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De dezer dagen door den Bataviaschen
Raad van Justitie behandelde beleedlgingszaak heeft weer eens onder het oog
gebracht, hoe onbevredlgend de beleedtgingsprocedure In onze strafwet Is ge-regeld.
, Deze conclusle heett niets met de zaak
Zentgraaff-Kerstens op zlchzelve te
maken; zlj kon door den belangstellenden toehoorder getrokken worden ult
alle vorlge beleedfgtngs-arratres, ,.. -Iker
slot zich voor den rechter afspeelcc, en
zlj zal eveneens gelden voor aIle toekomstlge zaken van dien aard, die naar
de huldige beglnselen worden 'argewikkeld'.
Een der hoeksteenen van ons strafprocesrecht Is, dat de beklaagde de volle
maat en het laatste woord krljgt.
Dat is een mool beginsel, dat wei
nlemand zal willen zien veranderd en
ten opzlchte waarvan bij het beleedigingsproces zeker geen uitzonderlng
dient te worden gemaakt.
Er JS echter iets niet in orde ten op:o
zlch~van den man, die de aanklacht
heeft ingediend.
, Tevwljl de beklaagde ingevolge' het
'zooeven geschetste rechtsbeginsel vaak
de leidende rolspeel1t, is den elgenlljken
aanklager slechts een lljdende rol toebede€ld: hij wOJ;dt als getuige gehoord
en heeft slechts te antw.oorden op wat
hem gevraagd wordt en 'ook wanneer de
rechter hem zooveel mogelljk tegemoet
kQmt door hem in de bE!antwoordlng alIe vrljheld te laten, kan hij nl;t butten
de. vrag€n treden. '

Speculatieve Berichten

De Salarfssen

Het tlNieuws" schljnt iets tegen den
bestaanden gang van zaken bij net departement van Economische Zaken te
hebben.
Kort geleden meldde het dat dlt departement nu toch heusch gesplitst zou
worden, glsteren deelde het mede dat
mr. Hart, de directeur, reeds Vrijdag j1.
den landvoogd In kennls heeft gesteld
van zljn voornemen om binnen enkele
maanden at te treden.
Daarna zou de splltslng dan toch zeer
waarschijnlijk een feit worden.

\Vesterouen van lUeeteren, regeerlngsgemachttgde voor algemeene
ambtenaarszaken, zat morgen in
den Volksraad de drle over het
salarisvraagstuk gestelde vragen be.antwoorden en wei om 9 u. v.m,
Wij vernemen nog dat gisteren,
na alloop van de vergadertng van
den Raad, van Indle, onmiddellijk
telegrafisch overleg met het opperbestuur is geopend, Eerst na afloop
daarvan wordt het antwoord .deft..
nitiel vastgesteld,
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De , ,Weerulacht-verstel'king

(Vijf Bla.den)

Maar sensationeele omwerking van
het oorspronkelljke boek van
. L. Szekely

Verschenen is het voorlooplg verslag
van de Eerste Kamer betreffende de
nieuwe detensle-begrootlng, en Aneta
De regeering zal morgen irl. den Volksraad
seint hieruit het volgende:
mededeehrigen doen ' over het salarlsvraagstuk.
Verschfllende leden bepleitten uitbreiding van. de vlootsterkte in Indle,
BUITENLAND.
Ver~cheidene andere leden merkten op,
Natlonalisten zetten hun opmarsch naar
dat .fiet tempo waarln de regeerlng Almeria voort, - De verllezen der ~.nter.
, .
nationale brigade zouden zt:-er groot ZlJ!l. maatregelen trett, te langzaam ,is. Weer, Aanval op Arganda. - Bcmmen op Engelandere leden ni.enden, dat noch een sche oortogsschepen. - Non-interventie-com. .
misste tot overeencternming gekomen.
tweeds tlottleljelelder, noch een vervan- I De Duitsche kolon.ale eischen in het
gende krulser, kunnen worden gemtst, Br~~h:a~~~r~~~'ashl presenteert zich ann
'.
den' Rijksdag. - lId Kuomintang-congres.

Het is met het geval Szekely: 'de arin 'Harper's Magazine, die wij
slgnaleerden en waarover de heer Van
Helsdlngen vragen tot de Indische regeering heeft gerlcht en om maatregelen
heeft gevraagd, eenigszins anders gesteld,
dan wij op vgrond van de door ons gewraakte ultlattngen inoesten aannsmen.
Een medewerker schrljft ons hlerover per
luchtpost uit. Holland:
tl~elen

I

BIJB,LADElf

B. J. De Leeuw

Ruhbervooruitzichten
Besehouwing van .'illanclal News

I

}'''i''}:'}}}>:.

Het Derde Blad: Hitler over .Autarkic
en Vrede, door Villar.us. - Nederlandsch
Ni~'uws. - Kort Verhaal. -. Luchtvaart.
.
Het Vierde Blad: ,pc 1-10i5 v-an de "D~
Ruyter". - Volksraad3verg,ade1'ing. - Pri~ls
Hendrik in IndIe (III), dOOil' mr. P. C. Bloys
van '!'reslong Prin:;;. - Rand! he't Euchari~
I tisch congres. - Pe'rsor.alia. - Scheepsbe'l·ichren. - Radio-programma-'.s.
Het Vijfdre Blad: SPQrt en Wedstdjde-,n,
- Uit de Provincie. - Fotopagil~a.

I

De onfortuilllijke

,,~lalaya"

Het Brltsche slagschip "Malaya", dat
'Oporto
voor de Portugeesche kust in aanvaring
kwam met pe "Kertooono" van den
Rotterdamschen Lloyd, Is nooit een tortuinlij~e oorlogsbodem geweest.
,

7 Februarl j1. wr hoogte van

Om verdere vragen te voorkomen
'deelde mr. Hart reeds bij voorbaa.t me de
'dat hlj ook niet overgaat naar het departement van V. en'W., niet aangezocht
is voor gouverneur van de Groote Oost
en ook niet voor propaganda-minister
van Uruguay.
\
Ja, dan blijven ~r inderdaad zeer weInlg mogelljkheden over......

