'N~ede moeilijkheid wordt veroor- Roemeensch,e ~rQOnpJ.:in.s Mi~hqel,die te
Ret was Rupert UHgendort, de diree- derhandelingen met den Volkenbond ~o·r.m .van bevell:lCbber derfascistische
over de Duitsche
prop~gand':l, welke zaakt dQor de Sovjet-Russlsehe nota, Florence een Ibllndedarmopera~le heeft teur van Duitschland's voornaamste zeU- een her~lening v.~n deFra~ch-i'Ul:k-' ml~itte,'opende, met 'de bruid aan zijn
volgens het blad In de BrU:&che I?,oml- '~Taarin .\yord~ aangedrongen op 'volledige ondergaan isthan.s
I
~oov;et:re hersteld .sohip-:t:.eederij,
scbeoyer~~nkomst te ~JlU~n ve,i}~rij~.en,. ~I:m, den bruidstoet.
nions wordt gevoerd, In ho~fdz~k door 1ir.ij,heid van' toe,zicht langs de geheele dat hij Zaterdag de zlekeninrich~ing
Hierna
volgde
Signora
Rachele
Muspe del~gatle ontyi.n.ge.cb~~r Itijq~n~
middel van . radio-uitZtendi~lgel;l"bl 'de o1~},.t~t ,gopr aIle schepen, zonder da,t spe- kan verlate~l wa3lma hij wl;l~r~q~lijl:l\ijk . .' VON ~EURATH NAAR WEENEN
wlirii
met
den
bruidegom,
dIe
gekleed
h~~r verblijf te· IstsmQo~l de .m~-ge.dee
taal van ~1~ ;l~ncl.
.. .., . ,cl~le ~9nes voor deverschillende mo- twee Vl,eJ<el:l :9ij ~i~~ ~~er ~l g~f\n,
ling, dat Turklje in geen geyal geneigc;l .was in de uniform v·an luitenant-vliegel'
inwonen. .. I" . . •
ve.rvolgens graaf Galeazzo Ciano met
Be r 1ij n, .. 6 Feb,... (Havas). Minisrer is nog meer coqcessies te qqen.
g~n~l,h~den worden v,astgesteld.
.
q.e moeder .van de IQruid.
Wanneer ·hij weer geheel hersteld is Von Neurath '~al einde Februarl op uit.aet .aalwaarden.y~n 4.l~ voorstel zou
.aet nu,weliJk werd ingeze~end door
l,)eteek.en~n, dat de ,Sovie.t-oorlogssche- zal .Q.e Kt:QQr,ipdus naar Roemenie ';'Ier- noodiging Van dr. Guido Schmidt een
be~oek aal1W~enel)J ibrengen.
qe~ plflatseliJk~n priester, w~arna het
~
pen ~oor qe eerste' ma{t~ .met die van t~e,kkeri.
jonge paar zich, vergezeld van de fa-BISSCIt0,.p ·YAN LONDEN ,~.P\t.~~J{X . r~n.<lere lal!den ~,u,q~n IV-:~d~'Yerken aan
'milieleden IVan hruid en bruidegom naal•
.e~ngC;we~llsc.lJaP.~li)~e .t\1ak en - aldus
, .he't Vaticaal1l lbegaf om daarlzoo~l$ in
Lon den, 5 Febr. (Reut-er). 11;1 eel). ;\~~x:~I~art.ge Qqr~~sp<>',\lde,~t --:.. ~e Bdt- itlCtlldsjoekoeQ,
u~'r D.E~ yOLKE-NBOND
Itam~ gebr.uikelljk is, te bidden op ,het
openhartige toespraak tot .deChurc.h· .~~e admiraliteit is er Q1 verb~nd met
graf
van den H;Petrus.
As.sembly brandmerkte de bf~ehop,va~l qe jqngste sabotage op de Britsche vloot ~
.•
Asuncion, 6 Febr. (Havas). De mi..
Londen d.~ pacJflsten als een wet:~elil.k als gevolg van communistlsche activi1)
EEN 'V~RLOVING
Bij
hun 'aankomst In .~e st, .Pt~tel'!
nister
,van
Buirenlanqsche'
~akep
maakt
Eigen diplomaten
gevaa.r .vQPr·. denv.r,e4e.
'.'
t~lt.huiverlg voor in zu1ke nauwe be.- ,
(>
bekenq, dat de regeering eeu commu'ni- werden de j9nggehuwden 'begroet qoor
D~. ~~x:a;m v'el'klaarde <lflt ,er geen trek~ingen met de Sovjet-vloot te k,o:~,o . ,1{ ,l·~, 6 .F.-eqr. (P9me.!rL De
L 0 11 dell, 5 Febr. (Transocean). quezal uitgeven betreffende het uit- vele kerkelijkehoogwaardighe1dsbeklee..
groot&~vfU\r v,oqr ~nge.la~dl>.es,t~t\tmen.
Mallchu!s.uosche al\l9aSsade te Tokio
treden van' Paraguay uit den VoJken- del'S en eenige familieleden van Z. H.
den Paus.·
'I
wann.eer· Engeland .5~rk. geno,eg ~. !;~el,l
,Er ~ordt voorts op gewezen ~at Ztulk .'nlaakte hedenmiddag' de verloving be- Volgens berichten qitAdelaide heeft de bond.
-~~r~~
polit~~m~n' w~t eenknu,ppel kl;\.n <te. e~n ~ontrole-stelsel onbeperkte Il\q~er- R~.v:.Q; .~v.a.n lu.ltenarit Pu-Chieh, den jon- Allstralische minister van Buitenland..
orde :~w¥en, dooh .e'en" ~olit\e~~~ lij~)leden zou bieden voor internatlo.na.-, j~~:r:~l,} .(b)"oe~~r· van .k:eiz~r Pu-Yl van sche Zaken Sir George Pearce bekend_. i .#.. ;; t Z
I I
!
:
mOet een knuppel heb'ben·.
.I.e complicatles.
Manehukuo, met\ mejuffrouw .Hiroko, de gemaakt dat vier Australische diplomaffell slotte bestaat in BrH.sehe kt:ingei1~~e.~nc;loqht~r v~n 1)..e,t .1:Ioo~erhuisUd mar- ten zullel1 worden toegevoegd 'aan ver~e .J~~~qhp\> me~n~~, d.~t .h~t ~eval
groote
onzekerheid over de ~raf\g of:~ies~i~tqb...
schi!lende Brit~c\1e ambassades in het
van. JEthiopie elken pacifist ter wereId Duitsehland,
Italle ~n in het p'ljZ<>l1~er: #et~u.~e~IJk ~al lOP 3 ~pril a.s.· worzou ·hebben genezen.
Portugal accoordzullen g~a.n ~eJ 1j~J d~n 'voltrokken.
·l,lqi,t.~n1.and.
"Wann,eer. wiJ geen weermacht .w geheele plan.
..
,~uitel)a~t p~..,qQie~ heeft 'de Japan"
~irQeorge v~rk~aar~e, dat Itet ~Q,el
onzer b~chlkking hadden zOOden de
sche militaire academie doorloopen en van dezeu maatregel is een diplOW;.\.tJ~
dictatoren' der'?l.a~~ld ,trlomfeeren oV.el:·
De Herto"9 van Wi",d§p,r. ~~h:~.l1iS verbonden aan de 1nfanterie- ken staf te vorme11, waardoor All~.~ra\~e:
de democratiee~ - C{1er wereld".
'
PO~T~T
Generaal Honjo, de vroegere opper- t.z.t. i,. sta,.at zal zijn' eigen ambassades
Dr. Ingram beantwoordde hlermede VE~~~U\y~LI~.({\~I:EX I\I~S.S.~MPSON bevelhebber van het Kwantung-Ieger en en legaties' in verscliillende landen .te
den blssch~op.:vall.'Blrmhlghan1,·dh~ gls.,.
terste adjudant van den keizer van Ja-openen.
Lo n den, 6 Febr. (Transocean). Vol- pan trad op als bemiddelaar.
.teren ,veikiaarde z'eif een~itra~p'aclflst
te ~ijn.. :
'
. . g~l1,S qe- "J)a!JY ~?CiP(es~" .~al het ihuweIijk van ~~. h~~tpg: van .Windsor met
1e. Verfraaiingva~' he' gebit. .
Egypte
Mrs. Wally Simpson, die Z4 April a.s. iOP 1
2e. Vwg~~~it :Nor~t .W.9f.'di.f:J .qer~ll'Ill1d.
'. "
-,..---. .
Konin
Schloss Enzesfel!d arriveert, einde AprU .1 ollgllrij,e
3.~. pe .~,a.(htem,..as~a.g~ .va;" ~':-lY" tand~leesch .ho.udt het .devlg ~n ,lle..'zQl'ld.
.. .'., ~ ..I"'~.yg ",'., ",. ·:9 .pla,a4he.p1;)en. ~Er ?al.vo)gens. Qet blad
4e. Aile yoedseldeelties .worden .verwiJderd.
. \
DE EXTRA-TERRI'l'ORIi\LE RECIITEN
I,'
:
. GeQ,ge
'sleehts een burgerlijk· huwelijk ,worden
1~' .Dp ~,E;.e~\i1ke \P,,~~erm}lt't~~4~~ van Cofgate'$,.Jand,easta maakt Uw mondfrtseh....
"KRUIS EN ZEIS"
i
I
voltl:okkeQj.
Uw adem %uiver~
C a 'i l' 0, 6 Febr.· (Reuter). D-e Duitsche
RYJ).z::~l~Q~~ ,Y,E)kTEq~~v'QQ~PIQT
Het blad meldt verder, dat de nertoge.n
POyN
t
'van Kent en ,Vlan' Gloucester uitnoodiB 0 e d ape s t. 5 Febr. (Havas). regeez:ing heeft de Egyptlsche regeering
gin~~n il:W.Q~.n ~)l1t.v~ngenQm de vol- Glsteren werd voor de rechtbank te in kennis gesteld van hetteit, dat zij
W~.r ~.c)1,~.u~5, /F.~br. I<'Tr,~~~ocean). trekking van het huwelijk bij te wonen.. Debrec~ell eenaanvang gemaakt met accoord gaat met ~e opheffing van het
In ~eJh)J~,e~.~Ate. .k.ring~n \Y.Qr<;lt h\er v~ry'er~l.afl.rd wOI:,dt. d;\t ,'de 'berichten, Q~t, .het procees tegen 109 Honga~usehe1,)oe extra-territoriale regiem in Egypte, doeh
klaard dat ll}.~:a,r~hall.t l;ty~~~mlgly Po- ,<i.e .~er.~og val1l Wi,l.ld~or voornemens zou ren, behoorende tot de Hongaarsehe dat ~ij geen prijs stelt op een uitnoodilen ~a.l ,~e,rte~e.Q.w~oqrdig~n bij ,de, krQ- ~~jn i1;1 JuU ~,.~. naarEng~l~nd' tekomen natlonaal-sociaIL~tische partij "Kruis en ging voor de conferentie te Montreux
op 4 Ap.ril a.s., welke Egypte voornening van Koning O~orge VI. Het ·b-ezoc.k tel' bijwoning ,'Van de pleehtigheden: :van Zeis".
dat .hll v.o~)I:.ne,n.wns.\~~ afln E:ng~land ~e d~. Or·de ~van d.en ~ol.\se))t~nd op het
Tot dusverre werden 16 hunner vel'- men.s wa.s te zenden ondanks hetteit,
brel}ge1), ~n dat ,re~.~s ,een1gen tijd ,ge" .Windsor Oastle in ,welingellchte kringen oordeeld tot gevangenlsstraffen, wel- dat ;ouitsch~and ~edert het Verdrag van
leden in de q.jlgb.l~?pet:s w.et:dpesp.~oken, worden tegengesproken. Men vCl'zekert ke ,v~rleeren van 7 dagen tot 6 maan- Versailles geen extra-territoriale rechten
meer bezat in Egyp~e~
zal d!J.s. v.a.n. (ornwele.l1 t}a~d~iji,i.
in deze kringen, ~at de hertog van Wind- den.
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NAAST DE ALGEMEEN REEDS BEKENDE
GOEDE EIGENSCHAPPEN VAN PHILIPS'
ONTVANGTOESTELLEN
HEEFT
DE
PHILIPS'~323A BOVENDIEN:

zuiver laderen handvalieten in

1 Constant hlijvende afstemming ondanks
eventueele schommelingen in de lich\nets panning.
2 Verrassende selectivileit en groote gevoeIiglll:!id, ook voor de ontvangst van zwakke
zenders, door speciale nieu we schakelingen.
3 De vcrliosvrjjo spoelen del' "Advanced
multi -inductance" schakcling en vele
andere ve rbetcr ing en, zoo al s ceo •. p~sh.:"
pull" e i nd trap o.a. m aken dat de kwahtElt
del' ontvangst diQ van de omroepsituatie
in Europa beuadert.
0\ Speciaal systeern van grof - en fijnregeling
verzckert snelle, gemakkelijke ahtemming.
Dit wordt nog bevcrder-d door de klaver vierafstemming.
5 Toepassing van gemetaliseerde. economrscha, nieuwe korteg olf-tarnpen, Daardoor
is het energieverhruilc zeer laag: sIechu
ca. 70 W,

verschillende modellen

vIa

.

srnr«t·,
•••••••
• • •lIi4A44b4Gi
. ' flPfP'Wfp
110MB/MATIE SLUYTERS& Co. ....~liII."
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BATAVIA -. SOERABAIA -- SEM~RANG
IANDOENG MEDAN MACASSAR

BRA ND-

AARDBEVING-

FOKKER- VLIEGTUIG
vraagt Weerberichten!
Fokker Vliegtuig in een storm vraaqt weerberichten! De kortegolfzender brengt feilloos
de verbinding tusschen het, teqen noodweer
optornende, vliegtuig en het verre grondstation
tot stand.
,
Zijn signalen worden gehoord • . . het is inverbindinq met de qeheele wereld.
Zoo gaat het ook den luisteraar in Indie. die
een Philips' ontvanqtoestel beztt. Hij heeft
contact met alle continenten!
Geen radio ter wereld zoo vol verrassinqen,
als se radio op de korte golf. oneindig verbeterd door de toepassing van talrijke technische verfijninqen, die men aantreft bij de,'
. nieuwe Philips' ontvan~oestellen.
Lulstert naar de wonderlijk rustige en constante ontvanqst van her Philips' toestel 323 A!

TRANSPORT.

INBRAAK· BAGAGE· EN NOODHAVEN.

~ VERZEKERINGEN~

2938

'.-NederJandsche Hcndel-Mij. N.V.
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PHILIPS'323

Opgerlcht in 1824.

A

Hoofdkontoor te AMSTERDAM.

~oofdkantoor YOUr

het Ooston: FACTORIJ BATAVIA.
___

*t

Vestiging'ell in alle voorname plaatsen in Nederlal~d el~ Nederlandsch-rn~;~
en. ,voorts in de Straits Settlements, Brltsch-Indte, china, Japan en Arable.

Philibs Jevert voor

..Ma~r mljn goele man, dlt z lj n geen honden, dat zle
Ie tocn well" .
;
(Hump,rist).

------------~--.--.._-------_..._,

MagnealJ1es Trekken

. DEPOSIT
VOOR ALLE WISSEL· .EN BANKZAKEN,·
SAFE
KOFFERKL.UIS,
M++P •
• pM
ea
M he.
'.

'_U~~

-'"!'"_.:..-

...:...------------

__
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.,- ..... .. - ..,
JOHAN DE WITt (
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"EERE VAN HEKEN_
DORP. SNELLRRWAERD EN LANGR",
LlNGESCHOTEN.
RAEDT·PENSIONARISt
VAN HOLLANDT EnWESTFRIESLANDT.
BEWAERDER VAN 'T'
GROOT SEGEL,MITS.,
GAD E R SST A D T..If
HOVDER EN REGIS.
TERMEESTER VAN',
DE LEENEN VAN beN
SELVENz:~:~}~D~/

•

..

\,

.". -:*k(il\;:~f~,D':-~_J:;t:::!5~~~ \

n het midden diu 170 eeuw>re'g'~ "

~,:::. ,do Johen de Witt den grondslag

I

IJ~:;g:;t:l~~::~e~::E::~~;;n
jiP .

,

Holland.

..

'

theoretischen grondslag is zeer
belongrijk, doch voor hem, die,
..in 't werkeliik genot van eon
·.Ji;frente'·wenscht te treden, zijrt
de nieuwste vormen op dit
,gebied benevens de zekerheid"
KJio van .185~ of de NilJmi; heefr
gebdden~ het allerberangriikste.

IILLM.IJ

Zo6 wos Holland • z66 was het cl-

leen in HollandI Verkade's Biscuits zijn
typische producten uit dit Hollandsche
waterland, vooral de oud-Hollondsche
soorten zooals: Speculaas, Zconsche
. Sprifs, Brusselsche Kerrms, Kerstkrans.
[es, en andere.

1l?1

I
.

,

,

...... ,.,..,....,

- - - - - - -- - " - -......

Als U weer eens biscuits bestert, denk
dan oan deze oude vertrouwde soorten van Verkade uit ~aa!,damt

&

CAFE NOIR • BOUDOIR • SPRITS
BRUSSELSC'HE KERM.IS - ROYAL
MIXED . SPECUlAAS ~ WAfELS enz.

Per 5 rege's druks of gedeeltcn doatvan

.AM

2932

IllI

_

~

MAGNEETJES-TARIEF

.

e

J

1.- per p'aatsing

CONCURRENTI f
, - ABSOLUUT

U I T G E S LOT E N

TOKD UU~NG HIN

De reductie wordt slechts verleend, wanneer bij
aanbieding het aontal p'aatsingen verme'd wordt.
SPA ART P l ATE N - BON S V 0 0 R H ETA L BUM

II

W A A R W JJ WON EN"

2934
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de coupe geschrokken, -

dit zijn
n~et..

- Zoo, zei de ·man verwonderd,
- maar als ik u een goeden raad
mag geven, houdt· ze' dan maar,
anders krijgt, U' he,elemaal niets.

..

•• '

Een neger was met een blanke
vrouw getrouwd, een boos wijf van
den eersten rang.
Zekeren dag 'kwam de zwarte bij
den politie-commissaris k1age'n, dat
de vrouw hem met de kolenschop
oj 'zijn kop had geslagen.
De commissaris onderzocht den
zwarten knlkker en zei:
- 't Zal weI zoo erg niet 2ljn
eerate Handel in 'ProvisleJ:l en Dranken,
geweest. Ik voel geen enkelen bull:
etc.
ik heb dus geen bewijzen.
. - Bewijzen ? riep de neger; :bekijk dan de kolenschop maar eens J.