I

De "Telegraaf" vertelt het volgende
uit zijn loopbaan :

De bodem werd' in 1913, 'geboUiwd,
meet 31.100 ton en heert drie mi,llloen
pond gekost.
,
De passage vertaald ult) Harper'~ MaH~t schlp streed ,nied~ in den slag bij
gazine luidt:
Jutland en sedertdien heert het onge,,&n planter 1n Deli 1s nLet bang, Z,vtl
val op ol\geval gehad. In 1931 werd
zeUs n:et bang willen ~chijnen. Toch heeft
Naar Aneta uit Den Haag seint,' is de . het blj de manoeuvres door een torpe~o
een Eu~opeaan 5QO tot- 000 koelies onder oud-directeur van Fihancien de heer< getroffen, een jaar later kwam het, 1n
zl~h, vljf tot zeshonderd oontractanten, B J de Leeuw blj Koninklljk Be I ·t I botslng met een ander Britsch QorlogsWIer overeenkomst hen. voor hiet leven . . ,
s Ul: hi
d
W
·t" I
1934 moest
b~n<lt. Zij kunn~'r., ni'~t wegloopen van hun benoemd tot thesaurler-genefaal bij het sc p, e" arsp1 e.
n
werk d,aar dat verbod€'fi is in hun con- mlnlsterle van Financlen In de vacature I' het een grondlge reparatle ondergaan,
tract, dat de onweten'4e misleide kO?l1cs ontstaan door het ontslag van'mr Ries welke juist ,dezel' dagen iVolWold, ,werd
- erg€l1S in Java of Chma; hebben get~e-I'
,
.
. 'en een mllUoeq PQnd sterling had ge..
kend. ze verrlchten dwangarbeld of Hever De nee,r De Leel:\w was den laatsten tijd J; k ' t '
, \.- I •
ge~gd : zij zijn slaven. De k<Y~l1e werkt van. reeds belast met de waarnemlng van het
o~.
den mo~gen tot den avor.d zwoegend en I ambt Men weet d t hij i I di"
k "
.
, a . , n n e 00
Jlfu zou het zich weer blj de middelin ong€1hakk,elijke hou<l,~ng. Hij moot t c t '
aan zijn 'r.ek in stink€uden moerasarond gerulmen tljd thesaurier-generaal is ge'1
staan terwijl gretige bloedzui~r; zijn I weest, alvorens hij den heer C. van den ,landsch~ Zee vI-oot .voegen. IJdele hoop.
d.':lnne bl~d slurpen en ~lariamug:ge111 BU8sche opvo]gda in de directeursfunctie Het SChlP moet terug naar Portmouth,
ZlJn zi€keliJk lichaam verglftigen. Maar i
,
. waar het zou aankomen,
precies een
hlj kar;' niet wegIoopen, want zijn con-ewer
week nadat het de marinewerf daar
tra,.ct bmdt hem. De tj'entengs, de wach'
'
~
, t~rs, en d~ ondernemingspolitre, die de
verUet.
kracht y.at:b re~z.en .hebben
en bees~cht.ig
Solo'{'s BodeUlrijkdolll
De "Malaya" werd aan de Britsche
wreed ZlJ'P.I, sporen 100e,ren vlu~~telmg oP'i
'M l'ne gescho'nkeil door de Federate
Wanneer zij hem te pakk'2n knJgen geven:
'. . '
.,
ar
.
Zij hem een' verschrlkkelijke afronseling
Naar WI], vernemen vertoeft de heer Maleische Staten. De machmes l{unnen
e~, sluite~ hem op, want zijf!1 contract J. K. Goedhart, dir~cteur del' Cultuur- -75.000 P.K. ontwikkelen en het schlp
b.ndt h e m . .
I maatschappij Ajer,Poetih, gelegen' in
eeti snelheid g~ven van 25 mijlen. De
De oorspronkelijke passage uit "Van Solok (S.W. K.) thans te Bandoeng in "Malaya". die behoort tot de ,ElisabethOerwoud tot plantage" is de volgende': •verband met de onlangs ~emelde vond- klasse, is o.m. bewapend met acht
sten van goud- en' platma-erts langs kanonnen vart 37% c.M.
, Een Deliplanter is nid bang en Will den weg van Padang naar Solok.
zelfs ,niet den schij'l1, w~kken bang te zijn.Wij "vernemen dat de monsters nog
Al heeft een Europ"aan ook een paul', ondel"zocht moeten worden in hpt laboKERSTENS CON'fR,A ZEN'rGRAt\FF
hOhderd koelies onder zieh, een paar I"
.
..
honde.rd contractueeI aangestelde ar- ratormm van m1jnbouw op edele metaDe raad van justitie te Batavia heeft
beid'ers, d!.le door ~~t co:r.troct op leven 'en len, doch dat het in leder geval liltgedO?d gebond.en zijn. Zlj kunnen den ar- I sloten Is dat zij. platina zouden bevat- hedenmorgen den heer H. C. Zentgraaff,
beld niet ontvluchten, want dat verbledt
. '
,
'
het cor..tract, dat de onW'~tende koelie er- ten, daar dit metaal ter plaat.se niet' dlrecteur-hoofdredacteur van de "Javabode", terzake van de door den heer
• gens' op Java Of Ch}na met een krulsjc kan voorkomen.
onderte€'kend heeft. Het werk is zwaa~.',
Valt .dus formeel van het onderzock P. A. Kerstens, gedelegeerd lid van den
van donkeren ochtend tot donkeren avond
'
zwoegt hij 'in het vochtige oerwoud in op goud en zUver nog nlets te zeggen, Volksraad" tegen hem ingediende klacht
stinkend maeraswater op het in or.·barm- van andere zijde meende men dat de veroordeeld conform den eisch, dus tot
haTttg~ zohnegloed bi,akend.e veld. Elke monsters hoogstens amethist zulIen be- f 25 boete, subsidiair vijt da~en ~ech~
arbeid, die hem opgooragen wordt, heeft
hij zondertegenstrlbbe~en ult te 'voeren, 'Vatten, half edelgesteente zonder eent- tenls.
wei.g€rer.. of wegJoopen mag hij n1et, want ge waarde, dat hoogstcns zijn geld opDe raad heert bewezen geacht, dat de
daar 1s de overeenkomst, die hem bindt, brengt als het zeer mooi en helder van heer Zentgraaff zich heeft schuldig geDaar Is zijn overeenkomst, die zijn, werk- kleur is
ma'akt aan smaadschrift jegens een
g~vel'
toestaat er "tjentengs" op na te
.
houden, "prive gendarmes", die den evenambtenaar in de rechtmatige uitoefe..
tueeTen vluchteling mogen opsporen en tenlng van zijn be.tUrning.
rugbrengen en die hem, 3018 zlj hem geDANKBE'fUIGING'DER PRINSES
var..gel1' hebbeu, lang niet niet altijd zacht
behandelen. Is de we:ggeloopen koelle opAall Russische illgezetellell
gepakt, dan wacht h·.:-m gevangenlsstraf,
GE~CIIIK'fE' CANDIDA'fEN VOOR!
want hij is door het contraet geborido.:m.
Beide passages volgen hier.
I
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De

~Iangkoenegoro

Naar Aneta uit pen Haag seint, is de
Mangkoenegoro met gemalin en dochter thans uit de residentie vertrokken,
ultgelelde gedaan door majoor Phaff
namens de Koningin, door den' heer Petrus Blumberger naInJens mln'Lster Colljn .en verder door den gouverneur
der resld~ntie jhr., Roell, generaal De
Jonge van der Haelen, staatsr-aad Rutgers, den Noorzltter van den Ondernemersraad eh. J. r. M. Welter, de oudvoorzitter ,van den Volksraad mr. NeytzeU de Wilde, de oud':'de'partementshoofden Schrteke, MUhlen!e'1d en Maas
Geesteranu3, de 'oud-gouverneurs Nlewenhuis en Van der Jagt, lOud-regent
~oejono,) ptof. ~. van· Gelderen, de in
Nederland vertoevende zoon~ van den
So€nan en (den Sultan, benevens de Javaansche danser ratlen. mas Jodjana.
~

.t

.1

,

,

I

I

-------

.

'\

Daarbij sluit dan aan, dat het leven
De Russisc~~ ingezetenen v~n NederDe heeren Thamrln, Soetardjo en·
van den Europeaan ook zeer- hard Is en l~ndsch Indle .die, zooals wi] destijds I Soekawati hebben de volgende vraag tot
daarin zegt de schrijver: Hij zwoegt \ ermeldden, Prmses Jullana ter gele- j d ' 'J'
i i I t ..
.
' . ..
genheid van Haar huwelijk een geschenk e re~eer ng ger c 1 •
j;
~Ve~thard als d: k~je~ie enlzl ~rganl~me , aa~geboden hebben, ontvingen van Ba-I Naar a.anleiding van de in de dagblaee evenzoo e 1 en a s a van en ron mr. J. C. Baud, Kamerheer van den verschenen berichten ove( het openk?elile. ~~en, ml~schie~ ~Og meer want H. ·K. H. Juliana, het volgende schrij.ven. vallen binnenkort van de functies van
, h1j s n e voor eze s re en gesc hapen. gedateerd 19 Januari:
Directeur en Sccretaris van het Depar·
De koelle, zooweI de Javaansche als de
tement van Onderwijs en Eeredienst en
Zuld-Chineesche -: is sterk, taai en
. "In opdracht van H. K. H.' P1t'in~.es Ju- ' met een berQep op de door de Regeering'
'onverwoestbaar"
!lana heb/ik d~ eel' de Russlsche ~ngeze.
.
tenen, van Nederlandsch-Ind1e Haren gedane toezegglngen· om,' waar moge ..
Wij zuBen niet verder clteeren. Ult
dank o~er te brengen voo~ de vr!endelijke lijk, ook Indonesiers in leldende betrek-,
het bovenstaan'd,e blijkt duidelijk d~ wei
aanble-dmg, ter. ,gelegenh'e~d va.n Hoogst·· kingen aan te stellen veroorloven stelderzelver huwelljk, van d1t bmli2ngewool1
..
'
zeer sterk" :van het oorspronkeIijke affraai zilveren bord, welk geschenk door' lers zlch de vraag of de Regeering gewijkende bewerking in Harper's MagaH. K. H. zeer op prijs is gestel¢ en met negen is voor de vervulllng van bedoelzine. De betitellng' lasterlijk sensatlobijwndere erkenvelijkheld is ontv,augen:'. ! de vacatu,res een keuze te doen. ult Inneel blijft daaroptoepasselijk. Op het
done~ische krachten, die daarvoor in
oorspronkelijke stuk van den heer Szeaanmerking komen. .
kely nlet, hoewel ook daar onjuistheden
DE 'fOESTAND· VAN DEN PAUS
in voor komen, zooals dat contract op
Naar Ttansocean ult Rome .seint, wetlev'en en dood, wat onzln is; al is liet tigt de toest.alld van den Paus de hoop,
de onzin van 'den nieuweling. Want dat dat HeUige Vader spoedig weqer in
Ultreis
deel van het boek geeft de eerste In- staat zal zijn jop te staan.
drukken van den schrijver weer. Wlj
De "Rietvink" Is vanmorgen op Tjlhebben niet kunnen vlnden, dat hij lalilitan geland.
ter het wezen van den cohtractarbeld
Beroepsspelers gearresteerd
De "Edelvalk" is gisteren door s~echt
of de bepallngen daarvan julster weerMangkoe Nagoro VII heeft op geeft. Maar bij de beoordeeling van het
Naar Aneta uit Soera'bala selnt, is de weer te· Brindisi opgehouden.
kasteel Oud-Wassenaar den jeugdlgel1 geschrevene moet men bedenken, dat het voormalige hoofd"agent van politie G.,
Thllisreis
Ha,agschen teekenaar Jos Bunder ont- geheele boek een stemmlngsbeeld Is uit lelder van de Chlneesche speelbank "De
vangen, die eenlge dagen geleden het een lang' vervlogen tijd en geen "docu- Vriendschap", in preventieve hechtenis
De "Perkoetoet" is gisteren te Marportret van de 15-jarige :dochter van 'mentaire". 'Hoewel wij 'persoonlijk geen gesteld. Hetzelfde gebeurde met een
den Prins ver'vaardlgde. ,In een map groote bewonderlng voor het boek heb- vijftal Chlneesche bankhouders. Een seille aangekomen.
De "Djalak" Is gisteren te Jodhpur
bodd de heer Bunder zijn werk aan. ben, kunn.en wij het tochnlet quallf1- Chineesch bestuurslid heeft de vlucht
gearrive,erd.
genonten.
Hierboven het portret van de Prlns~s. ceeren al/S Iasterlijk geschriJf.
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In' ,z"w;ell)J)ad .verdronken