U. kunt hlervan· directe zekerheld
onnonces , welke niet von, xokeUjke strekking :xijn :
verkrijgen door slechts een proefPer 5 rege's druks of gedeeltelJ daoivan :
b,estelling bij ~ns te plaatsen.
per plaatsing ...• ~..
f 1..per 2 p'aotsiogen ' :................................ ,,1.50')
pe~ 3 of 4 ploohingen
,,2.-')
J

•

Maar witkieI, zel de dame' in

op onze zeer lage prijzen is heelemaal mijn koffers

f

Voor

-

..
.van
_

(i'

• .--iF",.....,.....,

l~raajl(lag

i
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'8 FeJituarI
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Klelnhandelsprljzen vall rijst
te Batavia

COPRAH

Provincia
Zelfstandigheid in Rijksverband Uit de
---.....
.
Buitenzorg
~---

Hodji Salim "propcqeert Petitie..Soetardjo

PIaatselijk Steuncomlte

Het noncoiiperatie..beglnsel ais onoruchtbaar »erioorpen
D~UKKE P. S. I. 1.- VERGADERING,

Handel en Niiverheid
•
Producten-mcrkten
RUBBER

I

Zondagmorgen heeft de ,,Baris.an Penladar P.S.I.!.", de opposltlegroep in de
Partij Sarekat Islam Indonesia, in het
I. E.V.-gebouw te Batavia-Centrum een
openbare vergaderlng 'gehouden, Onder
de circa 500 aanwezlgen merkten wij op
de heeren Gobee en Dr. Pijpel' van het
Kantoor voor Inlandsche Zaken en de
Volksraadsleden Soetardjo, Thamrln,
Datoek Toemeruggoeng en Alatas. De
P. I. D., was vertegenwoordlgd door 2
asslstent-wedana's en een .Inspecteur
van politl~
l '.

In de maand Januari j.I. werden gesteund 32 E'uropeesche gezlnnen, begehouden zijn, eerst in de conrerentte, staande ult 50 volwassenen en 36 kinwaarom het voorstel vraagt, tot haar deren.
volle recht zullep komen, Het daarbij
ulteindelijk te verkrijgen resultaat zal
Aan lnkomsten werd ontvangen een
voor een belangrljk deel athangen van bed rag van / 1187.55 waaronder aan
de mate der belangstelling, welke het contributies / 154.85, bijdrage I. 0, B.
yolk in Indle voor de zaak aan den dag / 20.~, gewone bijdragen 1 5.70, en van
C. C. 1 1000.-.
legt.
Uitvoerig glng spr. hlerop na, wat in
Uitgegeven werd / 788.57 aan Euroden Volksraad naar aanleldlng van het peesche steuntrekkers, / 50.- aan Chivoorstel tot ultlng Is gekomen, waarbt] neesch comtte, / 60.- aan Inheemsch
hij vooral critiek oetende op de houdlng comlte, 1 87.95 aan salarlssen, transport,
vall den heer C. C. van Helsdingen.
kantoorkosten ene. en 1 44.62 aan voo'rschotten waarvan / 24.62 t.b.v. C. C.'
Spr. etndlgde. met een herhallng van
den oproep in den aanvang zijner rede
Het saldo bedroeg ulto. Januarl
gedaan, waarop een langdurlg applaus 1 243137

(Reuter-Ea4urn)

zelve, welke in en bulten den Volksraad

De heer M 0 h. Roe m opende
de vergaderlng en zette utteen, dat dit
.. '
de eerste zou zijn van een reeks verga- weerklonk.
del'ingen, welke de oppositiegroep in de
Rede . van: A. 1\1. Sangadji
P. S. I. 1. zou beleggen. Spreker gat vervolgens het woord aan den heer H. A.
Daarna werd het woord gegeven aan
Salim, om te spreken over het petitleden heer A. M. San gad j i, die
voorstel-Soetardjo.
het vl'aagstuk: cooperatie of non-coRede van II. A. Salim operatie besprak.

open
81l~ets

•

De heel' H. A. Salim begon met
een verklaring, waarom de oppositie). groep in de P. S. t. t. juist het petitievoorstel-Soetardjo vooraan gezet heert
op het pro~ram van onderwel'pen, welke voor de reeks vergaderingen, die op
komstzijn, ge,kozen zijn. Van kiezen' is
in dit geval elgenlijk geen sprake. Het
onderwerp dringt zieh als het ware vanzelf tot' een bespreking op. Naar "zelfstandigheid" immers gaan de wensehen
der geheele volksbeweging uit. De Inheemsche pers heeft het belang van het
ohderwerp dan ook zeer weI onderkend.
Weken aaneen heeft zij haar kolommen
met bespreklngen over het voorstelSoetardjo g,evuld. De Indiening ervan
mag dan ook gerust als een historische
gebeurtenis worden aangemerkt, meer
nog zelfs dan de aanneming ervan. De
beteekenis ervan staat dan ook geheel
los van de resultaten, welke het voorstel zal hebben. Het doet ~r weinig toe,
of die resultaten zich suel ot langz-aam
zullen mauifesteeren dan weI of zij geheeelzullen uitblijven. Het gaat om de
indiening in de eerste plaats. En dan
denkt spreker aan' de aanbieding van
het smeekschrift van het Verbond der
Edelen in 1566 aan: de vertegenwoordigster del' Spaansche regeering in de Nederla-nden. Een meer recent voorbeeld
van een dergelijke actie levert de Wafdbewegillg in Egypte en ook China heert
een dergelijke gebeurtenis van historiS1Jhe beteekenfs beleefd.

•

De verdere lotgeval~en van het petitievoorstel staan los Van het initiatief
en van den initiatiefnemer. Zij worden
beheenscht door de pol1tieke machtsverhoudingen in binnen- en buitenland.
Een belangrijke factor eehter is: hoe
bet yolk erop reageert. Daarult moet
blijken of bet politieken zin heert. Hier
echtel' heeft men te doen met een volk
waarvan het overgroote deel nlet uit
krantenlezers bestaat, zoodat het van
bepaalde onderwerpen sleehts kennis
kan krijgen, wanneer deze naar dat yolk
uitgedragen worden. Deze eerste vergadering nn wil zijn een beroep op alle
politieke partijen en groepen en op de
intellectueelen elk afzonqerlijk om. zich
te mOQiliseeren eu het yolk mededeeUng te doen van hetgeen Is gebeurd.
Een groote verdienste van het
inl.tiatief, dat tot de indtening van
het voorstel heert geleld, aehtte spr.
deze omstandigheid, dat daardoor
gebroken is met de beweglng, welke
6erl oht is op de politleke "onafhankelij\{held".
'
. I
D~ wensch naar onafhankelijkheld
leeft weliswaar In de zlel van feder
mensch en de ziel zelve zou nlet kUlUlen
leven zonder het onathankeliJkheidsIdeaal, docll de w~g nt\ar dat doel Is
t'fgesloten. Men wil de massa in actie
. brengen. Maar de vraag is: hoe? En
wa,arvoor? Indien hierop geen duidelljk
a,ntwoord gegeven kan worden, dan kan
de overheid weI moellijk ande:rs dan
achterdoeht koesteren. Het petitievoor...
stel nu heert den legalen weg geopend.

. W3nt we} gaat de historie onverbidC.elijk naar weg, niet door den mensch
beheerscht,
. , doeh hem beheerschend ,
maar .1n een geordenden staat en in een
geord~nde maatschappij heeIt men zieh,
oak b1j het ontwerpen en het doorvoe';'
ren van een georganiseerde actie aan
de elschen der orde te Qnderwerpen..Aan
~\11k een georganiseerde beweglng staan
tlJleen wetteliJk toelaatbare mlddelen
ten dlens.te.
Het petitlevoorstel nu opent den weg
naar een legale actie. Het komt ar slechts
op aan, er het juiste .gebrUlk van te
maken. Elke activiteit In deze moet ultgaan van de juiste kennls del' felten.
Het doel dezer vergadering is daarom :
het geven van een overzicht van en
van een Inzicht in het petitievoorstel,
en tevens het aanmoedlgen van de
kennisneming der volledige Volksraads'debatten, waarvan binnen enkele dagen
een Malelsche ivertallng kan wor,den te...
gemoet gezlen.
Spr. gaf vervolgens een llauwkeurige
omsohrijvlng van het doel van het voor..
stel en wees efop, dat elgenl1jk (\l1e be..

rs cno"wln/itlll ovn d@

z~Jt~~ndlihehj

Spr. begon met de. verklaring, dat
de non-cooperatie-beweging In wezen is ·gestranct. Hetzij openlijk, hetzlj verbloemd: de wezenlijke noncooperatle~houding heeft men reeds
lang laten varen:',
Uitvoerig glng spr. in op de begrlppen "hidjrah" en "swadesha", welke
neerkomen op "selfhelp" en het zich'
afzijdig houden in staatszaken. De gesehieden1s van Ierland en BrltschIndH~ leert echter, dat non-eooperatle
zonder gewelddadlge activiteit geen enkel resultaat oplevert. In den breede
glng. spl'. de ontwikkel1ng en het verloop der beweging In de beide genoemde
landen na, waarna hij de eonclusie
trok: dat non-cooperatie onultvoerbaar is en daarom dient te worden afgesehaft. Het is een historisch feit, dat
de door de leiders der volksbeweging
betrachte afzijdlgheid ten opziehte van
de werkzaamheden der openbare vertegenwoordigende lichamen dIe beweging
meer nadeel dan voordeel hebben gebracht.
I
Daarom ,behoort de Indische volksbeweging de beginselen der non-coOpetaUe over90ord te werpen en deel te neinen aan het werk hl. de vertegenwoordlgende raden.
Ook de heer SangadjI oogstte met zljn
rede een luid applause
:
Slotwoord "an Salim'
Nadat gelegenheid geboden was om
vragen te stellen, Waarvan echter geeri
gebruik ge1l1aakt' werd,sprak de heel'
Salim een sIotwoord. Hij deelde mede,
dat er plannell bestaan voor de vorming
van een comite, dat tot taak zal hebben vergaderingen te beleggen ter bespreking van het het petitievoorstelSoetardjo. Sprekers groep zal daaraan
gaarne haar medewerking verleenen.

Lon den, 6 Febr. (Reuter-Eastern). Openmarktprijs in staven fljn per
open oz. 7.2.1%.

36 1/ 8
36 1/ 8

8POl

Maal't

"
AprlllJuri1
" Juli/Sevt.
'". r.o.b, Febl"
Medium blanketa

. Febr./Mrt.

30'&/8

363/ 8
361/t

.

36
35

Rolled bark Febr./Mrt.
De markt opende nominaal.

Londtn

Soekaboelni
, i

lIoog bezoek

'

I

D. Zondagmorgen tegen tien uur heeft
de' Gouverneul'-Generaal met mevrouw
Van Starkenborgh Stachouwer, de belde
freules, den adjudant en mr. en m~vr.'
s'Jacoh een. geheel onverwacht bezoek
gebracht aan 011S berghotel "Selabintana". Het gezelschap maakte een wandeling van een uurtje in den .omtrek. Intussehen was het bezoek te Soekaboeml
bekend geworden en begaven zich zeer
velen naar Selabintana. Z. Exe. moet
daardoor weI een zeer vroolijken maar
nlet geheel julsten indruk hehben gekregen van het Zondagmorgenleven· in
onze berghotels. Het hotel, het zwembad en de tuinen, alles werd met de
noodige aandacht bekeken, en ·Z. Exe.
sprak zijn bewondering uit over het geheel. Pas tegen een uul' werd de terugtoeht aanvaard. Z. Exe. betuigde den
heel' Rosbachel' zijne ingcnomenheid en
beloofde zijnbezoek nogeens te zullen
herhalen.

.tlieriholl
Clandestiene arakstokerij
In de desa Hoeloeh Banteng (district
Sindanglaoet) werd door de veldpolitle
een in volle werking zljnde clandestiene
arakstokeriJ overvallen ten huize van
den Inlander K., die echter slechts een
strooman bleek te zijn. Tijdens den iIlval beyond zicll de Chinees L. K. P. in
de stokerij', doch hiJ stapte door den
billiken wand naar buiten en vluehtte.
Hij werd echter spoedlg opgevat eit aangetroffen in een nabijgelegen .. huis .onder een rus'tba1l>k.
De Chinees bleek reeds. tweemaal veroordeeld te z1jn wegells het elandest·len
stoken van arak, doeh als zijn zaak bij
den Landraad voorkwam was hij steeds
onvindbaar.
.
I'

Uet zoutdebiet

I

I

wQrden iesevon.

• I

Sheets spot. koop.
verk.
,. Mrt. koop.
'~J<M.

II

Aprul Junl koop.
verk.

• J'uIJl6ep'. ' koop.

Krawang i

" 4.50

Huller BQelQeh
Krawang
Beras Kepa.la
Tjiandjoer
Beras Machlne '1
Tjiandjoer
.

" 4.20

" 6.80

,J

,,6.-

" 5.75

8.50

DE l\IARKT TE BATAVIA

Bat a v 1 a, 8 Ii~ebr. (Elgen dlenst) ,
Robusta Febr.!Apr. 114,25
'fARWJI1
nom. Lampong Robusta Febr.!Apr.
f 13.65 vr., 1 14.20 aanbod.
ChI c ago, ·6 Febr. (Reuter-EastWItte Muntok peper Febr./Mrt. f.o.b.
ern). Mel-versch. 134%.
Banka / 21.25 vraag, 1 21.75 aanbod.
Zwarte Lampong Febr./Mrt. (e.k, BaKATOEN
tavla) 1 12.75 nom. (e.k, Telok Betong)
Febr./Mrt. / 12.15 vraag, / 12.40 aanbod,
New Y 0 r k, 6 Febr. (ReuterCitronella Febr./Mrt. / 1.50 aanbod.
Eastern). Maart-versch. 12.71.

363/~

351/ 2
341/ 2

/6.80
" 6.10

Palembang

365/ 8
3f.N.
• 367/ 8
367/ 8

DE l\IARKT TE SOERABi\JA

l\L\lS

(Reuter-Eastern)

Het zoutdebiet In het· regel1'tschap
Cheribon is gedurende d~ maand Januar! in vergelljking ,met de vorige
Daarbij zUllen wellicht ook weI andere maand wederom met 1000 pakken toege~
meeningen dan de zijne tot uitingko- nomen.
luen, doch daarvool' koestel't spr. geen
vrees. Even goed als in den Volksraad
De Cheribollsche slagers
een meerderhelds-uitspraak is verkregen v66l' het petitievoorstel, evenzeer
Dezer dagen werd eel1 van de Cherlzal een duidelijke meerderheids-uitspraak van het yolk te verkIijgen zijn. bonsche slageriJen 'betraptop het slachOp die wijze kan derhalve, met eerbie- ten van eenkalf zonder slachtvergundiging van de democratische beginselen, ning. De slager werd voor den landeen duidelijke wllsuiting van het "In- reehter :getrokken. Naal' Wij vernemen
bestaat het voornemen, de slachtvergundonesische" yolk mogelijk zijn.
ning van den elandestienel1 slager in te
trekken, terwijI ook de vergunning van
Te half 1 werd· de openbare velga- een andere slagerij zal worden ingetrokdering gesloten.
ken, omdat er nag steeds gewerkt wOl'dt
op de vergunning van cen vorlgen olge:..
be
naar. Hierdoor zou el' maar een slagerij
overblijven, het.geen in verband met de
prijszetting niet in het belang van het
pUQllek moot worde11t.geacht. ;
Voor het laatst gehouden einde~men
zijn geslaagd:
De slagel'S tijn van hun.rkant niet Ingenomen met de bepalingen van de
E lee t rot e c h n 1 s c 11 e A f d e e- th~ns vigeerende slachtvel'ordening en
ling :.
wel voorl1amelijk met de maatst'af welke
H. Alatas, Abdoef Hamid, Baron, H. G. voor deze retributle wor~t aangelegd.
Nesvadba, R, H. Oesman, C. A. Netten, Voor het slachten van een koebeest, onMas Salmon, M. B. van SIee, R. N. No- geacht of het een Buchter kalf Is dan
tosoedarto Soedarisman, Soeklsno, R. M. wef~en volwassen zwaar dier_ moet deTaha, Tjan 'fjay Liong, Tio Tong Soei, zelfde bela sting worden "betaald en weI:
E. G. \Velckel', A. C. C. Westenberg.
Gduverllementsbelastlng 1 4,50" GeR a d lot e c h n i s c h e A f d e e- me'~nte-belastlng f 3,"'-, transportkosen
1 0,30 en stalhuUI 1 0,10, ot wei totaal
ling:
f 7,90 per beest. Voor een v()lwassen
B. Berg, J. S. Brouwers,'Ooblt, It. C. beest is deze belasting nlet te hoog, doeh
Tenret, A.' Th. de ~ol'bal, F. A. Wie- wel voor nuehtete kalveran, die schoon
renga.
aan den haak nlet meer dan 30 Kg.
vleesch en been opleveren. Hlerin Ugt
vermoedelijk wei de reden,. dat er herl\ItRE MICItAELA
haaldelljk elandestlen kalveren worden
.
geslacht.
D-e ZusterS Ursul1nen van Weltevredell.
ontvingen uit Holland het telegrafiseh
~ stagers geven de voorkeur aal\ een
berlcht, dat Mere Michaela geslaagd is belast~ {' ~r schoon. :uitgeleve.rd
voor deacte Mlddelbaar pttedagOgle B. vleesch, he·tgeel\ 0.1. te b11lijken valt.
Verleden jaar deed zij met succes examen voor Godsdlenstonderwijs acte B.
De oude centen verdwijt\en
Reeds de volgende maand zal de ZusMet ingan~ Van den. 15de11 dezer
ter zlch Insehepen naar lndie om het
corps leeraren en leeraressel'l aan de wordt aangevangen met vervanging' Val'l
de oude Cel1ten dOOr de nletiWe bronzen
b~lde H.B.S.-en te versterken.
exemplaren met een gaatje. Door de
postkantoren in de Resldentie Cherlbon
zullen alsdan geen OUde cenwn meer In
Geneeskundige Uoogeschool .
clrculatle worden gebraoht. 'terw~l te·
I;Jevorderd tot arts de heer PJ. 0: X. van vensgelegenheld tot lnwlsseUn.a- zal
H~~sel~,

slot

Ketan Bangkok
Ketan Java
Slijp Boeloeh

(Nadruk uerboaen)

6 Febr. 6 Febr. 8 Febr.

.~

I

OOUD·

Blngapore

..

I

Lon den, 6 Febr. (Reuter-Eastern). Febr.-verseh. 20.10.- vraag. Na
aanvankelijk onregelmatlg gestemd te
zijn geweest, verkreeg de markt een
vast aanzien, hetgeen verband hleld
met de meerdere belangsteling, welke
van de zijde der consumenten aan den
dag werd gelegd. "
Het aanbod was gerlnger.