.Oost-Java

De

emigratie

Korte

Banjoemas

Berichten

-

.De Postbond ui~ge~!oten
, Engel;5ch, zeeottleter .dle' hartverlam(Afscheid Past99r Peterse
' .
mlng . kreeg'
I)e l'rovinciale Waterst.a~t van OostNaar wlj vememen.: ·,.\teeft de resee:Aan den vooraxond van zljn vertrek
'Java meldde zaterdes, dat het .verkeer ring het verzoek . van den Postbond 9P1 . .In·. 'hbt, bekende zwembad: K.roeelll~ .werd gisteren aan pastoor Peterse, 'die
,'gest,;e.ffid 'i~ In d~n' ,hoo.~dYl~,g ModJo- een li.d van dezen Pond op .00 nemen In ! Pantjo . te 'Sabang heeft zich - Zondag':', voornamelljk onder de ,Ia.v~nel) ',heeft
nO.OJ .d~ :L9.U1,~ol)gS
kerto-Djombang-Kertosono door het de commlsste voor Oeorganlseerd Over- middag 7 Feb. j.l. een zeer traglsche ge- gewerkt, in het R.K. Marlne-tehuls te
wegslaan van de brug bij krn. Soera- leg argewezen, meldt onze Bandoeng- beurtenls afgespeeld, waarbij een En- Soerabaia een atschetdsavond aangeboOndanks tie Vetla-concurrentle 304 ge.Z:(I~~I~n .v.~r~,t:okken
bala 75.
.
,scQ.e correspondent.
gelsch zee-ojttcter, dle tijdelijk.op Poe- den, waarblj o.a. aanwezlg was de prof ~n pet desbetretrende schrijven van de loe Weh verbleef, om het leven kwam. prefect van Sgerapala, die pastoor Paworden over den aanbllk van deze grauDjombang kan berelkt worden Iangs regeerlng wordt medegedeeld, dat de
Het zwembad werd dlen mlddag druk terse dankte voorden verrlchten arbeld.
Impressles .van het a l scheicI we menlgte. Maar een wel-gee.stdrlftlge den Noordweg Modjokerto-Plosso- landvoogd kennts heeft genornen van de bezocht, daar er ~nkele matlbooten hi Pastoor Peterse Is overgeplaatst naar
Inheemsche bestuursambtenaar l1chttaDjomba~g.
argumenten, welke door den Postbond de haven Iagen; het ongeluk .bracht Tjepoe.·
Van een speclalen medewerker
ons In, dat di,t heelemaal geen paupers
De brug ten Zuiden van Ojo(nbang in ter ondersteunlng wan dlt ve~zoek zljn groote verslagenheld en wij lezen hier
waren. Er waren mensch.en onder, die den weg Djombang-Paree verkeert In, aangevoerd en beschouwt met name als over het volgende i~ de Dell Crt.:"
Een Arabisch Congres
een ~m~ta.~1(\lgl.1eld,. welke . ten gunste
"
Eenlge weken geleden hebben wlj
een lapje grond in den steek lleten 'in gevaar,
'
van inW:IJll.gi~g·pleit,,~at,hette betreuOnder de talrljke aanwezlgen in -het
Va.n 25 tot 29 Maart a.s. zal te SOein dlt blad het een en ander verde 1;l~op glnds meer .en beteren .grond ] Vrachtauto's met .max. asbelasting van ren zal zijn :ind1en de Postbond, d~e zwe.ubad bevonden zich ook enkele rabala het tweede congres van ·de Per. teld van de succesvolle werving van
te J<rijge\l. ~\l hoewel l1lJ ~~f, da,t. ze 5 ton kunnen slechts tot bij Peterongan getoond heeft de hem toevertrouwde offLcie.ren van het motorschtp "Phasla- satoean -<\x.a.b .Indonesia worden. gehou.de V. E. D. A. in .8anjoemas van koeer niet florissant .l.\~t~a~e-9- v~s~~gde .~iJ ijd
belangen goed en onbekrompen te be-, nelI,a," van. de "AsIatic Petroleum Co. I' den, aldus selnt Aneta. Deze vereenl~in.g
onze aandacht' op het l1chamelijk ulter- ~ ,e.n.
ha.ndelen, van.medewel:klng· aan den ar- Ltd. , .dat ,m ,het ~dtQQ-gdQk v;an de sa-I' Is de grootste organIs~tle van Indo..
lies voor de cultures in Dell. Tegen
lijk en Inderdaad: dat ,was geenszlns
,Wordt door vrachtauto's de Noordweg oeld van de c9,m.ml~Ie wo~dt \litgeslo- bang MaatschapPlj een herstelllng on- .Arableren,·hler·te lande.
de v~rwachting 1n ble,ken deze adsbeangs,tlgend.
.
Modjokeit~Plosso-Djombang
gerio- t e n . '
dergaat.Er heel'schte onder het gezel..,
piranten, zoowel de jongemannen
,
men,·of Plosso-Kertosono, dan mag de
Niettemin gevoelt de' landvOogd be- schap groote vroolljkheid doch plotse- lIaatzaaier gestraft
.al~ de jonge vrouwen, een llitstel'4~~r .~r v?~s .Q9!t wei red.en toot vre~!I- ma'xlmum asbeJasting slechts '3500 kg zwaar tegen inwllliging ·van het 'verzce!<: ling Xwalll '.men tot de o.ntdek,king dat Oe t:,pQ.daQg~l;,1e; .1a.ndraact '1}e~f~ :~en
de. Wa~t dit jaar .is het Oouv.ernem·ent bedragen. "