S oe r a b a j a, 8 Febr. (Aneta).
B u e nos Air e:3, 6 Febr. (Ane- De tweedehands suikel'markt bleet on5 Febr. 6 Febr. tal. Fjlir average quality (slotnotee- veranderd en stU.
Rubber: sheets 39Yt vraag, erepe 41~
o~n slot open slot ring in papleren pesos) per 100 kg. Febr.
nom.·
levering 6.62.
no~. not. not.' not.
De markt was stile
Koffie 18.25 nom.
DE RIJSTIUARKT
De markt was stile
(Wesselink & Dijkhuis).
De N. I. V. A. S. verkocht voor eonsumptie 428 tons superieur.
Rijstlloteerillgell van 6 en "l
.Febr.
I

"Soelnber ll'Ioedjoer" \

verk,.

Han gl k 0 k: Ketan no. 1 e. k.
n OCt./Dec•. koop.
Nfellwe aalldeelelleluissie
Batavia aanbod / 6.50 p.p. of / 10.52 5
verk.
per 100 kg.
Mid del burg, 6 Febr. (Aneta).
Java Ketan e;k. Batavia aanbod J 5.75
De markt was prijshoudend. Na aanDe N. V. Cultuur Mij.' "Soember 'Moep.p.
of
/
9.31
per
100
kg.
vankelijk vast gestemd te zijn geweest,
djoer" heert over 1936 een bruto-wlhst
hetgeen verband hield met de gunstigel'
van / 30.483 geboekt. Te gelegener tijd
raw
a
,n
g:
flO.
wagon
KrawangK
berichten betreffende de staking in de
zal
de N. V. overgaan tot het plaatsen
Ver. Staten, sloot de. markt prijshou- Hjn (naar gelang V. kwaliteit en plaats van nieuwe aandeelen, hetgeen zal gev. leverin.g).
dend. De affaire was tamelijk goed.
p. p. of p. 100 kg. sehleden ten behoeve van de betallng
del' bankschulden en voor het verpetjah K. Boeloeh
Ne .... York
krijgen van nieuwe kasmlddelen ter fl11/5.425
Febr. aanb.
/3.30/3.35 /5:34
nanclering del' begrooting. '
Lolosan Boeloeh
(Reuter-East~rn)
Febr. aanb.
'" 3.50/3.60 ,,5.75/5.83
DE BANQUE DE FRANCE·
5 Febr. 6 Febr. Huller Boeloeh
. ,,3.75/3.80 ,,6.07 16.1511•
Febr: aanb.
Par ij s, .3 Febr. (Transocean). In
. 4 U. n.m. 4 U. n.m. SliJp Boeloeh
een toespraak tot de financieele com,,4.-/4.05 ,,6.475/ 6.56 missie van de Kamer van AfgevaardlgFebr. aanb.
Cr~pe spot koop.
23
231h6
Petjah K. Tjeree
den over de financleele positie van
Sheets spot koop.
215/ 18
213/8
,,3.-J3.05 ,,4.855/ 4.94 Frankrijk deed Vincent AuIioi, de
Febr. aallb.
verk.
2Flta '. 2)1/2
Fransche minister van FinancH!n,
" Maart k.oop.
21 0 / ) 6
2t3/8 Lolosan Tjeree
Febi'. aanb. i '" 3.20/3.25 ,,5.18 /5.2tr een sche.rpen aanval I op al dege-'
.. Apr./Junl koop.
215/ 18
21~/8
verk.
2171t6
211/2
nen diezlch schuldig gemaakt h~b
TJlandJoer:
ben aan· het verspreiden van pesslDe markt was stH en prijshoudend.
mistische artlkelen of onjul.ste berlchfro wagon Tjtanten over den ,wanhoplgen toestand Yan
PUEB.
djoet:
'
Frankrij k's financien. De minister legde
Beras Machine
daarop een rapport over betreffende
S. ~. R. Febr.
I
Londen.
uitgaven Ivan de Schatkist, wa~uin aan'..
aanb.
. ".4.70
" 7.61
getoond wordt dat over het afgeloo. (Reuter-Easum)
B~ras Machine .
.~, .,-.>.~
S. ·P. A. Febl'.'
pen' jaar hettotaal bestede bedrag
6 Febr.
27.700.000.000 francs bedraagt terwijl de
aanb.
' t ; ,,5.5 Febr.
" 8.09'
uitgaven voor 1937 geraamd worden op'
Beras Kepala
Zwarte Singapore elf.
I
371127.000.000 francs. Dit bedrag zal
V. F. 'K. Febr.
Lond-en Febr,lMrt. 371t 6 aanb. 37/ 16 aanb.
1
,,5.~
U 8.09
hoofdzakelijk in Frankrijk bijeengeaanb.
Witte Muntok .:1f.
Londen Mrt./Mel
bracht worden. De reden waiuom het
~'warte Lampong cU.
Bo~mlajoe:
d~'sconto onhings zoo plot-seling ver ..
Londen Mrt.lMel
hoogd werd was .om de Banque do
..
fl'. wagon BoemlFrance in staat te steUen de speculatie
ajoe
:
ZILVER'
te bestrijden: Aan het slot van zijn reSHjp BoeloehH~
devoering zei de minister. da t hij met
Febr. aanb.
" 6.64
" 4.10
L 0 11 den, .6 Febr. (Reuter-Eastvoldoening' geconstateerd had dat de
Slijp Boeloeh Kespaarrekeningen snel in omvang toeern). Oash 201/ 18 en termijn 201/ 18 . Br.pala H. G.; I
nemen. Het verschll tussehen de bedraIndie kocht, terwljl China verkoeht. De
Febr. aanb.
" 4.50
gen die in 1936 gestort werden en hetmarkt was prijshoudend.
Menir A.
geen opgenomen werd bedraagt alleen
Febr. aanb.
" 5.18
" 3.20
al 273 mllUoen f(anes.
r

poerwokerto~

B 0 11\ bay, 6 {l~ebr. (Reuter-Eastern). Cash 50 rupees 3 annas. Verr. me- fro wagon Poel'wodio Maart 49 rupees 5 annas. Verl'. me- kerto:
dio April 49 rupees 8 annas. De markt Slijp Boeloeh H.
Febr. aanb.
was prljshoudend.
"
" 3.90

PRIJS-INDEX VAN PRODUCTEN

Lon dell, 6 Febr. (Aneta). Heden
179.4. Gisteren 179.6. 4 Weken geleden '
181.2. 52 Weken geleden 141.0.
.

Verl<orle Balans van de Javascl'\e Bank
QP den' 6den Febr. 1931 d&1 avonds
DISCONTO'S BE'tAALBAAR IN NED. IND. (incI. voorwhotten in
(Rekening-Coul'ant> •
Handelspap:-er
f 10.8.31.328.59
f 11.020.743.18
Vend~papier
.
n
159.414.5\J
WISSELS BUITEN NED. IND. BETAALBAAlf~-----'"
In disconto
D
Oekocht
I 1.934.136.06
Af: . verkocht maar
vooi .de' Bank cog
3
niet atgeloopen
It
-...."_ _t.9:__!.:.!~~:9~_
»
I.Y34.136.06
BELEENINGEN <incl. voorschotten. in Rek.-Crt).
Goederen en DQcutnenten
3.434 356.53
Eft. en Wissels
»
47,56;.351.95
do. ,prole in NederI.
"
u.8JO 000.I 57.795.708.47

•

Hypothecalre Vorderingen
Ander~

KApl'l' AAL

I
.

I

' '. -

I' 9.000.000.....

RESERVEFONDS
• 4.828.300.65
BIJZONI)ERE RE$~RVE
2.917.~13.0a
PENSIOEN EN ONDER'STANDFONDS
5.,153.4:8 ~lt
BANKBILJETrEN IN OM,;,
LOOP
• 180.493.330.- .
BANKASSIGNATIEN'IN
OMLOOP
,,587.441.95
REKENING-COURANT SALDI:
Van het Gouv. 1 753.94:>.43
Van acd-eren t 42.1£14.026.99 » 42.947.972.42
DIVERSE REKENINGEN

" 3.280.667.8,9

134.058.20

voor overdracht of beleening

vatbare en' bij geschrifte aangegane
Inschul<len
Munt en Muntmaterlaal
VOOR.SCHOTl'EN AAN HET GOUV.
BELEGD KAPITAAL

•

Eftecten

58.325.337.52

-.-

4.480.369.46

BELEGD RESERVEFONDS

Effecten

395.510.lol5

•

_

Hypotheken

•

4.480.369.46

•

4.809.120.1

t' 4.809.120.17

NED. IND. MUNTSTUKKEN

Goud

-.-

.i

.,r

"
--.--

.

Pasmunt
ZUver
'I ,:
Hypotheken
"
MUNT EN MUNTMAT.
Munt. goud
I ·13.129.829.81
Muntmater.. gaua
• 17.530.871.06
60.660.700.81
Munt. '~ilver
_._
Muntmater.; 2ilver
7 6 . - " _ _-00._............. 00.660.776.87
BELEGD. PBNSIOEN... EN ONDERSTANOFONDS
5,139.295.07
GEBOUWEN EN MEUBELEN PER BANK
" 6.223.522.5<3
OIVERSEREKENINGEN
" 48,165.582.74
Beschikbaar metaalsaldQ

I

t 8.228.1:S 1.62

249.203.714.93

f 219.208.714.93

..

[If .

map

van ' l\Iaahllag \ '8

_
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,\ Dienstregeling ,der

~port

Na de rust was Excelsior eerst weer
opnleuw in den aanval, doch ook ditmaal
nam D.F.C. het lnitiatief over en weer
scoorde \Vesthoven. Excelsior deed groote moeite om een tegenpunt te maken,
Wij vestlgen nog even de aandacht
doch met eenlg tortuln bleef D.F.C.
hlervoor gevrijwaard. Vijf minuten voor op de gewijzigde dienstregeling van de
het elnde brak Mijnders door de ge- K.N.I.L.M.• welke 9 Febl'uari a.s, zal in
heele verdediglng he en en bracht den gaan,
De uren van aankomst en vertrek
stand met een keihard prachtschot op
worden nu als voIgt:
3-0.

en WedstrlJden

•

,

II

Yaetbal

B.V.C. zegeviert Qver'O.

L.l.iV.~E. O.

O.L.I.V.E.O. -

B.V.C. 2-5

De Oeel-zwarten zijn tech alevel etgenaardlge kaerels. Verrassen doen ze
je de eene keel' om ean andermaat bar
teleur te stellen.
Men zal zlch herinneren hoe enthousiast we onlangs schreven over de tweede hel ft tegen II ere u I e s. Zoo spelend behoeft men werkelijk niet voor
een ploeg, welke ook, op zijde te gaan.

Een teveel opdrlngen der Gcel-zwarten
wordt hun dan noodlottig. ne Witzwarten kwamen gemakkelijk door de verdediging heen, waarbij' Belle voor de opberging zorgde (2-3).
Kranig werk van Isnaenl, bij fellen
aanval van B. V. C., bracht toen de handIes op elkaar.
Een pracht van een kans li.et de wuligen liggen toen v. d. Heuvel te vroeg
was uitgeloopen. Het schot zellde over.
Boldy was de man die 'den stand voor
B. V. C. mindel' nijpend maakte (2-4).

r· .

.

a

ft>

Na dell aftrap valt n. V. C. direct vol
~uur aan; de afwerking Wordt echter
\'erhinderd door Ham'. Smits vangt den
bal op doch schiet ver over het doel.
E1en volgende aanval der Geel-zwarten werd door buitenspel onderbroken.
B. V. C. was in deze begin-PQriode itl de
llleerderheld.
De Oliveaantjes bean.twoordde.n. met
een scherpen aanval. Ze lokken v. d.
Meuvel uit de kooi, doch de tweede inzet
wordt naast geplaaitst.
Een tweede aanval wordt deor Jut at...
gewezen.
Dan weel' werk d~r gasten. :Soldy kon
in behoorlijke positie voor doel komen
te staan, maar miste.
Toen Knape op prachtige wijze was
doorgedrong€n, kreeg-ie niet de gelegel1heid om te schieten en llet dit over aan
de Jong. Zwaar gedekt kon de kans niet
worden waargenomen.
Een ren van. Kreyzer wordt op on'geoorloofde wijze :gestopt. De strafschop
wordt echter door Isnaenl opgevangen.
.
. , /
A la Bakhuys

•

Voetbal in BuitellZOl'g

'1

Een Rotterdamsch elf tal heeft onlangs op het Sparta-terrein zijn krachten
gemeten met een Roemeensche ploeg;M bet r~ultaat was met 2'-5 in het
voordeel der gasten. Een spelmoment,
:=:s___ _

J1oetbal in Nederlancl '

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

....... :

Ajax 'door

f'eyelloords ffJositie 'v.el·sterkt

dOOle

netlel·laog van

I

D.rr.S.

Groote spanning in hot Zuiden
P. E. C.
Z. A. C.
Ensch. Boys

iDe
, Conlpetitie
AFD.I

Ajax op eigen terl'ein geslagen I De
verklal'illg zal weI zijn dat de Amsterdammers, met het afdeelingskampioenschap in den zak, dezen wedstrijd nlet
al te ernstig hebben opgenomen. Intussehen was het voor de bewoners van de
hoofdstad een nieuwe sensatle Ajax op
eigen terrein een pak voor de broek te
zlen krijgen I Voor het overige bieden
de uitslagen weinlg aanleiding tot com-'
mentaar. Het gelijke spel van R. C. n.
is verdienstelijk, maar het zal haar niet
helpen. In twee wedstrijden A. D. O. of
EXcelsior nog in te halen is ~en hopelooze opgave.

I

V. S. V. -

D. W. S.
,Sparta - II. D. V.·S.
H. B. S. - V. U. C.
F'eyenoord ~ Z. F. C.

2
5
5
6
7
6
7
8
9

9

16
16
16

6

5
3

1 9 13 35-38
1 10 11 40-55
1 12 7 23':""'51

AFD. IV

2-4
3-0
0-3
0-0

Ajax - Xerxes
D. F. C. - Exlcelsior
D. H. C. - stormvogels
R. C. II: - Blauw Wit

De stand is:
•
Sedert onze vOl'ige opgave zljn de vol16 12 2
gende competitle-uitslagen te melden: Ajax
Xerxes
16 8 3
Blauw Wit
16 6 5
E e r s· t e k I ass e :
D.
F.
C.
16
7 3
2-1
Sinarkotta...- Chung Hsloh
stormvogels 16 7 2
C. V. V.
15 6 3
T wee d e k I ass e :
16 6 3
D. H. O.
Ajax - 11. P. C.
0-2
15 5 2
A. D. O.
Indonesia - Sinarkotta
, 5-3
Excelsior
16 5 2
R. C. U.
16 2 5
K ant 0 0 r C () In pet 1 t 1 e :
AFD. II
Garn. elft.al - V. V. S. S.
7-1
Goodyear - .Boschwezel'l
. n.().
K. F. C. - lIaarlem
Boschwezen - V. V. A. S. :
3-3
De stand del' Kantoorcompetitie (bij ...
gewerkt tot 5 dezer) IUidt:

Xerxes·ge~logen

N. O. A. D. - Roer,mond
Eindhoven - JUllana
.N. A. C. J-- Bleyerheide

5-1
1-4
8-1

In het Zuiden houdt de spannhtg aan,
vooral nu N.O.A.D. door een fraale overwinning op Roermond gevaal'lijk komt
opzetten. Bleyerheide leed een nederlaag buiten aIle proportie, maar zij loopt
er nlet veel kwade kansen mee.

I

I

De stand is hier :

P. S. V.
'
B. V. V.
N. O. A. D.
N. A. C.
Bleyerheide
Juliana
Hoermond
Eindhoven
L.

15
16
15
16
16
16
16
llJ

~

9
8
8
5
5
5
5

0. N. G.'A. 16' 5

4 3 20 41-26
2 5 20 52-39
3 4 19 39-31
1 7 17 37-33
6 5.16 29-40
5 6 15 34-41
4 ' 7 14 33-45
3 8 13 27-42
2 9 12 3'1-36
2 9 12 34-40

42-18 M. V. V.
16 5
49-27
25-21
36-36
25-24
afgekeurd
F"rleslan.d - lIoogezand
22-31
Sneek - Veendam
1-3
33-42
Be Quick - Leeuwarden
7-0
18-27
Velocitas - Ach11Ies
4-0
32-38
9 16-39
tn daze afdeeling valt niet veel meer
te beleven: alleen de strijd om de laatste plaats is nog interessant.