, omQat-, tn<tle,n ~an ,l1et ye,dangen van een .l:\u~ner, ete ),leer ,T. E. Cas~erley, hoofdredacteur van. het dagblad Per,kende en robuste gezQndheid te ,geafgestapt van' het 't vorlge jaar nog geMaatregelen zijn genomep om de d
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qmdat de crislsjaren in he~ biizonle~ zelf ,mQeten .~talen I~n qa,~ 1l,e~ .l.a-~~,r heften. ' . '- ' .
d
I fIt t
k
i
ere ~ <? n e Ul . een ya ver~en gmgsOnw~<:tpellijk .doken
v~r~ch.llle.nde, gevangenisstraf ' veroordeeld.
del' he-~ gewest BanjQemas zwaar . van ,hun xerdlensten ,ingel101.1den ~Q\I,
worden. Zoo hebben thans' deze 'meti-· Inaanslulting met het bovenstaande centrale getreden belangrljke o~anisa-I zwemmers om den verdronkene boven
'
getr:>f.fen hadden en hier de vo~d
schen, de gezinshoofden ·altharis, ger~ed- v.e!np.~ de -..Il1d. Crt.. ~lOg, '~at de br.ug ties kunnen worden ·afg'ewezen. D~t zou te brengen. Toevallig was er in het bad ,~el1h~d . do~r . .uemocra.~le"
selvoorzlenlng in de knel was geschappen mee gekregell. Blj de vorige b.!.J .~de §~~~erfabrlek .P~t~rongan is .JV~g- tengevolge hebbeq~ dat de '~ommis.sle een dokter aanwezlg en dus ,kon ook
raakt zoodat het Oouvernement
partijen emigranlen
da.aXoyer, in de ~~~l~~e~ ten .~evpl~e v.~n . e en b~l}~jir. v·oor Oeorganlseerd Overleg weldra een direct geneeskundlge hulp worden -verOlsterenavond is te' 'Soerabala . een
Lampongs geklaagd:' die' menschen ;v.an~e~e .~~li z.waJ:en r~genv.al 'n .aHe te groot aant~l vert~genwoordigers zou leend.
' a f d e . e U n g 'van l.Eanlleld ,door Democra-'
.nlOest bijspringen. Da·a.rvan nu wa~
ha.ddeu "ZQ9 .gged.. ~lfs JUlet~ J~!J ,2J:~l..1 • .al~r q~,e)en ,van dep .Oosthoek, bandjh:t het tellen om hare taak naar behooren t~
'I
tie" .9:p~er.lch.~, waarvan het bestuur
hi)' de be,volk\ng ll.lets te bemerken.
we..rd,en a"aJ;l ,leQ.e..r .~,~.zi98.,.n.,. '01'1,,la. .u,.ltg.~_, nJl,.9v~J;S\1.
vervulIen.,rn 't ~lgemeen ~eent .de la.nd- ,Z~er lal)..g~p .'tijd.pa,~'e men nqg kunst- , wordt gevormd door den tandarts Knap
,~fY-'rote paa d.agen geled~n .sloeg een voogd daarom te moeten vasthoudea n;1atlge,ademh?l1ngJoe,.doch Plen mach,t· en d.e·heeren D. Kagenaar, J. J. pal~en,
IntuS,$'Chen is die' Veda-werving ,een qeel~ (al1e,s.~p.\~.~H\l~~~le}lYl,I) f~:ep;:~IJI,
i:':1} n ' .. "r ~.
'~,'"
'blj aan het ginsel, d~t niet dan pij' h90~C er niet I'n slagen de levensgeeston o'p te ir. 'W. C. de ,Booy en ·A. W. ColiJn.
,geduchte ,co.ncurnm.t geworden van qe: een tjaMol .en .eell ,.ar.tt, aU~p. ,v~n .~de 4.e~ .w,~~ \J~.t 9~~ ~rovln~i~en.w,eg na,
.
v
emtgratie naar de Lampongs, welke voor, besw ·s~a,l'l-.kw~1it~l~·;':Veia~r' tYie:e I'if- p:epq.er~~ in h~t .~e~qek~~ch~. Met .~et \li.tzondefing- andere dan centr.ale v.a.'l<:- wekken. De medlcus kwam tot de con. v.erSchlllende deelen van Ba,njoe,mas als.' ka.r~ ,p,ei'..~e,~\.l"l ,;'·,e~.·u·..~.1 ~~l~\1x>,r.d,:.e,n,· '.,lq
..
h~~~~el)in~sw.~I;k ,ls men ,Qogenbllkke~llk bonden in gen~m<;le cQmtnl~ie :v~rte- c.l,u$ie dat <;l,e dOQd .door ..hartv.edaromlng
qo
'-,
" "'1
t,.'
h- t h'ea ""en
Aat Ae stremmlng \UaS ge genw9Q!rd~gd mogen zljn. A~nge~iEm veroorza~,"'t moeQt Z. ijn..
'
'Nie,uW'S ,uit .Padallg
,~.
. te zij
d
'I"'~ U'l ~
. bljzo~lder l1eUza~m werd en wor~~ aal1-' en .e'en Jj~qi~e.;s.je ;v,~p )Jl+~~~q~$.(}. ",.p,- y: ,0 0 ,~. ",~a~ ~
r
d.
e
qatl .wpr.d,t _ge- ;~~n:eri~~~ :;~~~~ k~~c.htna~'~re~v~Ctl_ .De 1,le~r Cass~rley' )Vas',eerste officier
geprezen. De emigranten wuden naar de qdka~.t ,~n .P,WP,~~'l ;~9~1. JJ{er,V,W !~.e.- ~9~s~aWer.d. .D~e sCh,:t
lK\mpongs gaan en daar gronden krij- swnd ~~~u~I;~ij~ .~~q~~~p ,1?~~~flP~st~1!~pg. ra~mp,~p on3-ev~eer .J 20~0; De sch~.de ~~ .,de$tijd.sg~leJd .nebben ,tot de .a~u\- ~,4n OOor.d, va.n de ,.,l,lha~J~n.el1a," en laat
·Oo~e cox:respon.dent .meldt:
gen om ztch er voor goed te vestigen. De ~~i$~{\t~te;5!sl.9n~ ~:H~~~ ~.a.l~~.ep . ~»!l ,a~~p ,@ ,brHJ~ :blj pe ~,f.Peterongan \s
i 1