26
19
17
17
16
15
15
12
12

4-3
2-1
4-0
2-1
1-0

De stand is hler :
16 14
Veendam
15 9
G.V.A.V.
15 8
Velocitas
1'l 7
' 15 7
H. S. C.
AchUles 1
16 5
' 16 5
Sneek
Leeuwa'rden 15 3
Hoogezand
13 3
Friesland
14 4
Be Quick

2
2

3

: * A
R. C. H. - B I a u w - Wit (0 --0 ).
~to
R.C.H. kwam in den wedstrijd met een
~d
~l
gehavend elf tal. Blauw Wit was sterk
~'2
in het orrenstet doch hield het spel te
~~ ~
t;
~N
kort on\ succes te hebben, R.C.H. was
A. Y.5.1 10.35
Batavia
in haar aanvaUen niet doortastend geV.7..20 7.56
Semarang
noeg. Na de rust toog R.C.H. enthouA. 7.l~ 7.40
Semarang
slast ten aanval doch Ferwerda hield
V.5.30 G.OO
Soarabaia
stand in het Amsterdamsche· doel. Hij
keerde alle ballen. Het laatste kwartler ,. Op Donderdag door naar Bali.
van den strijd gaf het levendigste spel **In aansluUing op de K. L. ~\I. Vllegtlligen
nilar Europa.
.
te zlen. '
I

0 30 66--20
4 20 44-21
4 19 34-19
7 17 28-30
7 15 30-31
8 13 47-45
9 12 20-32
8 10 19-38
7 9 23-36
9 9 24-62

M. L. S.

f

Garn. elf tal
Boschwezen
Goodyear
S. O. I.
Stadspolltle

1
7
8
3
4
4
7
6

1
5
5
1
1
1
1

-

2
1
2
1
1
3

-

2' 7-1
12 33-11
11 . 27-20
4· 12-2
3 _11--12
3 ~ 8-12
5 15--26
o· 9-38

of

'~

"

Ald. II

Feyen 00 r d ' - Z. ~. C. (1-0).
Feyenoord speelde met twee invallers,
maar was toch dadelijk sterk in den
aanval. Na vijf minuten kopte Kantebeen in. Met dezen stand brak de· rust
aan, ondanks het feit dat aan weerszijden gevaarlijke situaties niet zeldzaam waren.
In de tweede helft was Z.F.C. sterk in
den aanval, doch Feyenoord trok haar
mlddenllnie terug, waardoor alle pogingen tot seoren werden b~let.

v. S. V. ---- ·D. W. S. (l - 2). De
overwinning van V.S.V. beteekent vooral
een gl'oot voordeel voor Feyenoord. De
overwinning was verdiend, daar V.S.V.
het betere spel had. De voorhoede van
D.W.S. was zenuwachtlg.
Caldenhove . .e n Van Stokken waren
goed, doch konden de doorbraken van
V.S.V. niet verhinderen. Melchers scoorde het tegenpunt.
H. B. S. V. U. C. (2 - 1). Het
spelpeil van H.B.S. was mlddelmatlg. Van
de beide clubs werkte V.U.C. in teite
het hardst. Tijdens de tweede helft van
den wedstrijd is het H.B.S.-doel aan vele
gevaarlijke aanyallen'. ontsnapt. Technisch echt-er was de ploeg van H.B.S. beter.' V.U.C. legd~ te veel indivldueel spel
aan den dag. Het eerste doelpunt voor
H.B.S. werd gemaakt door Van Vliet,
even later werd dit gevolgd door den gelijkmaker van Meyers, die hiertoe kans
kreeg door €ell voorzet van Van Gelder.
Daarna Wist Bakhuys onverwacht een
keihard schot te plaatsen, waardoor
H.B.S. d~ meerdel'heid verkreeg. Reeds
VOOl' de rust was de stand 2-1 vool'
II.B.S. Na "halftime" ging V.U.C. vele
malen tot den aanval over. Zij doelpuntte 2 maal, maar beide keeren werd de
goal wegens off-side ongeldlg verklaard.
Voorts heeft V.U.C. een strafschop gemist.
Spa r t a, - H. D. V. S. (4 - 0). Btj
den wedstrijd van Sparta was het spel
aal1 weerszijden aanstonds zeer levendig
met spannende momenten. ne aanvallen van Sparta waren zeer gevaarlijk.
Na dertlg minuten scoorde Sparta uit
~en voorzet van De Korver naar Voorinolen, die een schitterend schot loste.
Even voor de rust wist Sparta haar voorsprong nog te vergrooten. In de tweede
helft scoorde Voormolen nog' eellS ult

3
2.00
1
1.70
D. W. S. heeft tweB kostbare punten
3
2
1.37 verl()ren, en daat Feyenoord won, zi.jn de
2
1.33 kansen van de Rotterdammers op het
4
2
0.75 ~fdeelingskampioenschap thans aan3
0.75 zienlijk vergroo·t. De overwinning van
2
1
0.70 Feyenoord was overigens een dubbeltje
3
V. V. A. S.
0.00 op zijn kant, evenals trouwens dIe van
V.V.S.S.
- 6
V.S. V. Sparta nam re,vanche voel' de lIet ,vel'loop del· WedSll'ijden
Een ingool zou de opbouw zijn voor
te Schiedam geleden nederlaag. Z. F. C.
het eerste doelpunt. Na eenlg zig-zagVoelbal,)11 ~n~elalld
is
nu weI definitlef aan de laatste plaats
Aneta seint OIlS nog het volgende over
spel krijgt SmHs een kans en werkt af
geklonken.
de wedstrljden van Zondag.
ua la Bakhuys" (0-1).
Overgespeelde wedstrijdenNa den aftrap maken de Geel-zwarten
Ald., I
De stand is hier·:
zich onmiddellijk van den bal meester;
Reuwr seint uit Londen de uitslagen
de geheele voorlinie neemt aan den van en~ele op Donderdag 4 Februarl
A j a x - X e r xes (4 - 2). De lle16' 13 1 2 27 5~-22
aanval deel, die door de Rooy heel moot plaats gehad hebbende wedstrijden, F'eyenoord
16 12 1 3 25 35-20 derlaag van Ajax was geheel normaal.
D.
W.
S.
wordt afgewerkt (0'-:'-2>welke Zaterdag 30 Januar1 wegens slecht Haarlem
16 (} 4 6 16 42--40 Na vijftlen minuten' scoorde Van Wijn...
Dat vonden de Oliveaantjes toch wel weer niet waren gespeeld
afgebro'" V. S. V.
16 7 2 7 16 31-38 gaal'den voor Ajax. Na 24 minuten paswat al te gek, de aftrap namen ze mee ken.
16 6 2 ". 8· 14 31-32 seerde Stam, de recht.sbuiten van. Ajax,
Sparta
en forceerden een corner. Soemarmo
·H.B.S.
16 5 4 7 14 31-41 twee spelers mit een voorzet, dis door
plaat..ste naar Badaroedin, maar van Mi15 4 5 6 13 33-36 Vreenen keurig werd ingezet. De rust
Eerste Divisie
K.F.O.
nos stak zijn been voor den inzet.
H.D.V.S:
15 5 3 7 13 23--34 gil1g in met 2-0.
Na een. kleine inzinking van beide parV.U.·C.
16 5 3 8 13 26-33
Stoke - Westbromwich
10-3
Na de rust echter was Xerxes OlllllldUjen was het weer de geheele voorlinie
16 2 3 11 7 12-27 dellijk in den aanval. Lagendaal scoorZ.F.C.
der gas ten die optrok. De voorzet van
Tweede Divisie
de het eerste tegenpunt. Van der Vaart
Knape werd door Kreyzer eerst tegen de
AFD. III
maakte vervolgens uit een voorzet van
Jat geschoten, doch voor de verdediging
Leicester - Westhalll
2---2
denzelfden speIer met een keurig schot
zich herstelde, andermaal ingezet, en
N. E. C. - Enschede Boys
2-0
gelijk. Het spe} bleet daarna levendig,
met succes (0-3),
Z. A. C. - Wagellingen
4-4
Derlle Divisle
speciaal door energieke aanvallen van
Een: goede ren, met schot, van Boldy
Heracles - Tubantia
8-3
Xerxes en bij een hiervan wist van del'
wordt door Eckhardt onderschept.
N 0 0 r d. . sec t 1 e : : I
Go Ahead - P. E. O.
3-0
Vaart opnieuw met een prachUg schot
Het spel is vol enthousiasme, met
3-2
Enschede - A. G. O. V. V.
te
doelpunten. Xerxes bleef in de meerChester
1-1
Carllsle
B. V. C. een weinig in de meerderheid.
derheid en werkte' hard. Zeven minuten
\ BiJ een aanval der Wit-zwarten weet
De
uitslag
van
de
ontmoeting
Hercavoor het elnde gat Lagendaal nog een
z u t d. sec t 1 e :
Jut aanvankelijk het gevaar Ite bezweles - Tubantia is ietwat abnormaal; de mooi schot, dat echter van de lat teren; het bIeef evenwel cen doelspel
overwinning van Heracles op zichzelve rugsprong. Kok iVing den bal op en joeg ,
Queensparkrangers - Walsal1 2-0
waaruit Eckhardt ten slotte den voorechter niet. Z. A. C.' deed verdienstelijk hem langs Keizer.
sprong wist te verkleinen (1-3).
werk door gelijk te spelen met WageBekerwedstrijden
Lagendaal was prima, zoowel in het
De Rooy kreeg nog voor de rust eell
llingen en is practisch buiten gevaar schieten als in zijn spelverdeeling.
kallS, op voorzet van Boldy, doch miste.
,Sheffieldunited - Wolver~
voor degradatie.
D. F. C. - E x eel s lor (3 - 0).
hampton 1-2
,i
,
I
Rust: 1-3.
Go Ahead
16 12 2 ~ 26 39-18 De wedstrijd van D.F.C. tegen Excelsior
Norwich - I3olton
1-2
i,
16 10 3 3 23 32-28 begon met een overwicht van de laatste
lla verlenging Heracles i
Na de rust
A.G.O.V.V. '16 8 3 5 19 26-31 ploeg, die het Dordtsche doel gevaarlijk
Na de hervatting was de eerste aan'"
Enschede
Schotsche bek~~wedstrijden
16 7 2 7 16 33-30 bestookte. Het D.F.C.-spel werd evenwel
rrubantia
val voor de gastheeren. Afgewezen.
16 7 2 7 16 26-36 sneller en na een half uur wist West..
Wageningen 16 6 3 7 15 34-32 hoven ult een prachtlgen voorzet van
Hetzelfde doen de 0 11 v e 0- backs na
}4}erste ronde:
lQ l) 6 7 14 26-30 O. MiJntlen tEJ ~cofen, , !
N.FJ,O.
~en ren van Knape.
Fortar - EastUra
0-3
oJ

1

E

-

En Boldy was ook de man, uit een
corner van Knape, dIe zekerheid bracht
(2--5). ,
Bepaald pech hadden de qUveaantjes,
na den attrap, met 2 schoten tegen de
lat; dat herhaalde de Williken nadlen
neg eens.
Aan de overzij was het' de Rooy die
En of het terrein al zwaar te bespelen
is door al de waterplassen, het kan ze de kansen kreeg doch te sterk op den
niets schelen, men geeft zich ten volle doelman mikte. Gescoord werd er dan
ook niet meer.
tot het elnde toe.
Voor O. L. I. V.E. O. niet prettig om
Verdere uitslagen
die tegenstanders in zoo'n bul aan Ite
treffen, vooral nu men de punten zoo'
De verdere uitslagen in de V. B. 0.noodig heeft.
Competitie
lulden :
Maar B. V. C. kon ze nog een tLkje beter gebruiken en plantte, door deze overVios 3 - V. V. ~. 2
4-1
winning, U. M. S. nog ietwat steviger op
S.
V.
B.
B.
4
Sparta
3
3-2
de laatste plaa'ts.
S. V. J. A. 5 - V. K. J. B. 2. terr. afg.
Het geheel stond onder de uitmuntenSparta
5 - C. R. G. 3
12-2
de rechtspraak ,'van De Vries Foltynski,
S.' V. B. B. 3 - OUveo 3
1-0
die slechts bij een gelegenheid - bij' eell
Hercules
4
C.
H.
2
8-3
overrompeling van den B. V. C.-doelman
Sparta 4 - S. V. B. B. 5
6-0
- zijn stem wat zwaarder moest laten
Ol1veo 5 - B. V. C. 4
1-2
doorklinken.
.
Vios 6 - Sparta 6
4-0
Daarmede is dan tegelijkel~tijd gezegd
dat het sp~l in de beste verhou{;ilng is
CO~IPETITIESTAND~
gespeeld.
De cQmpetitlestand luidt thall,~:
Hier voIgt de
1 Opstelling
doelp.
O. L. I. V. E. O.
~
~
P.fi .~3 ... <l) <l)
CIl<l)~>~8Md
Isnaenl
~d~
~
Soetarto en Haar
JOllg Amboll 7 7 0 0 14 36-16 2.Cas~mbroot - Badaroedin - Liem
8 5 2 1 12 30-13 1.50
- de Willlgen - Belle - Eckhardt- HerCUles
8 4 2 2 10 26~18 1.25
Han
, Soemarmo S. V. B. B.
9 5 1 2 11 38-37 1.22
V. I. O. S.
T. N. H.
10 5 1 4 11 34':-'33 1.10
B. V. G.
B. V. C.
10 2 1. 7 5 23-38 0.50
Boldy
Kna~ O. L. I. V. E. O. 9 1 2 6 4 13-25 0.44
11. M. S.
9 1 1 7 3 18-38 0.33
-- de Rooy - de JOllg - Kreyze vall. Houtel'l - Heymans - Smits
Jon gAm bon - V. I. O. S. (ter~
Jut de BourgheUes en van Minos
rein afgekeurd).
'V. d. lteuvel
Helaas, heeft men van die goede momenten niet heel veel en geeft men te
veel rulmte aan perlodes van slap spel.
Bij deze gelegenheld op Zaterdag j.l.
had men er echter weer eens echt zln in
en dan is het een werkelijk genoegen,
dit flinke, ratre spel te volgen.

I<NILM

D. H. C. - S tor m v 0 gel s (0 - 3).
.Supersncldlensten jusscheu
D.H.C. speelde met twee invallers tegen
Batavia en Soerabuia '
de stormvogels, die compleet in het veld
kwamen.
b.ob'
~
De IJmuidenaren gaven uitstekend sa- ('j.~
~f
A ~f ~~
menspel te zlen, dat echter door de goede
~g ~
'3~ ~ ~
verdediging van D.H.C. aanvankelijk ~o
~?;
~
~ Q8
zonder succes bleef, doch daarna wist
1~.45 8.;J5
Wey (?) uit een corner een doelpunt te 7.35 6.15
H.40
13 10 6.00
maken. D.H.C. miste verscheidene kan- 9.50 naar
uit
sen. 13 Minuten voor de rust vergrootte
"'al'a- V V. Batavia A. Tara;
MIl.
A. Soerebala V. kan,
Prins met een handlgen kopbal den
voorsprong der stormvogels,
,01) Dlnsdag" door naar :Singapore:
Na de rust deed D.I-I.C. verschillende
.aunkomst aldaar 12.-10.
aanvallen, waarblj echter weer veal
goede kansen werden gemist. Juist voor Batavia -- SeUlal'Uug - Soerahet einde wcten de Stormvogels hun
baia -- en terug
voorsprong nog tot 3-0' te .vergrcoten. _

Strijd op zwcor terrein
De V.B.O.-coIllIJetitie

;

een voorzet van Seton. Sparta bleef
sterkel', ofschoon enkele spelers wegens
verwonding moesten worden vervangell.
Even voor het einde bracht De Boe~ den
stand met een kopbal op 4-0.
•
!{. F. C. - H a a r 1 e.m (4 - 3).
Haarlem speelde met vier invallers,
maar was in den aanvang toch gevaarlijker. Haarlem opende de score, waarop
spoedig de gelijkmaker volgde. Hierna
doelpuntte Haarlem nogmaals door Van
Effern (de groote goalgetter van eenige
weken geleden). Tenslif;te bracht de
tegenpartij den stand toch weer op ge~
lijken voet. Na de rust was Haarlem het
sterkst in den aanval doch K.F.C. scoorde twee maal. Van Effern verkleinde
even voor het eindsignaal den achter~
stand met een punt.

Biljllrtell,

.

/

ClII h11001wetIs tt"ij den
Hedenn.vond

om 7.30 zal in societeit

de Harmonie een

aa"nv~ng worden gemaakt met de jaarlijks~he clubpool~
wedstrijden om den "Houdt Baan"~wis~
selbeker. De vvigende vereenigingen zullen aan, deze wedstrijden deelnemen 111.
"De Harmonie", Concordia en Entre
Nous. Concordia werd in 1935 en De
Harmonie in 1936 voor een Jaar wlnnaar
van den Beker. De vijftallen zljn als
voIgt samengesteld. '

D e H arm 0 n 1 e: Nederburgh,
Van Baardewijk, Klaasen, Crasborn en
Lansd~rp-; res. Ram en Lonkhuyzen.

a:

Con cor d 1
Linssen, Oostrom
Soede, Soetekouw, Koster. en Laupman ;
res. Peters en Heesch.
E n t r e

N 0 us: ' Coelijn, Somntor,
d. Coolwijk, Kolvers en Piek; res.
Roth en Beuk.
V.

Het programma.
luidt als voigt:

veor, hedenavond

1.30 uur n.m. COllcordia - ~ntre NoUs
9.00 "
"Concordia - de Har:t1.onte
10.30 "
}, de Harmonie Entre Nous
El· wordt een dubbel rooster gespeeld.
---0

.

,

,_ I

\

/

Christl Cranz, de Olymplsche kamploene, beeft ook dit Jaar de beste

tljden 'g:emaakt b.iJ lIe aldaliug en 'den slalom te Qarmlscll Parteu"
kit~h~u.
. ..

..
.

'\

,
.~

llockey

Laumtennls

De Postvluchten

Buitenzorg klopt B. V. ,C.

Zege derStudenten
De B.C.L.T.A.-co""petitie
REGEN ALS

De competitie in de berqstcd

Op Zaterdagmiddag gelukte het de
Banka-4-combinatie Estrada/Van Dij.k
ill een zeer tactisch gespeelde partij
nog de laatste dubbel op de Mattenkloppel's Grashuis en Woudenberg te veroveren, zoodat deze ontmoeting van den
vorigen Zondag, zij het op het nippertje,
door de Bankaneezen werd gewonnen.
Door dezen uitslag hebben Khwai 1.0 3
en' Banka 4 evenveel punten, zooda~ het
kampioenschap del' derde klassers uitei..ndelijk tusschen deze rivalen moet
worden uitgevochten. De eerste ontmoeting op Zondagochtend kon eveneens
niit ·worden beeindigd en weI bij den
stand: 1-1. Banka's eerste speIer Lim
Eng Tjoen wist door taai v01houden zijn
opponent Yo Ping Hian in drie sets te
slaan, doch zijn team-genoot Estrada
was niet opgewassen tegen N. N. en
sneuvelde in 2 sets. Den volgenden Zondag wordt deze match gecontinueerd.
Uitslagen
De uitslagen laten we volledigheldshalve hieronder nog volgen:
A I g. K amp 1 0 ens c Ii a p
klasse:
B. S. T. C. I Lumkeman 'ran Boen King
1-6. Doppert 6-4.

2 d e.

S. T. Ii. 2 - 1
Lie Giok Lin 6--1, 6-2.
- Tjee Yee Soe 4-6,
Tjoa Beng Kam 0-3,

A 1 g...k a.m p_l 0 ens c hap 3 d e.
klasse:
13an.ka

4-1<hwai

Lo

2

De : Batuolasche Ilocleey-conipetltie

Vermeld dient te worden, dat de
P. M. H. C.-links·buiten een zeer goeden
Deze wedstrljd had plaats op het Box- wedstrijd speelde en alle drie doelpunveld. De leidin.g berustte bij de heeren ten van P. M. H. O. voor zijn rekenlng
heeft genomen.
Pondman en S~mons.
Na twintig mlnuten wist Ungerer het
L. II. C. I - O. D. S. II 1 - 1
B. V. C.-doel te doorboren en Buitenzorg
hlermede de leiding te geven.
Op het in running condition verkeeVoor de rust wlsten de Buitenzorgers
ult een voorzet het tweede doelpunt te rende veld van B. v. L. O. had deze spannende wedstrijd plaats. De leiding was
maken door den heel' Sohields.
Na de rust ondernam B. V. C. vaak in handen van den heel' De Wit.
Deze match beteekende voor O.D.S: II
gcede aanvallen maar kon voorloopig
zeer veal. verloor zij haar, dan bleer ze
het dcel nog niet vinden.
Dumas, B.V.C.'s llnksblnnen, wist ten- op de vijfde plaats, speelde zij gelijk',
slotte zijn club het eenlgste tegenpunt dan zou zij de vlerde plaats bezetten en
te doen toekornen. Met ongewijzigden won O. D. S. deze wedstrljd dan zou haar
stand (2-1) in het voordeel van But- de derde plaats toegewezen worden.
L. H. C. kwam met een tnvalter, tertenzorg kwam het einde.
wijI
O. D. S. er twee telde. Beide parlit
tijen wogen tegen elkaar op, met L. H. C.
De wedstrijd B.V.C. I contr:3l B.B.C. II meerendeels in de. nteerdel'heid.
werd wegens de slechte conditie van het
O. D. S. kreeg vele kansen, doch deze
·,eld afgelast.
werden aIle verknoeid door het voortuurende off-side staan van den midO. D. S. - P. 1U. II. C. II 4-3
voor Thiele Sr.
een pracht kans om te scoren.
Deze spannende mixed wedstrijd had
De llnksbinnen Ligtvoet ~choot de bal
plaats op het O. D. S. veld te B a ndoe n g. De leiding berustte bij de jammel'lijk tegen den op den grond Jiggenden L. H. C. keeper; de bal kaatste
heeren v. d. Goot en de Wit.
echter terug voor de voeten van den
Beide elftallen telden eenlge inv~llers. inmiddels toegesnelden O. D. S.-rechtsIn het begin hebben de O. D. S.-ers buiten, Lucardie, die den bal echter
hunne tegenstanders wat onderschat, jammerlijk naast schoot. Ook L.H.C. verwat haar noodlottig werd.
knoeide de gebOden kans om te doelAl gauw wisten de P. M.lJ. C.-ers het punten, daar bij een L. H. C. aanval de
O. D. S. doel te vinden en e~n doelpunt
e
tc boeken. Het spel ging hierna gentl- O. p. S.-keeper over g bal heen tl'"'apte,
die ongeveer twee meter voor het IEegmen tijd wat op en neer, met P. M. H. C.
staande doel kwam te l1ggen. De toen~eerendeels in de meerdel'heid. Na ruim
twintig minuten te hebben geespeeld, stormende linksbinnen van L.· H. C.
wist P. M. H. C. haar voorspr<mg tot 2-0 schoot twee meter naast het leegstaande
doel I
to vergrooten.
'
Het deed een gehuil uit de toe.schouUit een voorzet van de P. M. H. C.
wers
opstijgen. Een kwartier voor de
rechtsbuiten, Visser, wist de· linksbuiten
Steeginga de bal Ineens m~t een goed rust wipte de L. H. C. linksbuiten den
bal voor het vijandelijk duel. De uitgeschot het O. D. S. doel in te jagen.
Even later begon O.D.S. op te zetten en loopen keeper trapte mis en kwam op
uit een doorbraa}{ wist ziJ d~n stand op zlJn knleen terecht, vervolgens rolde
de bal onder 1}em door. voor het doel.
2-1 te brengen.
Kort voor rust wisten de O. D. S.-ers De O. D. S. ,. back Jut de Bourghelles
den stand nog op gelijken vQet te bren- kwam te vallen zoodat de L. H. C.
gep, doordat een van de blnnenspelers rechtsbinnen geen moeite had de bal
na een goeden voorzet den bal voor de In het doel te deponeeren. Met een
tweede keet in het P. M. H. C. doel wist 1-0 voorsprong voor L. H. C. ging de
rust in. Na de rust verflauwde het spel
te jagen.
Na de rust duurde het vrij lang, voor· aan beide zijden, hetgeen hoofdzakelijk
dat O. D. S. het derde doelpunt scoorde. te wijten was aan het vaak voorkomenDoch niet lang na het scoren van het de off-side staan del' voorhoede-spederde kwam o0l:t het vlerde goaltje. Vlak lers. Een minuut voor het einde kreeg
voor het eind wisten de P. M. H. C.-ers O. D. S. een strafcorner toegewezen. Deechter hun derde doelpUllt te boeken ze werd goed genomen en door Thiele
waardoor de eindstand 4-3 in het voor· Sr. al vallende keihard iets onder de
deel van O. D. S. werd.
lat in het doel geknald.

.

.

>

,t

Lim Eng l"joen - Yo Ping Hian 2-6,
6--3, 7-5. Estrada - N. N. 5~-7, 3--0.

•

d

I

B. V. C. II .- BUITENZORG 1-2

1-1.

r

e m. v 0

0

r t z e t t i 11 g :

Banka 4-Mattenkloppers
2: e i n d s tan d 3 - 2.
2de double:
Estrada/van
Dijk F~ V/oudenberg-/
Orashuls 6-2, 10-8.
lVeLlsh'ijllpl'ograltlma
Bet wedstl'ijd programml voar 1-1 Februari lttidt :
Alg. 2de. kl. kam p. :
B. S. T. C. 1 - Banka 3
Taman SHi B
H. B. S. 1 ~ S. T. H. 1 Taman Sari A
Alg. 3de. kl. kamp.:
Banka 4 - Khwai Lo 3
Taman Sari E (voortzetting)
2de. kl. besl. we'dst.:
Minahassa 4 - Ste~dy 2
'raman Sari C.
•

Dames
striJd:

I

SPE~BREKER

De op Zondag j.1. vastgestelde wedstrijden konden jammer genoeg door
den regen niet worden ultgespeeld.
De ploeg del' Bat. Studenten veroverde een alleszins verdfende : 2-1 voorsprong op S. T. H. Lumkeman speelde
een keurige partij tegen den eersten
single-Iaar van S. T. H.: Lie Giok Lin.
Zijn vast, kap-spel bracht Lie geheel
van de wijs, zoodat het een gemakkelijke zege werd voor den B. S. T. C.-er.
Zijn clubgenoot Tan Boen King stelde
echter in de 2de single teleur ; hier wist
Tjes voor S. T. H. met: 6-4 6-1 de
partljen op gelijken voet te brengen. De
derde speler, Doppert, kwam vervolgens
uit tegen den reservist Tjoa en wist
ook deze partij in twee sets voor de
thulsclub te veroveren zoodat B. S. T. C.
nag slechts een del' 2 dubbelpartijen
behcett te winnen om de zege binnen te
halen, Bij dezen stand moest de ontn~oeting echter door den regen' worden
gestaakt om op Donderdagmiddag te
worden voortgezet.

P. T. '1\ 1

I

rn

don.
D .a, m esT e n 11 i S
non d con. t r a B. C. L. '1'. A.
Op Zondag 14 Februari a.s. zal op de
Taman Sari-banen del' BCLTA boven.genoemde ontmoe1ting pIaats vinden tus·
schen twee vertegenwoordigende damesploegen diel' plaatselijke Ibonden: Er
.zuBen in totaal negen partij-en word.en
verspeeld t.w. : zes singles en dl'1e dal1les
dubbels. De wedstrijd zal aanvangen om
3.30 uur n.m.

Battlviasche J{alltoor Tenllis~

f1'. Mizoguchl - Wo}fCe
1I. Yamamura - Keyzer
K. Sasaki - I<onlng
'1'. Katoh - Loppe

Ko!ff 2
Beon. Z~kel\ 1
BOl':3Uihij 1
2}i~

kLASSE A

Ou bbels:

s. S. 2

M. Matsuda/'l'. Mizoguchi Sonnevl1le.

Hinnent. Bestuur 2
Nillmij 2
Illternatlo 1
F'inancH~n 2
Politie 1
Escompto 2 •

Gobee/

H. twamilM. I(awaguchi - OOt~tlRing.
rose.
M. Nobuhara/H. Yamamul'a - Si'ttrop/
de Vries.
T. Kubo/M. Soma -

2E Kf.lASSE 8

mono

Baegheim/Salo-

E~compt~

1
Binnenl. :aestuur 3
Nlllmij 1
Justitie 2
B. P. M. 2

Palu·tlellspOI·t,

P. T. T. 2
Javasche Bank 1

DVITSCJIE SUCCESSEN
Op ruitertournooi te Berlijn

3E KLA,SSE A

interbond-wed-

worden meerdere malen aan het werk
gezet, zij verstaan echter hun yak en:
weten vaak op keurige wijze hun doelen
schoon te houden. Bijna hadden de Watergeuzen de leiding gekregen toen bij
een scrimmage voor het Triton-doel de
UITREIS
Loos door uitzwemmen de situatie moest
redden, den bal echter niet kon weg.Z
werken en dezen ten slotte tegen, de zij~
0
paal van zijn eigen doel gooide.
Aan .belde zijden wordt hard gewerkt
~
en tenslotte lukt het Helle de Water~
geuzen de leiding te geven, Triton zet
er alles op om gelij k te maken, maar de
~
e"
achterhoede del' Watergeuzen onder de
bezielende aanvoering van Ritman weet
3/2
6/2
alle aanvallen af te slaan.
Nleuwenhuizen laat dan een prachtkans voorbij gaan door te lang te wachten, maar bij een volgende aanval is het
wederom Helle, die met een goed schot
de voorsprong weet te vergrooten. Daarna is Triton hoofdzakelijk in den aanval, weet dlt tijdelijk overwicht echter
niet door een doelpunt te bewijzen, zoodat de rust met 2-0 voor de Water·
geuzen ingaat.
I
Na de rust wegen de beide partijen
weer goed tegen elkaar op. Het spel
blijft zlch zeer snel verp!aatsen, doch
wordt tevens forscher. De scheidsrechtel' grijpt hiertoe streng in en 'even later moe ten Helle en Salomons Sr. het
water verlaten, zoodat aan beide zijden
met 6 man wordt doorgespeeld. Triton
7/2
weet hiervan' te profiteeren en Rode
zorgt dan ook spoedig voor een tegenpunt.
Dit is voor de Watergeuzen een aan·
sporing om er alles op te zetten en Van
del' Meer Mohr ziet inderdaad kans on1
den voorsprong te vergrooten.
In den stand kOl'Qt dan geen veran.
dering meer. Watergeuzen zijn twee
kostbare puntjes rijker geworden en
verhuizen hierdoor van de laatste plaats
naal' de eerste.
!!'?E
De stand van de competitle in de
---eerste klasse is thans :

~'actorlj
~elss &

1
Co. 1
Re,kenkamer 2
Nillmij 3
Neder!. van 1845 1
Douane 1
3E KLASSE B

Factorij 2
Flnancien 3
Nillmij 4 ;
S. 8. 3
Rekenkamer 3
Kolft 3

---.
. . . . . . . . ~.......=----~~......,~~ ........- Walerpolo

Geuzen sloan'

,Triton I .

t

-

Gisteren~htend

werden de polo·
wedstl'ijden voor de competitie van den
Bataviaschel1! Zwembond in het Zwembad Tjikini vdDrtgezet.
,
Allereerst ontmoetten elkaar de tweede teams van Triton en Watergeuzen en
om ongeveer kwart voor negen floot
scheidsrechter Hampel de volgende
twee zeventallen te water:

T r ito n I I.
L. Hansell.
J. van KIa Vel'ell van Langen L. Brand
H. Brand
G. Nieuwkamp. F. Roll
l'

g e u zen I I.

P. Smits
A. Helle
W. Versteegh
W. Weyhenke V. Schotel
Th. Maris
J. Molenaar
Hoewel de eerste aanval voor Watergeuzen is, blijkt al spoedig dat Triton
ver in de meerderheid is. Vooral Nieuwkamp is met zijn schoten zeer gevaarlijk
en het duurt dan ook niet lang of hij
weet Triton de leiding te bezorgen.
De Watergeuzen blljven geed: or> de
bal zit ten, kunnen echter niet voorkomen dat Triton hoofdzakelijk in den
fl,anval blijft. Dat er dan ook niet meer
doelpunten vallen is hpofdzakelijk te
danken a'an keeper Molenaar, die ettelijke gevaarlijke schoten weet weg te
werken.
Tellslotte weet Nieuwkamp voor de
rust nog een tweede doelpunt te maken, zoodat de rust met 2-0 voor Triton
ingaat.
Ook na de rust blijft 'trioon bijna
doorloopend in den aanval en het is
weer Nieuwkamp, die de voorsprong
weet te vergrooten. De voorhoede van
de Watergeuzen Is er geheel uit en in
mindel' dan geen tijd weet Triton de
score tot 5-0 op te voeren. Deze laatste twee 'goals werden gemaakt door
Nieuwkantp en :Brand.
I
De Watergeuzen blijVen zich' verder
verdedigen, terwijl Triton schijnbaar
met de voorsprong tevreden is. In den
stand komt dan ook geen verandering
meer, zoodat Triton dezen wedstrijd
welverdi~nd met 5-0 wint.
De cornpetitiestand in de tweede klas·
se is thans.

,

1 1 0 0 2 4 1 2,00
2 ~

0 0 2 9 3

3 0 0

1~0

3 0 4 13 0.00

Rijkskanselier Adolf Hitler reikte den
In, den wedstrijd 'Z. V. M. II versUs
overwinnaarstrophee uit, die bestond uit Triton ,II, ,welke indertijd werd afgelast,
een bronzen beeld van den beroemden is thans de beslissing 'geval1en : de wed~
Trac1schen "Tempelbewaarder".
strijd moet worden overgespeeld, terwijl
Tl'1ton 2, punten in minderhlg krijgt.
tweede prijs werd gewonnen door,
Frankrijk. Derde klasseerde zich Honga'.rriton I - \Vatergeurije" vie,rde H 011 all d.
zen I 1-3

De

Vervolgens ontmoet~h elka:h' de
eerste iZeventallen van beide vereeni·
gingell. Onder .leiding van scheidsrechtel' Hampel stellen zich de volgende ze·
ventallen op:
T r 1 ton

~

~

--

~

Boedapest;
Athena
Mersa M.
Cairo
Gaza
Rutbah
Bagdad
.Basra
Bushire
Djask
Haid'erabad
Karachi
Jodhpur
Jhanzl
Allahabad
Calcutta
Akyab
Rangoon
Bangkok
Kolak
Victoria F •
Alor Star
Penang
Medan
Singapore
Palembang
Batavia
Bandoeng
-..sM.

)u3

4/2

3/2

rm m',

6/2
."'!

J

Off. Berichten

...

DE BATAVIASOIIE POLOCOMPETITIE

W ate

~

~

Amsterdam
I Leipzig
I .Rome
Marseille

I

Transocean seint uit Berlijn dat de
Duitsche equipe den ,eersten prijs heeft Z.V.,M. n
gewonnen op het irrt'ernationaal ruitel'- Triton 11
tou rl 10 0 1, dat. Zaterdag infde Duitsche Water..
,hoofdstad is kehouden. .
.
geuzen iI

Daar Rijkskanselier Ititler zeIf aanwezLg was, gaven ook vele andere probond
3E KLASSE C
minente figuren, waal'onder Rijksminister Goebbels, Generaal Goering, de
DE NIEU\VE CO!\IPETITIE
Financien 4
Rijksminlsters, Frick, Darre, Kerrl, Rust
KoHl 4
I Seldte, de
oppel'beveIhebber van het
VOO? de nieuwe competltie, die den
P. T. T. 3
Leger generaal Von Fritsch, de Ii"ransche
eersten Zondag in Maal,t een aanvang
Gas Mij. 2
am bassadeur en de Hongaar~che miniszal nemen, hebben zich een 45-tal teams' Escompto 3
ter acte de presen~e. De prijzen voor de
ihgeschreven, die a1s voIgt in de diverse
B. P. M. 3
beste individueeIe prestaties vielen evenafdeelingen zijn ingedeeld.
e~ns ten deel aan de Duitsche rlliters
B. K. '1'. B. VERSUS JAP. TENNIS ASS. Kapitein Kurt Hasse en Kapiteln Von
1I00FDKLASSE
Barnekow.
Op Zond;tg 14 Febl'u'ui wordt op de
KoHf 1
banen van' de Jap. Association, Chau..
S. S. 1
lanweg 29, de jaarlljksche vrlendschapRekenkamer 1
pelijke ontmoeting verspeeld tusschen Rugby
Gas. Mij. 1
ctezen Bond en den B. K. T. B.
Binnenl. Bestuur 1
Financii:hl 1
De volgende spelers zullen elkaai' hier·
SClIO'!'tAND {t10pil' WALES
In ontmQeten.
IE. KLASSE
Aneta seil1t uit Swal1sea, dat SchotSill'gles:
Ju.stit1e 1
land Wales heeft geslagen met 13-6.
B. P. M, 1
M. Matsuda - Llnll Keng Kim
Schotland won door d'e grQotere doorBank of Taiwan 1
tastendhOld van aiJll backs. ;
U. Okafl1ur~ - pellaupe~s1

=

I

Bij de illternationale wintersportweek,
onlal1gs te Garmisch Partenkirchen ge·
houdell, heeft Domen \Vorl1dle zich on·
derscheiden; een foto tijllells den at·
dalil1.gswedstrijd.