in Engeland een weduwe, en twee ,klnVoor dIe emigratie .bestond vededen jaa.r v.I;~e.S., . ~:l..'t i~te .m,.oQl.~. :.g. ~r~,e(V;<:.l\a,p~J,l ~Qa~er.
.
wlj~iug van de in de cpmm ~ e opgeno- deren ach'ter.· Het slachtoffer was bljna
Prijsstijgillg
en.
>L
nr:r. L
:J ~ b - ''''~
men, niet bij een c.entl:ale aange~IQlten vlj"f,tlg jaren oud.
nog groote animo en gezinshoofden, die l)1-\n R~~.tqU1m\~l? .nl~.11 :,z~m9;e~', ..~~.~:~~n
.Het tramverkeer 'tusschen DjombanJ~ vakvere.enlgingen, zlet de landvoogd zlch
om gezondheldsredenen afgekeurd wer- e.~ Qlt~~r.?i.~~ :l($1~!<:>~in\~(}~9 .Wqf~W!Jl,mf1~r en Plosso is eveneens gestremd, waar.. genoodzaakt het dQ1>r het ,hoofdbestuur
Maandagmiddag te half vijf Is het
·Te Pa.q~p:g .~lin ,o·m. :de .prijzen ',van
den voor de emigratle, 'waren dlep ()11- de );l1q~~m~~h,e ,R~~t~,mr.p~Jl1\t~~~~~~~ .~~- schijnlijk voor den duur van drie dagen. van de.n 'pQ,stJ:>ond gedaan verzo~k v~n s~QffeliJk overS:CPQt on,der ·zeer .groote ljzer, .draaduagels, en gegalvaniseer~.dakgelukkig, dat ~lJ nlet meq,e \mochten.' ~~;J;l ,V:fl:n .!?e~~.e itx.~r)Wilqn~~r..~· J1Ji :if~~e De oor~aak schullt 'in een .ontzet brugge- de hand' te wijzen.
~.1~~~~telling te .Sa.b.a,l1g 'W.n 8rJl~e .ge- ijzer met 100% gestegen; 'led en ltl n ¥aar dit ,iaar, door de goode .oogsteo, r~~m ~ui?~p~ r~k~~epWH~,el1, :~?,t It-~ J.n hoofd, .dat in de 'kota Djombang Is gedragen. 'De voHedlge bemarlnlng qer olle met 25%. Oelukkig vertoonen de
d..oor de algemeene oplevIng, is de lust· de ~mQ?~.~s J\~~iX~~~9-~P.'lS?'HJ.~r JQ,~~nt legen. Het 'bruggenoofd is door"het walUeening .uooldbestuur :Post- "Phasianella", talrijke vrienden van an- ~ prljzen ,van hout, swenen, en cement
" tot emlgreeren heelemaal nlet gJ;oot staf,\n. ~~~~n, ,;V,9qr ,~e ~~~r.~~~~~h.,~P~l ter ,onde'rmijnd, zoodat het gevaar niet
bond
dere schepen, die in de hav~n lagen, en vOQrloQPlg nQg gee.n nelg1ng ,to.t s~ijglng.
I Terwljl nu ook de
Veda nog de k(mze waJ,:e,ll )~~ .nJ"~.t .b~~l~. p;e ,w,~r~~n .w:a~-l1- denkb..eeldlg' is, dat de brug in elkaar
de Europe~sche bevolking van Sabang
Welzljn van'vele vQ¢<Ungamlddelen e.n
,kwam verkleinen. Wan~ hoewel deze tlg g~v~mfl.~~ "~~ .~~k~~,te~~ . ~:l'<mr ·4e zakt.
.
"
De meening van het hoofdbe.stuur v,an w.oond~n de p:echtlgheid op hetkerkhof ,dran~en ,de ,-,prljzen .opwaartsgegaan;
! wervln~ weI voornamelijk :OOedjangs van t~ot$qh,e ..ge~Jll~l}9qf~,«:f~.
' l . I e t ' omgelegqe verkeer wordt door den ;P~tbop.d',hleromtrent is,' naar ,li~t blj.
eve.neeos zlj,n yele hulshoUdelijke en toi; mannehjke ell vrouweliJke kunne wU
middel . ,v,an" autobusseri onderhouden. Q.m. sl¥hrijft: met de in het schrijvEm
g:
'"
,';
,
~
let-artlkel~n dU\lrder geworqen; doch
, h~p"p'e,n, ~o..r:ge.n toc~l ~k jonge gezin;I'Qen ~!le~ ,~aJ\:r ~.s, J~~P~ ,qe,t .~~.s~- De afsta'nd: waarover' het'verkeer ge- der .regeering. opgenomen erkeqnil1g der
rijst handhaaft nO,i voorshands haar
n~J) ,g.aarnea.angenQmen..En deze jonge en .Qn<Je~dls~J;1C'ts~e,wlJ?e)~N q~n ,Ee- stremd Is, is niet ,grQot. ,De rljw~g, dIe regeering, dat het te betr~uren ~al zljn
PROVo RAAD oos'r-.J.t.\VA
ouden prljs (± f 4.a1J per plco}) . .Prljsgezi~nen zou men julst 2.0') ultst~,kend g.~nt ',~~n \.PQ.ert~Qlfng~~,"iJI.e h~~ .y~,e- evenwijdlg 'aa;n de . trambaan loopt; Is indien ,de Postb'Jnd, die getoond heeH
ve.r.hQQglng .van.f 2..25 W.t 1-5;per'1>Uk
k.U\ln~l1 gebrulken voor.de emigr~tle. Er· sprak, afsclWld nam;/9P het hart:dru.~.. oyer een gelijk~p afstand pverstroomd, <i.e hem toevetrouwde 'Pelangen goed en. Benoemd tot lldvan den,Provinclalen, .v~rtO.Qnt tbans'.klapperolle, ter'N,ijl d.e
is 'loon te .B~.tav~a overleg geplee'od tus- t~ d,a.~rg41'd,s ~~p.gQ.e4en·;lti~~$,te',~.~- terwljl de brug in den Provincia!en weg o,np~krompen te p.el.1andelen, yan mede- Raad van ·Oost-Java AbQe Joe~,ef, J"n- ~iap'pe.r,· dIe ,v.oQrheen ~ .cent per .stuk
s~hen ambtenaren van thet B.B., met ken en ,goede burgers te worden' in bet bijna geheel Is weggeslagen: zoodat het werklng aan .den arbeld van de Com- landsch onderwij~er .a.an de Opellbare kostte, nu I 0.05 doet; beide artlkelen :