THUISnEIS

t.'

n. de L003
K. Pley
H. Salomol1s D. Lastdrager
W. Smit
B. Rode,
B. Salomons
W ate r g e u zen I.
F. Nieuwen·
K. van del'
MeerMohr
huizen
11. Helle
T. van Doorn J. Ritman
T.Taen
R. Verburgt
\
De eerste aanval Is voor Triton, Sroit
schiet echter tegen de bovenlat. Daar·
na zullen de Watergeuzen het eellS probeeren. Van del' Meer Mohr schiet echtel' te zacht zoodat De Loos met deze
bal geen moeite heeft. De beide par..
tijen wegen goed tegen elkaar op en het
spel verplaatst.zloh sne!. Belde lseepen

Onderwijs

Watergeuzen I
Z. V. M. I
Triton I

3 2 0 1 4 8 5 1,33
We~ens zesjarigen dienst aCl1t maaneten
2 1 0 1 2 3 3 1,00 veriot verleend naal' Europa aan mej A H
3 1 0 2 2 5 8 0,67 J:. H. VOGELZ~NG, verpleegster lst:e' klasse
blJ het Krankzmnigenwezen te Buitenzorcr
De volgende week wordt de competi- met bepaling, dat zij haar betrekkinQ' den
September 1937 zal nederleggen.,°
tie in Tjikini voortgezet en zullen de Seen
Overgepl. van de 2de Eur. school te Ma_
beide teams van Triton en Z. V. M. el· gela~~ naar de Eur. school te Temanggoeng
kaar ontmoeten. Tevens wordt dan een de tlJd. wnd. Eur. hoofdond'.;rwiJ·zer G Th
NOYEN
.
•
aanvang gemaakt met de strljd om den
Overgepl. van de Eur. school te SoerakarCordesius-beker.
ta naar de 4de Eur. school te BandoenD" de
tijd. wnd.. Eur. onderwijzeres mej .A L
KOLONDAM
. . •
"Coell" zegeviel't
Met ingang van 16 Februari 1937 overglCpl
van de Eur. school te Ambarawa naal' de
1ste Eur. school E te Batavia de Eur on.
Schoolwedstrijden in Studentenbad
derwijzeres voor de eerste schooltijden mevr
de wed. A. J. A. HEYNNEMAN geboren DE
I
Zaterdagmiddag j.l. had in het eenige BRUYN.
Met; ingang van 16 Februari 1937 belast
maanden .geleden geopende Studentenmet; de waa,rneming del' betrekking van Eur.
bad aan de Eykmanweg een olltmoeting schoolhoofd ren gaRI. aId Eur. school te
p!aats tusschen leerlingen van het Ca- Loemadjang J. p. NAESSENS. thans Eul'
nisius-CoIlege en de Jan Pieterszoon hoofdon<ierwijzer gepl. aId Iste Eur. schooi
te BataVia.
I
Coen Stichting, welke in een daverende D.Belast
met de waarneming van de betrek.
overwinning van laatstgenoemde ein- king van Eur. hoofdonderwijzeres bij het
digde.
V. T. O. en tel' b"2schikking gesteld van do
De wedstrijd werd gefloten door Ham- Pro'lincie Oost-Java ten einde te worden
wer'kzaamgesteld aan 'de Normaalschool voor
pel, terwijl de beide teams als voIgt wa· Inlan<ische
hUlponderwijzeressen te Blital'
ren samengesteld:
met E. E. VAN DEURSEN, thans Eur. on~
derwijzeres aan de openb. Eur. Iste lagere
Canlslus"College:
school A. te Soerabaja.
Tijdelijk werkzaamgesteld als vakleerares
Muller
bij de Opleidingsschool voor onderwijzeres~n in de huishoudelijke vakken te Batavia
Heym.ans Mars
Lewis
I. E. C. !J'OUDT, particul. te Batavia.
Vermeeren Jeronimus Liem Beng Tjioe mej.
Wegens gewlchtige redenen zes maanden
J a. n Pie t e r s z. C 0 enS tIc h - binnenlandsch verlof bUiten bez'waar van
d.en Lande verleend aan maj. A. FRITZ.
tin g:
tijd. Eur. ond~erwijzeres voor <ie eerste twee
schooltijden
aan de openbare Eur. lagere
Wassink
van Druten Grevelel1
school te Djatiroto.
Vrey
H. stoove Lie Khik Po
Wegens zesjal'igen dienst acht maanden
Yerlof naar Europa verleend aan W. H.
E. stoove
BROUWER, wd. directeur del' openbare
Kweekschool te Bandoeng met
Ai dadelijk zljn de Coenmenschen in Holl.-Inl.
bepaling, dat hij zijn betrekking <ien 6den
den aanval en hun voorhoede onder JuU 193'7 zal nederleggten.
Wegens zesjarigen dienst acht maanden
leiding van van Dl'uten, welke op polov~rlof naar Europa verleend aan H. J. JAN.
gebied geen vreemde is, zet de achter- SEN,
Eur. hoofdonderwijzer bij de openbaro
hoede van het Canisus-College duchtig Eur. Iste lagere school A. te Bandoeng met
bepaling, dat hij zijn betrekking den 16den
aan het werk.
•
Niet lang duurt het dan of van Dru- Augustus 1937 zal nrederleggen.
Wegens zesjarigen dienst acht maandoen
ten weet het eerste doelpunt voor de verlof
naar Europa; verleend aan H. J.
menschen van Jan Pietersz Coen te BRINK. Eur. schoolhoofd der openbare
maken. OOk een tweede en derde doel- HoIl.-Inl.-school te Kepandjen, met bepa·
punt neemt hij voor zijn rekening, maar ling, dat hij zijn betrekking den ?den Jul1
1937 zal ne<i.erleggen.
I
dan vinden de Canisllsmenschen het
welletjes en Vermeeren zorgt voor een
'fopografische Dienst
I ,~
tegenpunt. Hier bUjft het dan echter
ook biJ want even later weet H. Stoove
Bevorderd tot adjudant-onderofficler to ...
de voorsprong te vergrooten. Wassink pograaf de sergeant-majoor-topograaf J.
HERBEN.
zorgt dan voor nummer vijf terwijl van
Bevorderd tot sergeant-majoor-topograaf
Druten het zesde doelpunt voor zijn re- de sergealit-topograaf J. HALL.
Bevorderd tot sergeant-topograaf de ser..
kening neem t.
Van Grevelen weet dan. nog tweemaal geant-titulair topograaf H. W. J. SIEBEN.
Muller te verschalken, zoodat de Coen- HAAR.
stichting eell welverdiende 8-1 overEcollomische Zaken
winning mee naar huis neemt.
Verleend aan ir. J. F. J. JOHAN, land.
bouwconsulent te Pontianak \wgens zesja.
rigen dienst 8 maanden verlof naar Europa.
met bepalmg, dat hij zijn betrekking al ne ..
Schiele",
derleggen op 16 Maart. 1937.
I

I

I

WED~TRlJnEN

Op de bai1en te Meester~Cornelis
kwamen gisteren de leden van bovengenoemde schietvereeniging bijeen, voor
het houden van oefenwedstrijden, waarvan wij de ,iitslagen, hieronder laten
volgen.
Begollnen werd met pistool..schieten
op de Bat.avier·schijf telling 12 acht
schoten. .De heel" H. Cijfer en de dames Busselaar en Levie maakten respectievelijk 92-88 en 81 punten, de heel'
Maitimo en de heel' Geermans aIs gast
kwamen boven de 70 punten.
Mevrouw Busselaar en mevrouw Levie
maakte11 de 'hoogste series met buksschieten n1. 58-57 punten, de heel' Maitimo s~hoot 55 punten en Geermans Jr.
(12 jaar) bereikte een serle van boven
de 50. Onder de goede leiding van instructeur Cijfer wordt deze jonge schutter een goede aanwinst voor de vereen1ging.
Om 11 uur werd daarlla een bezoek
gebracht aan de zustervereeniging "BataVIa", waar de heel' Cijfer dendoor <leze
vereenlglng besohlkbaar gestelden beker

won,

Verkeer en Watersroat

VAN DE uBATAVIER"

Tijdelijk' belast met de waal"l1eming van
de betrekking van maga.zijnmeester Ie kl.
bij de Boekit-Asamsteenkolenmijnen, 8. L.
ABRAHAMSZ,
ambtenaal' op wachtgeld.
laatstelijk pakhuis- tevens betaalmeester Ie
klasse, bij de Bal~gkatinwinn!ng.
Werkzaamgesteld . als volontair bij het,
Departement van Verkeer en Waterstaat
mej. R. J. SALOMON. tevoren particulier.
Benoemd tot molenbaas bij '3 Lands bag.
gerbe<irijf A. DE WIT, ambtenaar van bui·
tenlandsch verlot terugverwacht, laatstelijk
molenbaas bij gocnoemd be<irijf.
Gerekend van ultimo Janua1'i 1937 eervol
uit 's Lands dienst ontslagen mej. E. E.
VAN DER HOORN, adjunct-boekhouder bij
,
de Postspaarbank.
Wegens zesjarigen o.ienst acht; maanden
verlof naar Europa verl€'end aan ir. A. E.
J. UNGERER. ingenieur bij 's Lands Wa.
terstaat. ter beschikking gesteld van <i.e pro·
vincie Midden-Java, ingaande 16 september
1937.
,
,: i '_1_''')
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In- en Uitvo·err. en Accijllzen

Wegens zesjarigen dienst acht maanden
verlot naar Europa verl'€€l1d aan J. MEE.
REBOER, wd. ambtenaar Ie klasse bij den
dienst der In· en Ultvoerrechtell ell Acc1jn..
zen te Soerabaia. met bepaling. dat hij zijn
betrekkins op 16 Maart 19:31 ~al nederlreg-

sen,
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Blnnenlandscb Bestuur

1\1i1itaire Geneeskundige Dienst

Wegens ziekte is het verlof van den loods
Ie klasse CH. C. J. POORTENAAR nader
met drta maanden verlengd,
Benoemd tot 2e otrtcter, en geplaatst aan
boord van het Gouvernements motorschip
,Reiger" te Amboina, A. J. H. DIJKSTRA.
arnbtenaar van bultenlandsch verlof terugverwacht, laatstelijk dire betrekking bekleed

Gedetacheetd gedurende het tijdvak van
en met 1 tot en met 15 Februarl 1937 bij de
stadspolitie te Band<>engJ restdentte Pri~n
gan
provlncle West-Java, de adjunctHoo'fdconunissaris van politie bij de algemeene polttte te Jogjakarta. gouvernement
Jogjaka-rta 0, COERPER. met bepaltng, dat
bedoelde detacheering zal worden beschouwd
als te zijn e'en commissle in den zln van het
Algemeen Reisreglement, waarvoor op de
reis- zoowel als op de verblijfdagen daggelden kunnen worden gevaIJde-erd.
Ontslagen. eervol uit 's Lands dlenst .de
gewezen Hoofdagent van politie Oe klasse)
biJ de algemsene pohtte te Medan, gouvernement der Oostkust van Sumatra W. SAHSrAPY
,
, Belast 'met de waameming van de betrekking van inspecteur van politie Iste kl.
biJ de algemeene politie B. C~ SLIGGERS•
thans inspecteur van politie, met bepalil1g.
dat llij blijft geplaatst bij de algemeene politie in d'd provincie Oost-Java en dat hij
in de ranglijst del' inspecteurs van politie
Ie klasse plaats neemt tusschen zijn ranggenooten J. MEESTER en L. TRAAS.
Belloemd tto adspirant-controleur Mr.
A H BALLENDUX, tel' beschlkking gesteld .van den Gouverneur-generaal om te
worden lJenoemd tot die betrekking. met bepaling, dat hij wordt geplaatst in het gouvel'1~ement Jogjakarta..
Benoemd tot inspecteur van· politie D. C.
H. WILLIJNS, thans tijdelljk belast met
de waarneming dier betrekking ell geplaatst
bij het Detachement veldpolitie w Selatpandjang. gou'lernement der Oostkust van
Sumatra.

Met ingallg van den dag van ohtscliepliig
in Nederlandsch-IndH! is voor den tijd van
3 [aren onder "voor nertnnermsv-voenns
bij het' Leger tel' beschlkking gesteld van
het Hootd van den Dienst del' Volksgezondhetd de orncter van gezondheld 2de klasse
F. J. H.
NOORDHOEK HEG'r. per m.s,
Marnix
van Sint Aldegonde" verwacht.
keerende van buitenlandsch verlof terug,
Wegens zevenjarigen, onatgebroken dtenst
in Nederlandsch-IndH~ is resp, ingaande 19
Mel en 16 Junl 1937. verleend 9 maanden
verlof naar Europa aan den officier van gezondheid 2de klasse dr. J. 1". K. ARTNER.
in garntzoen te 'I'[Imahl. en den idem Iste
dr, A. FERNANDES, in garnizoen te WelteVi·ed'en.
$
Aangesteld tot z:ekenverpleegster en geplaatst bij het militair hospitaal te Weltevreden mej. K.W. VAN DER SLOOT, thans
particuliere aldaar.

Landelijke Illkoll1sten

Militaire Adminlstratle

Geplaatst In de 4de landtente-afdeeling
met standplaats 8emarang de l1clloemd.e
controleur bij den dienst d'er Landelijke Inkomsten, L. CH. GOEWn~. a'nbt€naar van
bUitenlandsch verlo! terug v~rwacht. laatstelijk die betrekking bekleed helibende.

Overgeplaatst van Ambohlj], naar aandoeng en gedetacheerd op net kl-'lntoor v~n
den directeur van het Matterieel der rntendance ter beschikking van den hoofdintendant de Iste luitenant der Militaire Administratie H. C. C. H. KUIP~RI" ," , ..~ ,I

~

Benoemd tot 3e werktulgkundige, en gepl,
aan boord van het Gouvernements motorschlp "Reiger" te Ambotna, J. W. P. OR01"FEN. arnbtenaar van buitenlandsch verlof
terugverwacht, laatstelijk die betrekking
bekleed hebbende.

Met ingang van 31 Januari 1937 wegel~s
zi'ekte eervol uit zijne betrekkillg ont.slagen
de 3de werktuigkundige J. L. ROQUAS.
Overgepl. .van h-et. Gouvernements s.s.
..SiriUS" te Oelee Lheue Earll' het Gouverlle1l'l,ents s.s. "Zuiderkl'uis" te S<>embaja de
Ie welktuigkundige J. C. EYNWACHTER,
de wd. 3de werktuigkundige R. CLARK.
Overgeplaatst van het Gouvernements s.s.
..ZuiderkmiS·' t~ 8oerabaja., naar het Gouwrnemel1ts s.s. 'lSirius" te Oelee Lheue de
2de werktuigkun<lige M. A. SM~TH.
Overgepl. van. het Gouvernements s.s.
,,valk" te Tg.. Priok naar het Gouvernements s.s. "Slrius" te Oelee Lheue, de Ie
officier E. K. VAN MELLE en de 3de werktulgkundige A. W. BERNECKER.,·
B"enoemd tot 2de werktuigkundige en geplaatst aan boord van het o<>uvernements
8.S. '"Valk" te Tandjoerigpriok M. De CAPTEIN, ambtenaar van buitelllandsch 'verlof
terugverwacht, laatstelijk d~e betrekking bekleed hebbende.
Benoemd toOt ~zaghebber en geplaatst
aan boord van het Gouvernements s.s. ..Aldebaran" te Soerabaja. P.H.C. Th. KNIJFF,
ambt€naar van buitenlandsch verlof terugverwacht. laatstelijk die betrekking bekleed
hebbend'3
'
.
Werkzatun~st-eld als 3de officier en gepl.
,aan
boord van het Oou'vern~m~nts s.s.
..Arend," te Tandjoengpriok H.L.W. KRAAL.
Overgepl. van het Gouvernements 8.S.
..Eridanus" te Tandjoeng Priok. naar het
Oouvern~ments 8.S. "Aldebaran" te Soerabaja de Ie officier MAS PARDI.
OvergepI. van het' Gouvernements o8.s.
..Biriu:!·· te Oele-e Lheue naar het Gouvernemens 8.S. .~~ldebaran" te Soerabaia de Ie
officier J. AOOYMAN.
I

'

I.

,.

Fi.l1anclen •
Benoemd tot controleuf bij den dienst
der Landelijke Inkol11sten L. CH. GOEWIE,
ambtenaar van buitenlandsch verlo! terugverwacht. laatstelijk die betrekking lRklee<i
hebbende te Kedirl.

Boscltwezen

Wapen' der InfanterIe
Met intrekking van zijne indeeling biJ het
Ie bataljon te Magelang en benoemillg tot
commandant van dat bataljon. ingeqeeld bij
he't VIIe bataljoll te 'farakan en met ingang van d'~n dag van overname benoemd
tot command:lllt van dat bataljon de majoor A. BTRUIJVENBERG.
Met ingang van' den dag van overgave
eervol orttheven als commandant van het
VIIe bataljon' te Tarakan. overgeplaatst
van dat bataljon naar het subsistentenkader te Bandoeng en tel' beschikking gesteld
van den inspecteur der, lnfant~r!'e qe ma.
joor F. F. MILIUS.
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Vijfde KIa-sse. -

1\Iarl.ne

ve mantri·pol1tle blj den Dienst van het
Boschwezel1 in de houtveste1'ij Ngawl RA-

DEN SOERODIHARDJO is wegens l1cha. melijke ongeschiktheid. eervol en met recht
op pensiO€l1 uit 's Lands dienst ontslagen;
De
boschopzichter MAS MOERJADI is
nevens eigen functien tljdeliJk belast met
het ressort Barisan.
De boschopzichter M. SOEWITO en de
two boschopzichter SONO aUas BOSROWARDOJO zijn van Blitar naar Tjiledoek
overgeplaatst.
De schrijver Iste klasse biJ het Boschw?zen. aan het kantoor van den boschbeheerder van Poerwodadi, MINHADI aUas
HADIHOETOMO. is lJcnoemd tot mantrlpq1itie blj dien diellst en t~r beschikking gesteld van het hoord van het Djatibedrijt.
Volksgezondbeid
'I'ijdelijk belast met de wa.:uneming der
betrekking van GouvernementJ Ir.disch
Arts MONO ATMOSASTRO ex-dieustver
bandleerling van de Ned.-Indische artsenschool te Soerabaia. op, 11 Dec. 1935 gei5laagd voor het eindexamen dier school,
met bepaUng, dat hij geplaatst wordt bij het
Doorgangshuis voor krankzinnigen ,.peg1tian') t~ Boerabaia.
4

I
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Zevende Lijst

Trekking vall 27 Januarl

Vergund om naar Nederland terug te
keeren aan den Kapltein-luitenant ter Z'ce
J. C. H. H. MACKAY.
Overgepl. van Hr.' Ms. "K. XIV" naar Hr.
Ms K XVIII" de ·luitenant ter Zee der
Iste klaSse C. W. SLOT en de luitenant· ter
Zee der 2de klasse W. J. DE VRIES.
Overgepl. van den Onderzeedienst naar
H( Ms. "K. XVIII" de officier van den
Marine Stoomvaartdienst d'er 2de klasse
C B. LEEUWENBURO.
·Overgepl. van Hr. Ms. "K. XIV" naar den
Onderwedienst, de officier van den Marine
stoonlvaartdlen&t del' 2de klasse P.J. DRlJVER.
Intendance
I
Wegens zevenjarigen onafgebroken dlEnst
ill Neder1andsch-Il1dH~ is negen maanden
verla! verle'cnd aan den luitenant-kolollel
C.H.C. WAAL. te vertrekkel1 op 16 Junl a.s.
Artlllerie
Blijk'ens bericht van het Departement van
KolonH~n zal de kapitein del' ArtUlerie A. E.
KETELAAR met het m.s. "Johan van 01denbarnevelt". dat op 24 Februarl a..s. ver ..
trekt vall Yerlot naar Nederland-lndH! terugkeer~n.

J
J
J,
J

1000 No. 333(),
400 No. 1413, I
20337.
200 No. 5312,
100 No. 6733,
12843,
17649,
19844,

14448,
5217,
.
7286,
7501,
15706,
17940,
.20758.

18350, 20287.
12856, 16933,
12684,.
9183,
16723,
19272,

20084.
11703,
17237,
19818,
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DE HAVEN VAN TG.-PRIOK
Aangekomen, 6 Februart '
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ROTTERDi\~ISCIIE LLOYD

.