ode eml_gratie belast, en het hoofd van de, llieuwe land, zQoals ze hler geweest .wa- verkee,r' per as niet mo aelilk Is
mi~~le wordt uitge$loten, zljl.l Wij uiter- H.I.S. te Banjoewangl, C.J,B. Blom, dl-I onmlsbaar voor de Inl.' keuken I In
Ve.da u.~t Medan ten kantore van Arbeld. ~e\1. (Zoo~n tQe~pl'aak ,xau ~n r~g~nt ,.
.
0
•
aard ingenomen.
.
recteur van de strafgevangenis te Ma- V'lrband .m~j; .die .pr,ij~enve.rmeerdering
Wat 'daar besloten Is, :weten we nlet, tot .aUt} v,Qlk .is altiJ~ .e.eJl ~~b~Ul'terlJs.
. .,..:
Do~h' de regee'rlng schrlkt terug voor ~i?en, L. Dietvo,rs, se~retaris van de. v~n .levensmiddelen e.d., lezen wij,"9at
l11 u ar ,zeker is, dat er' hier weinlg ver-:
,
. )VEG LAN'GS HET 'rOBAlUEER
de consequenties. Maar de consequenties Mlddenstandsvereenlglng te SOerabaja,' het personeel, werkzaam blj de "Sinar",
~nderd 1,s. De Veda-wervlng gaat gere-'
En ·Yfll.1 den l:~gent ,gWg .het .t~{ten. de.n
.
.'
.
.!.. I'
,van de afw11z1ng zljn; een kle.lne com- M. Dx:adjad Partoadmodjo, gouverne-' met 1 Eebr. jl.j '10 a 25%' opslag heeft
getd ~~r .~"n~. En wal1:neer me.n op het mldd..ag .na~r ~~ ~9.l1trUlm4.e .p,,~ar,s ·y~n. Men heeft een be'n ern a~t et de mlssle met een veel zwakkere basIs dan ment~ .In,p.i$ch arts te Soewenep, CtA.i. gekrege.o..
.
.
postk~" t9'Jr ~e poerb.olm~go, moet zljn, Ptge:t:b?HP.gg9,. waa..r qe ~~.dy.Etdl,U~J.l~ \V,Etf.kzaamhed'e\l' w:ike g
tOe ~Ullen v.QQrhe~n; een commissle, dIe nlet, zoo- ,va.nEng~len, zel\(Hn~leeraar te P,~-'
,Ee,ndranMi
dlent men zljn ziel 111 hjdzaa~heid te q1~b ,m~~alleer~e.n ·t~t "$':n,,~ht$ ·.twe,~, :$trekken' eerlan~ een door aunde ver~: ats de/leden d.aarvan als hun meening tJpng (M~~,~~g),J.M'r. H.,C. .lIa.rtevelt, j.l~s.·
"
.:
.
bezitten want er komen massas onge- u.ur. 9Al,~~te u~r .stQlUi .9P ;b.e,t ,a,t~~p~' 6irl<\ing' voQ~ her autom6bfe,f-verl<eer 'pt aan 4e regeering hebbendoen weten, in resident te .DjeznQe~, W. van 'Harti\lgs-:
In ~en m.ldda~ yan 10 reQr. jl. he~lt
let~~J:qe Inlan~ers ~et po~twisseltjes Vjl.p. de IS~r.ajQe<tal,s.P90,r ·,e.ell .~?dra.tr~lI). ~iand'.' .te ,brengen",van Tlga' .Roengioe (waarde zou verminderen door een. ver- veldt, resident van Madoera te ,Pameka.' zlph de g,e~~Sl<?nnee~de soldaa:t' ~A" .~.,
v~n <Ie ,V~9!l, ,van v~jt gulden meestal g~r.eeQ 9Pl .. ~:~n ~a.~~ ..po~~wo.k~~~,~te o~ar Aek ,Naoeli,'langs .dell ',OO&telljk' t ~genw.oordlging1 ·van ~en' P~tbond, san, J.C. Heidstra, ,vertegenwoordiger w~~~~de.,n,~b1j ,oed~oen~ KaJa,ng,: be,:"
(}+~tgeen ex:op zou. wljzen, d-at de a~n- Qreng,e~, '(.an~aar'~.e 'S'.~h~n~:..oWI .z.~~ .G~v,~r':<:v,an he~: 'l'QPa,-meer. De gi'Q~e maar Jutst d90 r on,ze, Ult~lu1.tlng 11.1 de, .v~n de ~eQ.~rlandscb-Iu<,Usche,~al\d- n9.QJ;~.eJ)(m.~e~..v.e~te~au·~sIen.grqQ~en·w~~
g~UBm~u .koelles (ilt bedrag of een .d~el uurin een boelllel.tr~in "v~~pe~r' giQg~;n .weg;~·w~~~e 'dei.e· ·laa·tSe'p:.:ve.i~\n·dt~ ;en oogen van ,de"regee.rlng aan bet~eken.1~ b?uW +'Jaatscha~p'ij ,te Soerapaja, .,Kw}\',n~..f\r . ~P~<!a~~-:Pand)~ng:, mlctd,~ls p.~:,
e~v~p l~~en ~enden naar de ~chter1?hj- I naar Ta~,djo~.~·.p-.~lok, een ,,~~Is .,t~n, })lj~ 1\V~ij:e'" '(ia.a:t:med~ Jl .te'i:eo·s ·.de· sqhAkel. verllest. '. ·¥~ht., ,de r~'ge~dng zlch b;iJ Sle ~i~g, ,lId yan iden ~taqs~emeen~~-, hangin.s.. ln 2.ljne ·woning van' het 'Ie"t(~,11
v,enden in de desa) en een ongeletterde kans twaalf ur~n: .': '~.' " ::,'. .... ,:.
"J.:': 'Yormt tUSSQ.hen beirbanen~ ~an SIantar ihaar, .pesli~sing mede hebben laten ,le,l- raad van Madloen, A.E. K;a~psch':lm:·, beJ;'oofd.. ~~ omstreeks 2 uur n.m. wilde
Inl~nder met een ~stwissel V()'Jr een
:",
'.'
. ;
'. '. Q.v.e.:r a~~tQO~dot9..k .naar ,I{aqap,·,DJ.i\lle .e'n den door het advies van de commi~le arts te Malang, F.A. Lokollo, adjunct e~p -lnJ,.t.Q,e~ang,\~Ue J).lJ fjle WQQ.1.ng ',me.t
. postkantoor..loket is in staat om den
Zoo zlet men, dat dit alles er nl~t toe v.ap. .~l~l.lt~r ~aar,Prj;lpat, zal,bl~neJ;l,af- t~gen ,onze toelatlng, dan heeft de com.. QooJ<;l staUonscheJ teSoerabaja, mr. J. eenige reparatles ,JJez~g w~ ~ew:~e.&t,