U i t r e 1 s-:
"Garoet". 5 Febr. vertr, $h~gapore.
"K. Baroe", 5 Febr, vertr, Penang.
T h u i s re is:

"K: Tjandi", 5 Febr. vertr, Sabang.
N.r. s.s..•Op ten Noort" gez Hes van
"Djambi".9 Febr, verw. Prtok,
Soerabala ell Semarang, Agt. K·.P.M.'
N.I.
m.s, "Mapia". gez, Goslinga van
P,'SSAGIERSLIJST
Pontlanak, Agt., K.P.M.
•
N.I. s.s, "St:eelman", gez. Raap, van 008.haven. Agt, K.P.M. "
"Indl'apoer~\"
. N.I. s.s. "Blinjce", gez, Keuker, van Pontjal1uk. Agt.. K.P.M.
.
10 Febl'. van BataVia. naar' Ro.terd:J.m
,
N.I. s.s. "Tjlmanoek". gez. Keuning. van
gez. G. A. Schoehuizen.
Palembang, Agt. J.O.J.L.
•
Eng. m.s. "S~lveray", gez. Tilmouth. van
Ntliar Singapore:'
Vancouver en S1l1gapor~. Agt. Hadden & Co.
Ulg'. ;111.3. ;"Silver\Jine", gez., Flet.3cher.
van NeW-York en B,,~ira. Agt. Hadden & Co.
J. Boer, mevr. Boer en. kind,. A. T. Brellr.an. S. E. Dods. mej, Ch. Doud. meJ. K.
Doud. ~. Geddes, I. Grant Smitll\ l11'2vr. E.
I'
J. Hegarthy, T. van Koot,en, Vlcomte de
Vertrokken, 6 Februari
Meurin. mej. C. Pedroarel~a. mej. I. PedroN.I. s.s..,G£>n. van Swieten". gez. Speel- arena" h(er Simon, mevr. Simon en 7 kinman. naal' Toboali. Muntok. Paloembang en ' deren, mej. Simon. mevr. V. M. Snook.
.soengei-Gerong.
Naar Belawan-Deli:
N.I. 3.S, "Soerabrja", gez Boon 11aa1'
Pontianak.
.
.'
W. Laman. mevr. M. deSavorniIl LohN.I. 3,S. "Tjimanoek", gez Keuning, nuar
man-Verwey en 3 kinderen.
Cheribon, Pekalongan en semarang.
Eng. s.s. "N'21eus", gez. Kent nuar BeN a a. l' Col 0 m' b 0 : "
lawan. Sabang. Suez. Marsellle Amsterdam
London, Hamburg en Liverpool.
• I
N.I. 3.5..•OP h~ll Noort" gez. lIes 11aa1' . Mel E. Bowl~ay, Whitr.ey Coombes. dr.
Muntok. Singapore en Heiawan-DeU'
11'.. N. H, Doonullci<:. mej. J. Lampe, A. B.
Ned. )m,3. "Poela~ Tello", gez. d'a 'Haan, Ll$le, mevr. Lisl'a. J. R. McDougall, mevr.
J1aar Oosthaven~ Smgapore Belawan Suez McDougall, meJ. Bertha Noyes. meJ, J. M,
Port-Said, Marseille, London, Holla'net en O. Neil/'mej. J. Perkins. Baron L. von PlesHamburg.
i
sen, me). L. Twigg, Count G. de Visser. meJ.
,,
II. Yen.
A<1 l1 g ekoll\eu . 7 Februui
N a a r S u" e ziP 0 r t-s a. 1 d
\
N,l. 8.S. "Plancius", gez. Stooker, van Sae8. Barclay, - mevr, Barclay, W. Beil1e~ke,
·rabaia en Muntok. Agt. K.P.M.
,
OUit<scn, s,s. ..Meltcs" ge~. Paaschburg. D. J. Dult-oll. mevr. Dalton, Geo C. Relfel
•
vall', HOllgkong en :uelawan, A8t. Mllller meVl·. Reiftcl,. mej. A. Reifel, G, Reifel.
~ Co.
:
'
,
I
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a
a
r
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t
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m
:
,
N.J. 8.S. . "BonlekQe". gez. Prass. naar
Hongkong en Singapore. Agt. K.P.M.
N,r. $.3. "de Kler~', gez. de Roos, van
MeJ. E. C. van Aalst. A.' B. O. van Aalst,
Cheribon, ,A.~t, J{,P.M,
G. Akkerman, L. A. van Arnhem,"
J, van ,Ba~legooyen-. mev~': vall :e~n~..
g?oyen en kln<l. me.~~. 13anks. <11'.... R. A. :pauVerJrokkepl, "/ Februarl
disch. mevr., Baudl~(:h, mevr, O. V{. Be~man. mevr. Befeceley. p. A. Bt2smjen, E.
Eng. m.s. "Silver~y". g~z. Tilmollth, naa:- Beumer, G., E. van. Beusekom, L, C. Blanks,
Tegal, ~cmaral~g, SoeraQaia ~1l Proqoling- mevr. BlanKS el1 kl!ld. U. O. yan Boekho~t,
go.
'
mevr. van Boekhout en kind. J. de BC'er,
N.Il B.a. ~,Lemat~pg,r, ge~. V.d. Weyer, y. O. ~oers. O. V. ~okm:'l, r. aoogaaTts,
naar Mal,uitius, Reunion en Durban.
' G. H. Bot. mev.l·. E. S. aowling J;>. J. yan
NJ, s.s. "Gen. yap, Ge~l).'·, ge~. Dopheide. ~reg~ Vriesma,n, J. O. Ur0t.1-we1', J. de ar t.1- in •
p1eVt~' d~ 1.lruin en kinq. G. {Ie aruyn.
naar .se'111ar~ng.
N.J. s.s. ..J;>Iancit~s", ge~. Stooker, nat'll'
M"vr. A. G. Cable, dr. W. E. Cake, H. M.
Semarang ~n Sacra-baia.. '
Ca,l<!well, M. Carmejoole, mevr. ~. Casey,
, N.r. m.~. "Mapia", g~ez, Ooslinga, na,ar R. W. CMey, J. H. Ch\lpmap. m~vr. Ghap..
Pemangkat.
man. meJ. B. G. Chapman D. E. Chapm~n,
J. W. Cnapm;m, mr.
H. Chav~nl1~~,
meVf, Ch~V3,nr.e~ ~p, ~~p<;l, f. A. va.n Qle~m . .
pijtte. E. Gqok~, meyr, QG9l<~, maJor ~.
CQt9~W9rtht meVl\ ~oteswortli. dr. A. H. F.
Craanen, J. F. B. la Croix, mevr. L. E.
"Generaal Verspijck", van Pal,cmb::l.l1g.
..Sloet v.d. Beele", van Emmal1aven en Croll. mevr. Ct.1-bit.
Mevr. E. Dean. mej, DonaId~n l!uqson,
Bintoehtlll.
,;Nieuw-Zeeland", !va~ ;Atlelaide en Be.. O. O. DrooghJ ,mevr. Oroogh en ~ kinu eren,
meJ. M. Dunuas.
marang,
'
O. J. Enders.' mevr. Eilders en kir.d, Q,
. "Melchio!' Tr~ub", van Makassar en Pa·
G. ,Elld~r:s, mej, D. ~. Eva,n~, n,~~~. J.
lemp~n~.
.
.
"Tjil;>~da~". vap Soerabaj~ en ChenQoll. Evans. mevr; A. Eyre.
Mej. N. J. Frank~ll~
r;
"Parigi". yap I,r~ick ~al))p~r,
1
Mevl'. !r~. 0." Gaye mevr. Oaywood, p.
"rJJ.!h'~p,Qer~", v~n §Oer~1?aJ~ en, ~emfl"
van Oennip. mevr.' O. van Oent~Tieleman
rang.
.
.
,,sUverw1l1()w", Vlin ~~l~~~tta en ,Singapqre ~n 2 kir.dere~. T. ~. Gerard. m:eyr. Ger~l'd
ell ~ 4Illderen, meJ.. Gl~nvill~, 111;av~. ~~ W.
,,~iber~". v~n Sjngapor~
rt't~ r~n~~n~

8247.
7890, 15246.
400 No. 340, 983~, 14106, 18039,
18890.
200 No. 7862, 8638, 10664, 10736,
15325, 17113.
5, 2394, 4893, 6596,
100 No,
7104, 10578, 11572, 12359,
20~(),
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Goldney, H. R. Graadt van Roggen mevr

Or~adt van Roggen en 2 kinderen,' R. V:

Orlmwood. mevr. Grimwood W J Grootlngs, mevr, Greetings,
,..
J. W. G. van Haaren, J. Habberna, Sir.
P, Hartley, Lady Hartley, K. Hartmann.'
en kind, J. '0. Hendriks, W. A. A. Herrmann.
J. p. Heyblok, A. v.d. Hteyden. mevr v.d
Heyden. H. A. Hoevens, J. 11. M. Hofkes:
mevr, Hofkes en 3 kinderen mevr G Roog.e
. nraad-Bronsveld, E€Jrwaarde Drocder J.
M. va~ Horrsen, S. Hughes, '111ej. D. HUie,
D. Huttema, mevr, Huiterna en. 2 kinderen
11'. A. C. Ing..e negeren.,
.
Col. James.' mevr, James A. B. Jansen.
rnevr, Jansen en kind. F. J. Jansen, mevr,
H. Jetten- Younge, R. St. G. Johnston.
J. va!1 Kapel, dr. '!-. KaUfmann, C. Kindt.
H. Klelll, mevr. Klem en kind A de Kloe
mevr. de Kloe en 2 kinderen' mevr A J'
Kolff-Havelaar. R.M.A. van kraling'cn' A'
H. I.
Krall1'2rS, mevr H Kranendonk-'
Woudstra en kind, hr. Kunernan.
C. E. W. Lambert, N. Lancaster mevr
Lancaster, Zeer Eerwaarde heel' J.
Lang:
G. S. Lal~trok. mevr. Lantrok en kind mevr
Ledsam, mevl'. W. Leenders-Bakker B'
Leenders, V. V. Lemberger Lie Tek Hoe' K'
Lindeman.
"
, •
Mevr. A. M. Maarsen-StJOlk en kind mej
S. W. Maa,s Geesteranus. N. Mac Ailister:
ll;evr. Marcel, ll1'evr. dr. A. McFadden. mevr.
E. McKern, II. M. van M€'2teren J A
Menschaart. Ft- J. van del' Meulen' A' I'"
v'an del' MijIl Dekker, men'. van der Mijli
J?ekker. mej. L. A. Mofflin. meJ. R. A. Moti_
lin, ri'. L. Moll. J. L. Moors
.
J. W. Neale, mevr. Neale, A. Nicolson
mevr. Nicolson ell 2 kinderen
'
F. Oosterhuis, mevr. Oos~erhul3 en 6 kin..
deren.
.P. Pannett, Ur. C. J. F. Pinto, mevr.
PllltO, p. Plooy. W. R. Pownall.
MeJ. J. van Reeut DO'rtland twee dames
Reade. J, W. Rees. mevr. Rees en kir-d
meJ. O'Rorke J. Robbe, mCVl' C Roest-Ode
Visser ten 2 kinderen
..
Mevr. de Wed. c.d.p. Schuurkamp-Stein
dr. J. p. Shelton. mevr
Shelton J p'
Simpson, mevr. SimpSOn,' M. E. Sinke: m'evr:
Skelt.~. G .. Smit:t. K. M. Smit, mevr. Smit
en 2 kl11deren. mevr. p. Smit-va11 Daele ell
kind, R. Soeparmo. C. H. Sparks, meJ. dr.
F. Stamm. '111'2j. O. J. Stoneham. Th. W,
te Strake. mevr. t~ Strake ten kin<J, tnevr.
A. Swanborn-MeedlJk en
ldnderen M N
A. Swet.s, mevl'. Swets el'!! 2 kin<1e~ren' U·
Sybrandy mevr Bybran~y
,
"
. Mej, 'talbot.! ~onsonby. Ii. Te,erink, mevr.
ae W'2dt~we O. G. Teerink-Dane, mevr. 0
Tems-Swijnenburg en 2 kinderen Jonge':
heer Tems M. P Tielens mevr' Tielens
meJ, Tielens
. .
','
,
MeVl'. J G
Veldstra-v d
Hoek. H. J .
Vermey n1evr Vermey
..
W
• W· t d k'
" van
ag en, on , mavr.. van Wa~le~\..
~.omc. me:r.) C. H. 8. Wap-v~n Heldeif, J.
~~~.Willioen. Cap•. J., Wilson, meJ. A. Wor.
W Z ld m
'
; i ;
. u. e a.,

de

a

I
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Trekking van 28 Januarl

I

~
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Scheepvaart

~bben~.

g Felll'ilu1'1

"Tjibadak"

.'

Ddo. 10 FJbruari van Batavia.
I
Naa,r Hongkong'

1 \

,

Mr. J. . Sauerbrei
~1l echtgenoot·e ron
,
Wertheimerl pus. E. Snow, mrs. L. t. L<>ehr'
mr. A. C. L<>'v~cSY.
•
i
~ai\l' Shanghai:
Mrs. S. lIeidelbach. mr. ~. J . .Martenthal.
mrs. E. H. t"ittle, ~nl'. ~ nirs. Yung Shih
Ling. hr. B. J. f;en VOQrQe:n hr. A. H. J,
LoOvink. hr. & mevl'. D. F. :aiQkhuis, dr. A.
O. Fennema, mtss ~wan. nw. H. C. cne.n.

P.rTeE.

Carnavalmuziek en po~zie - 21.30
Van WingeD, Pekalongan: 91.74 M., Soe.Nieuws en economisch oV'C'l'zicht (Eng. DJ:~ rabaja 140 .M., Semarang 103.00 ,M., Ma ...
DJQ en DJN Ned. DJA en DJa) - ~1.4tJ gelallg 91.74 M., Mad,ioon 107.53'~.
16tJ9 :&1
.8$,113 1\1.
Radiojournaaf - -22.00 Boekbespreking RadIo Uolvast, Soerabaja: 159.5 M.
:lender TPA 2. 19.6~ M.
22,15 Chineesche muziek - 23.00,Pianorecl"'!
Penang, Z. n. J", 49.3 M
8.00 Concert: -:..' 1l.0~ I3luith 1i .
tal - 23,15 Voor de jeugd - ~3.30 Sluiting.
Kuala -..wnpur, Z. 0, E., 48,92 en 110.10.
18,25 VolksAled -...- ).8..30 Concert .-.,. 19.15
16.30 Theem:uzioek - . 18.00 Per5berlchten
Spaansche kron.iek OV,el' 11~.t J~yep, in. Frank'l~n,lerQ. DJA 31 38 en DJB 19 "',1
Philips-RadIo. Eindhoven. elken Woe:n.s..
~'Y
Yo.
~
~
•
,,~
dagavond
op 19.31 M.. •
-18..
2
0
Dajos
Bela
en
Dobbri
19.00
VorlJk -- 19.30 N1euws (Engelsp)) .,. . .,. '\9,45
caal
programma
20,00
Concert
Wladimir
18.25
Volk~l1e~
,~
18,39
MlJ~ikqal
program...
Pi(Sll"l( (V, ~. 4\.) ill.e.G M. vanal 4 uut
<;Qneert ~relay Radio-Paris) - ,21.00 .NitJJ.W:;I
ma - 19.20 Nie~w1? (DUi~ch) ~ H).M Mn., ~O.
.
en kolQmale koersen - 21.30 Radiojolll'l1aal l1\Jl.i,l,1·s Gipsy band - 22.00 Sluiting,
zikaal programma (vervolg> .-:... 20.15 Groe"l Volkenbolldszender (Radio Nations) 38.41
......,.. ~J,4() "Choses et gens d'autrefois". c~u·
ten aan luisteraars - 20.20 Nieuws en eco- en 31.27 M. rew. Zondags 6.09 -- 6.45 en
S€;J.'1:e ..-~l":;O Dameskroniek - 2:3,.00 Gramonomisch overzicht (E;ngelsch) 20.35 8.15 - 9.45 UUT.
phoonmu.'~;fe~ -.- ~2.30 Concert - 23,30 KoerA.R.V.O. (Socl'abaia)
Duitschl.a.nd-echo - ~0.50 Concert - 21.50
Hong-kong, 31 49 M 1540 - ZJ 48
,t'e,1J - raa.35 SNHm8',:
"
pansmuzpek - 22.35 Sportoverzich~ - 22.50
Rio de Janolro (}3raz1l1~n 31 58 it' 530 Nie\.\ws en. economi~h overzicht (~uitsch) 6.15 uur (onregelmat1lJ).
.
•.
109,89 lU. en 61.29 1.\1.
__. ~a,05 Kmd~rl1edeqm :- 23.35 Slmtillg.
lUelbourne (Australie) 31.55 M. Woans~.30 Marsch 6.35 Gymnasti~k - 6.50
dag. Donderdag. Vrijdag, Zaterdag 17.;W - ...
G~vari'eerd programma 8.00 Sluiting 19.30 uur.
,Golflengte 25.4 lU: Ad~·uibendin,
itQO M;uscJ). - 11.03 Fihl)m\J.ziek en. zang ftom~ :H.la l\f. ~n 25.4 M. uap. Zondag
19.00 Oevarieerd programma. (relay) - lJ.30 Ol'~OWf90.l)}ll~lZlek - 12.30 Lunchm\l..
Maandag, Waensdag, Vrijdag 'vanat 6.30 20.35 Nieuws ......- 20.4.6 ,causeri.e met muzikale zi'ck - 13.30 G,eYl;\rleel'<;l con~ert - 14.30 Zen(t~rs: GSC ~1.32, aSH 31.55, GStl, 4!).59 8.00 uUt en dagelijks 20.45 - 22.40; 6.31>
.
b€geleidil1g' - ZJAS Nieuws (Engelsch) - Bluiting..
~.30 Big Ben. "Empire e'l:ch~nge" - 6.47 t.ao UUf.
21.JO Sympho111e-co.t:lC~rt - 21.45 Causerie
16.30 Marsch. - 16.33 N~w Mayfair 9,rl$.est Dan$muz~k - 7.00 • John ~onldo~l~r a~
Bangkok 10;'17 ~. Maandags van 20.30 voor touristel1: (Japan.s~.h) ',,- ~2.00 Voca.al en -- 11.00 Draaiorgel - 17,15 Persberichten
instrumeEtaal programm,a .....,.~~.30 Nieuws - 17.30 Genremuzlek - 18.15 Serieuze ~llU- home", no. 5 - 7.30 "Ti1e ~oosters". vroqIijk 22.00.
lUadrid 30,43 M. 5',45 - 8.30 uur Zondag
- ~3.45 Nieuws - 23.55 Symp1).oi}~ ~onc~rt ziek ten \zang - 19.15 Marschen en foxtrots gev,~riee~d programma - 8.10 Ni~uws en
1.30 '-- 3.30 uur.
- 0.10 Italiaansch proza - ".20 Z;angr,epi- - 19.45 Sportpraatje -' 20.00 Opera-aria.·s meded.eelipg'en - 8.30 Sluiting.
RuysseJede (Belgi~) 29.04 M. ~.OO ~
tia1 (sopraan)
0.30 Sport- 'en Iaatste ,. . ,. W2,1) pimb3.Uste - 21,10 politiek maand- Zenders:. GSU 13.91, GSO 16,~6, G$D 31\5S
uu~
.
n~uw&
I
ovef'lIcbt {~99r de~ h,e'er H. W. M. Q. Brand
18.30 Big ~en. ..'1'h,e Roosters" - 19,1Q 'Vatfcaan-stad 19.84 M. 2~.OO - 23.10 \lUr,
_ 21.30 Bu1tenhmdsch capare,t - 22.30 Gr~Budape$t : 'Zondag:J van 21.30 tot 23.31)
•.Round and about.. . , -19.20 ~.:Q.p. ~rppit~:
nwfoonmuziek - 2.3,00 ~luitinfJ.
I
Or,l{est - 19.,55 "Westminster Gl~ea.se" - 20.10 op 19.52 meter. Maa,ndags 6.30 tot 7.30 qp
,
,
Oude en nieuwe walsen ~ 20.25 Nleuws en 32.88 meter.
SaIgon 25.50 M. 19.30 - 22,00,
me-de<ieelingeu- 20.45 'froise met z1jl1 ManNlro 01 (~Ia1ei8Cb)
Singapore 225 M. 19.15-20.15. Zondags:
d,011.ers - 2~,15 Bluiting.
I
11.45-12,45,
'
, ,Balldoenr U 1~3, PLP 21
Zenders:
a~~1 1.3.$7. GSF ~9.~2, G&H 3'.55
Nirom i ;',j ,jlSi
J1.0.Q J{l'ontjo,ng zonder zang - 17.30 .Gam21.30 Big Ben. "World affalrs/, causs:ri~
l\Ialei's~he
bang,. J>1'9mon~liedel'el), '
BatavIa I 126 1\1.
- 21.46 Orarnophoon-inter1UezZQ -" ~1.5Q
Nirom
B:md~ng:' 103 meter '- Nirn.m
Over den l11'cteorologlsch~n. dienst - 22~OQ
, Bandoen, Jl 103. ~ blH 45
6.30 Oymnast1ek - 6,45 Luoht1ge gramoSoerabajOl II: 95 m~ter - Nirolll'Semar~ng':
"Ghosts
of
London",
B.B.C,
Theater-Ql'ke~t
phoonmul:iek , - 7.00 Gramophoonmuziek"
:;.;..' 23.SQ Ora·ll1ophoqnmuziek - .24.00 Nieuws 111 meter - Nirolll Djokja: 127 me~er ..:..;.
18,00 JavaanschDrpgr.~ml~l.~..
(aIleen over de 5 a·rchipelzenders) - 8 00
Dlokja: 87.97 meter - Veri. Ban.,.
,en
meded'ee1ingen ~ Q.2() D.ansmuzlek - 0.3Q '"aden,
S.luiting - 11,03 Kookpruatj'c - 11.25 Sed~J18' :
47.53 meter - Sri~zender Soio:
UatLlvia II I~H)
Sl.ui,tin~,
.',
I.'
,
63.80 meter. '
,
rleuze muziek - 12,oa WeerlJericllt - 1205
17.00
Divet'se
Amboneesche
lieder-el\
F""
Populair programma - 12.30 LUl1chmllZr~k
17.30
Javaansche
gamelan
van
den
Mal~~~
13.20 Persberichten. 13.30 Ric,hard
Ptl..is-Coloniale
SChmidberger-trio 14 20 Persbericl1tell koenegorQ - 18,00' Kront,jong wnder zang
...... 18.30 G.ambang-kmmongliederen.
Z.en,4.er 'JJlA 2. J9.~8 1\J.
(herhaling) - 11.30 SIUit~ilg. '
i
.
, Bandoeng U lO.~, »~da.vla II 190
, ,18,03 Ellgelsche taalcursus voor begin nel118.25 Volkslied - 18,30 Concert -:" 19.t~
.pun ~{)
den - 18.03 Vooravondcol1cert - 19,00 PersJapansche kroni.ek over' het leven. in Io'rahk~
bel'ichten - 19.20 8el'ieuze muziek. - 2010
- 1.9.30 Nieuws (Engelsch), -- 19,.la
19.00 Pel\sberichten. - 19,15 {I}.1i,neesche rijk
PJlOIlI-PROGRi\.MM1\
AvondwiJdil~g (N,I.C.R.OJ - 2030 Concel-t Yang
Concert (relay Radio·Pal·is) - 21.00 NieuW's
Khim-mu2iek - 19.30 Bijbel1~l:ing, en
Nirom-Orkest - 21.30 Bridge _. 21.50 Ora;' (0 C R.O)
~()loniale kO,ersen - 21.30 Radiojou1'llaal
19.55
Bataksch
Zallgkoor
.:..In het ~hohi-programma van 22 Fe..
n~ophoon-inte1'mezzo 21.55 Amsterd. ope- 2U,1S· Moderne Arabische en Turksche lie- - ~1.tO Muz.iekkroniek, - 21.50 "Le moul1l11gsk<RTscn. - 22.00 Populair allerl'ei (aI- cl'cren
vemen!:J social" .-.- ~~~09 Opvoering van "Le~ bru~ri is een belangrijke wijziging aan20)0
Javaansche
gamelan.
leen over de 5 archlpelz.endel'oS) - 22.30 SluItr1b~tnal,lx cOQliq).1e:s" - ' 23.a9 ~o~rsel1 gebl'ucht. !fat da~rin vermelde plano~
ting.
. nandoen~ IJ 103, Jht""vl.~ II 190
23.~5 SltJI,tin~.
'.
:' , .
~ep1ta~ ~o~llt t~ vevva~If311. HlervQqr in
,
~~IU ~~,J>j)JN ~9

Paris-Coloniale

Radio-programma's
•
IltAANDAG

'~~

Nirom

..I
,I

Batavia II 190.
11.00 Gevarieerd Javaansch programma. ~
17.50 Moderne Arabische liederell - 18.15
Krol~tjong en stamboelmuziek.
.
Bandoeng II 103, Batavia. II 190
Pi\l11 ~5
19.00 Persberichten - 19.15 Elck wat wUs
- 20.00 Gambang-kromongprogramma van
de vereeniging "Ngo Hong Lauw" - 2:3.00
Kluchten van wijlen Kwa Toemboe.
Bandoe.ng II 103, Ba.tavla II 190,
Pl\1U 45, Pl\1N 29
.
22.30 Voortzoettil1g gambang-kromongprogrammar - 23,00 Gamelanlie<ieren Uit DJokja
23.3() Sluiting.
'
,

D'itWfa i 126 1\'1.
18J~J l<ii\d\:l'uurtje met briefbeantwoor"
\Hng - 19.00 Persbericht'211 - 19,.20 Gevatieeni pl'ogram.mtlo - 20.10 Engelsche conversatie-cursus - 20.30 Ser1eus concert Nllom-Orkest - 21.30 phohi-Sportpraatje 21.50 Gramophoon..il1termezzo - 21.55 Amstd.
openingskoc1'sen - 22.00 DanSmuziek (alleen
over ,de 6 archipelzenders)' - 22.30 Sluiting.

D. R. V.

y. o. ;H.

·1.'0

Batavia I 15'7.89 1\1., Batavia II 61,66 1\1.
O. ,,(l\Ialeisch)
17,00 Gramofoonmuzi'ck - 17.30 Persbe.\ 105 l\J.
richten - 11.45 Vervolg gramofool1muziek
18.00 Marschmuziek - 18.30 Hawaiian1'7,O~
Chineesche
liederen. ..: 1'7,45 Arabimuztek. 19.15 Vocale klan ken - 20.00
lledel"en - 18.30 Persberichten - 19.00
Causerle: ..Een herolltdekking van Ameri- sche
ka" - . 20.30 Orkestmuziek - 20.45 Boek- M~lel.sche liederen - 19,30 Beantwoordil1g
besprekmg - 21.15 Gramofonmuziek - 21 30 lUlsterrappol'ten - 2~.00 Klenellgan. Wiromo
"
.1 I ,
'phohi-relay'·: Sportpraatje - 2150 Grace 6edJat1 - 22.30 Sluiting.
Moore zingt - 22.05· Gramofoomillllziek 22,40 Phohi-relay: Fllmpraatje 23.00
Sluitingo"
I
iI,
I
16,88 1\1.
21.00 Wilhelmus - 21.10 Persberichten Bandoeng P. 1\1•.Y.
21.25,Holla.l1dsch Accordeon-ensemble -121.30
Sportpraatje ~ iU,50 'fhe Three Syncopa
63.03 1\1. en 90.63 M.
ters -.22,10 Oramophoonplatenconcert 11,00 Theemuziek - 18.00 Balletmuziek -- 22.40 Fllmpraatje - 23.00 Sluiting-.
18.20 Harry Roy an<l his orchestra- 18.40
Persberichten. Op 9Q M. : Muzikaal programma - 19.00 Nederlandsch cabaret - 1930
Zeesen
Causerie over: "De ~on" - 119.50 Engelsche
walsen - 20.00 sentimenteeh~ melodieen Ztnders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (vIn 20.3'
uu.r)
.
20.30 Vocaal programma - 21.00 Klassiek
c?l1cert -.22.30 IVroolijke klanken - 22,40
~8.2·5
.VolksUed
~
18.30
Lichte
muzlek H,eru~tzel1dl11g Phohi: Filmpraatje 23,00
19.30 Nleuws (Eng-elsch) - 19 -IS Lichte lUUt3Jultmg.
'
I
ziek .- 20,,25 Grooten aan de' lUisteraars 20.30 Nieuws en economisch overzicht - 2045
Gevarieel'd programma. - 21.30 Nieuws en
(SeUlfil'ang)
economisch overzicht (E.11,g'. DJE DJQ en
DJN, N'ed. DJA en DJB) - 2145 Radio161~29 1\1. ell 88,76 i\I.
journaal - i!2.00 CabaretprograuHlul. - 2315
16,30 rfheemuziek - 11.30 Kinderhalfuur- Sportoverzicht - 23.30 Sluiting.
"
tJ~ - 18.00 Populail' progratuma 18 15
Zenders, DJA 31.38 en DJB 19,H
Persberichten. - 18.35 Voortzetting populair
prOira'11lma - 19.00 Instl'Ument.aal allerlei
18.25 VolksUed - 18.30 Muzlkaal program20,00 Lichte muziek;- 21.00 Dansmuziek ma - 19.20 Nieuws (Duit~ch) - 19.35 Ver2~,OO SlultJlng.
volg muzikaal programma - 20.15 Groeten
aal1l ~:h~ luisteraars, - 20.20 Nieuws en economisch overzicht - 20,35 Duitschland-echo
J\.
;(Soel'abaia)
- 20.50 Orkest-concert - 21 50 Dansmuziek
22.35 Sportoverzicht - 22.50 Nieuws en eco)09.89 1\1. ~n 61.29 lU.
nomlsch' overzicht - 23.05 KinderhalfuurtJe
16.30 Marsch --... 16.33 Foxt'rots en rumba's - 23.35 Slultill8', .
I
I " ,.
.- 17.00 "The aevellers" ..1.- 17,15 Persberich·
t~n 17,30 S<:hrammcl·kwartet - 1800
Gevarieerd programma - 19.00 Hollandsch
cabaret - 1~.30 Opel'ette-fragmenten. :- 20,00 Zenders: GSII 13.~7. GSO 16.86. aSB 31.53
Boek1>esprekmg - 20.20 Slavische dansell ~
20,30 Piano-voordrachfi; - 2200 Dansmuziek
18.30 Big, Ben. Chopinrecital - 1900 Em ..
- '23,00 Sluiting.
,•
I
pi'1'e exchange" - 19.15 Haydn me~' zijn Or..
kest - '19.25 , London Pie" radiQrevue -:..
19.55 ,Londensdle ,tooneelhe'ri1U1eringen Nirom (~IaJeisch)
20.25 Nieuws en mededeelingen - 20.45 Orgel,recital - ~1.15 Sluitil1g. .
:
Bandoeng 11 103. PLP 21
Zenders: GSH 13.97, GSF 19,82, GSB 31.M
n.M Turkoohe en Arabische liederen
21.30 Bill Ben, '"John 14ondoner at. home"
17.30 MOderne Chineesche 1l1uziek.
no. 5 - 22.00 Concert door B.B.C. Scottish..
Orkest'- 23,00 Orjfelbespeling. - 23.15 Boek.
Bandoel1, II 103, }J)UI 45
bespreklng - ~3.3Q Sonat'erecit~l: piano en
18.00 Oevarleerd krontJongprogramma
v10ql ..,... ~j.OO Nie1.lw$ en me<ie<1eeUngen -

·Pliolil ,.

4

:.."

,\ R•

.v. 1\1. J...

A

R. ,V. 0'1

B. B. C.

'\

~13.aO ~n<1~ne~$che

l1eUeren.

'

,

O,jQ

DanamuZi~1s

- 0,8Q

~l\HtiJ~i,

I

HoiV,l\I.J. (Seulnrnng)

20.45

,n

Jlome (E. I. A. H.)

B. B. C.

a.ao

DINSDAG
._-o=no_.......,_---.
. . . _-_.. . . _

Zender3

I

B. R...V.

122.~0 voo~t:z.ettil1g ,der ~a~u~1~ngespeli)~~

~ ~3.30

Slmtmg.

I.

I

I

BatavIa I 15'7.89 1\1" JJata~1a II 61.66 1\1.
7.00 Concert; - 8.30 Sluiting - 10.00 Gra-I
mofoonmu~iek. (Allcen op Batavia 1) - 11 00
Vervolg gramofoonmuziek - H.:lO Sluitilig.
1&5 l\J.
17.00 Gramotoonmuziek -- 1'730 Persbe- '
Ii d
MI' t,
richten - 17 45 Gramofoonmuziek _ 1800
8.30 JavaanEche e eren - 9.90 a elSCJle
Hildegarde ziilgt ~ 18.15 Piano-concert·- li¢deren - ~.30 Ga~nbal1,\lJ kr~mlOns - JO.OO
18.45 M111talre muziek _ 19,30 Sympl1onie- Sluitlllg - H:OO Chmees"be li'Gderen. - 1~.3P
concert _ 20,30 Hawaiian."':'- 21.15 De Javaansche hederen en. ketoprak - 13·L5
Berliner Lehrel' Gesang Verein _ 22.15 Ma- Krol1tJon~ -- U.OO ~lllltmg.
rek Weber-orkest _ 2300 Sluitint:7
17.00 Al'abische ll'ederen - 11.30 Veordracht over theosof1e - 18,(00 }Iawal1al~ •
o.
13.30 Persberichten - 10.011 Maleische lieBnndoeng P. M. Y.'
deren - 19.30 Persoverzicht - -20.00 Soeno..a..
l1~escl1e liederen - 23.00 Sluit1Ilg.
58.03 ~f. en 00.63 AI.
Pholll
_6.00 Gramofaonl11uziek - 9,00 Lichte mu ..
''t.
ziek - 10.00 Concert - 11.00 Sluiting _
"', I
I,
13.00 Lunchconcert - 15.00 Sluiting.
16.88 M.
~1.00 Theremuziek :.- 17.30 ZiekellhalfuurGeen uitzellding
tje door ds. N. Klaassen. Op 90 M.: veJ:volg
theemuziek - 18.00 "Mozart". So)nata ill
C-majol' op. 53 (Waldstein-sonata) - 18,20
Zeesen
Elsie C~rlisle and the Mills brothers - 18.40
Persbenchten. Op 9() M.: Muzikaal proZenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (v:an
gramma - 19.00 Dansmuziek :.... 19.20 Piano20,30 uur)
sypcopations - 19,40 Concert <loor de ge.
18.25 Volkslied - 18,30 Llchoo muzlek -roo
bl'oeders Steiner t~n hun Wiener ore hester 21.30 Z1geunermu~iek - 21,4~ Opera-aria's 19,30 Nleuw3 (Engelscb) - 19.411 L1chW mu- 22.00 ~hl~ieke mu~tek - 22 3Q Zap~num .. zlek. - 20,21S Qroeten aan de 1utsreraats 2().3Q Nleuws en e~onQmls~ll over~lcbt ...~er~ - ~3.QQ ~~\Ht1I1!f..
. iI' " , ' ,

,y. 0 •. R. 0.' (l\Iuleisch)

~,

I

!lO»lC

' .

(E. I. c\. R.)

de pl~ats komt een piano-recital Val)
een W~nschen pianist, Peter Staodlen,
'Het programma Is al i vo~gt:

GolfJeJlgte 25•• 1\t AJH!-1Jl~~eDdlriI
19.00 Oev.arite~ra pl'ogralpma (relay)
Eerste kwartler:
20.35 Nieuws - 20,4'5 Vo<:~,al programma 21.00 Cabaret - 21,15 Nieu\ys' (EH'gel~b) ~onatjne
Scarlatti
21.30 Nieuws <Chhieesch) - 21.45 Sc.elliniCapprlcc~o bel ~e~
Bari..Vitali Trio - 22.00 Vocaal concett 22.30 Nieuws - 23,45 .Nie~ws ~ 23..5~ yoeaal Abreis'e seiqes ~e\iebtell
wnc~rt (b.as en sopraan) - 0.10 ~portn~eJ.lw& Bruders
Baoh.
- O~~9 Haatst~ nieuws, '
I
Kleiner Walzer ,
MozaB~,
..

-.;

Tweede

...

ANDERE

ZENDEJ~S

Nk&Dl: :a:w~n~rg 182 14., Cll~iJ)on 100
M., Pekalongan 92 M.. SoekabO'eml 193 M.
Ban<1oel13 120 }.J., ell <Ie Arcbi~lzenden
Bandoeng (Y 0 C) 20 M. 21 M. (J? L J?) eo
29 M. (P M N), &>erabaia I (Y }) B) 25 M
tusschen 8.00 - 14.36 en 31 M. (Y D A)· VAn
6 30 - 8.00 en's avonds, TSlldJong Prlo'k
(Y 0 A) 50 J"I. tusschel1' 8.00 - 14,~ en op
99 M. (Y 0 A) van 6.30 - 8.00 ell's avonds.
Nirom 005t- en l\Ildden-'Java.: Soerabaia
II 196 M., ~marang 122 M., Malang 191 M..
DJokja 181 M.• Solo 183 M.• TJepOO 188 M.
U.B.V.: Bultenzor, 156.20 M.. Soekaboe·
Pli lU.t8 M.
•
,"$1)'&1 Batavia. (0.) 14a.01 M.; q,lleen weft.
a~en 871 -, 1~ en O~ -. 8 ~"r.

a Etudes

~W:.lrtler:

)

Wa}s " )

OhopIn.

2 ?r~14de.s
Str~vjps~1,
. Hteronder laten wij nog eenige ge..
gevens van Peter Stadlen volgell. Hij Is
wlnnaar van den Liszt
te Weenen
en heert / onder Montenx, Klemperer,
Weingartner, etc. gespeeld en heeft In
korten t1jd groot-en naam weten te maken. atadien speelt In Februari in Lon~
den en ook voor den Nederlandschen
Omroep. De 'Fhohi heeft deze gelegenheld aangegrepell om ook de Indlsche
4prijs

lulsteraars met dazen kU1\stenaal' ken..

nls te laten maken.
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