geduldigsten man van de wereld tot medewerk't, hun den tocht te veraan~~-I ~lenQar.en ,hid geheel ge(~ed komen. mlssle .er ze~ve toe medegewerkt haar Lllyt~u, ,.voorzitter yap het .t\lgeme~n. M~,r h1Ji~, ~l) ,ie.p den b~,won.e,r, .om dew~nhoop te brengen.
name~ en hun ·van goeden m~d te ~<?en verschlllende'belangen 2ul1eh niermede aanzlen in ·.ge oogen van de regeering te Syudlca.at :van ~ul~erfabdeKel1 ,~n Ne- zen zulk~ mee te deelen, doch geen ant211jn. De nachten 1ndeze. west~oe~n, \vorden gedlend, 'aldus de Del! Crt.: de verminderen. Wij hebben ons bij deze der~andsch-Indle te Soer,~b~ja, tnr. ,R. woord beko\llende, eonstateerde de werk~ll ~ zijn dan de eerste eml':' zlj~ kll ~n nat; meestal.{.e~en.t:h~t. ',~n:l weg komt in de e~ste en 'voorrtaamste be~l1ssing neer te leggen en zueen de Moekiman SOerjowinoto, voorzltter van man <:Iaarop het drama.
gri~ten uit" Banjoemas, voornamelijk in zoo'n donkeren na~ht. om drie.,u\lr ·in, n~~at~ tep. nutte ~au ~Q$Ql1w~zen.en le- daardoor ontstane situatle op onze jaar- den Landraad te Blitar, Ong Tjing
Telefonisch werd de poUtie te 'Padang
, afkomstig ult he;t regentschap PoerOO-. een lugube~en,wagon van een voa.rw,e- v~~t ,V9Qr~ yo.or~eel~n ,op :vopr.de b,eyol- vergader~n.g onder de oagen he~ben te .aWi~, ,VQ9r~l~ter va,n de.n Rijstpellex:ljen- ge~a~J:~cl)\l,\VP" .Oms,tJ:;ee~s ~ ~ur ·jn ~(ln
linggo, naar de Lampongs vertrokken. reldlij.k .tremtje de v:erre reis ~'l>egin-~ kingJ. terWljl tenslotte de tourIst een z!en.
QQ~d te pjemper, .R)Rooshand~r~erjo-, I)J\m.t(ld"g'~~gtm~n he.t .llik, ~n .een .m~li
Hoewel men er een zwaar hoofd in had, nen naar ·een .onbe~end l~n~, we~kt zeer p~achtig la~dsc~ap v~r ~lch. o~tsl9.ten
jtl~fl~~ .~e. ~rs??nl~~e :VQo:t;l1c,l;ltlng, poetro" gQuvernements Indisch art~ te gev,:l~l<:eld, .OP,een l~dder (als draagb"ar
h&eft de propaganda, vooral van dIe zeker nlet e.t:g moed~avend en hoopvol. ~~.1.~1~p', da,t l1lJ; ,AAr ~uto~~bi~l .gemfl~- we.~e ~lj zulle~l qllJv,~:p ge~~n a.an ~e.r- Madioen" C.J.M. Sloekers, . admi~is~ra- geoezlgd>" doo'r et'telljke dragers" van
loorah's, die onlangs met den .restdent Zoodat .deze ,e'migran~n .In 'Tan~j<mg keV~.k ~~l ,.k.~nrten \H.~rel1~ell.
.
s.Ghi!le~de f\u~r1teiten Oq1~rent .Qa't~ene teur van de Koffie-onderneming Kajoe- Oedjoeng-Karang ,vervoer~n naar -het
ep d~n regent ..van Poerbolinggo naar P.~Iok weI gee,n bmten,gewqon yrlende..,
.
w~t ~r ,\1.1 ge a~9te~a.arskrlngen ,leeft" tuA:> te K;~jo.emas {Panar~~kan), J.H. ~,o,splta.al t~ ~p.a~~ng. IJ~t ls ,d.eze wi1ze
de,'LampOl~~s ZlJn gewee~t om hun ou- hJken en opwekkenden. indruk; ,zullen\
staa;n ,ons ,nog ~\l.det:e M{~gen op~n om e.m it ;v.Q()r~1tter val) den ~"lkerpQnd te' van transport van een dpode welke 'hler
de .volk daar eens op te zoeken en te" maken. Maar een sleqht ,b~~ln .behooft
~C"N.T»A.t\L W~.S,(E.l\U.R.E~U
Q~l~ ;ln~lch~ ,met b:e~reKking' to~ de ,alge- Soerabaja, R. Soeharls, onderwljzer a,a.~, ergernls bif de toeschouwer~ heeft 0 _
zlen hoe aij het er hadden, toch uitge-, niet altijd een slecht .elnd~·~te'~1J1l. 111-,
,
.
me el1e ~m\ltent\arsbelangen ~ij de 1;>,~- de neutrale school te Soem~nep, R.A.· ge·wekt.
." P
w~rkt, dat overal de aal1'tallell de,r ge- tegendeel. En men m~g dus .<Ie ,ho.op'·Tpt· .opvoIger
van wlJ~en pater G.• XQEtg~e i~st~nt1~s voor te J)~engen,'~e- ~9Cr.Jowlnoto, .t:egent van Soiu:aba!a te
ga~lgdel~ .grooter waren dan men ver- uitspreken, ,<tat <te?e . emlgmnW;1 ,even ~~Jl~i,st fl~.s lel~~r ,VAll ,~~~ ~e~t~a~l mls- ~ge~, ~d~e ,w~j 99k ,s~~d$ Q~wa~l(le.len v90,r ~~r~9aja, qlf. M.S~saQto ~i.dQ_p-r9dJo,
wacht had. ,Met den. heer Leenmans, ,de spoe~lg ingeburger,~ zlj.p In ~t nle.llwe l ~te~"~~a.:u l~ qpq~ de K~rkvQ?gden .J;le- .1'le.t .Q~O. ·,h\e,r te ,l~nste w~(d ~n_geY·'Jerd. r,e~~~er:li).l.< flwbtet:\a~r pv)t.ep ~fJ,rk,eJij-.
assJstent-relsdent, zijn we op den d-ag vruchtb,are '.lan~ ,(1er 'L,a~vongs, JUs hUJ1' n~qld ».~t.~r A.l,{lO" ·13.rQC,ker, even.~ls W,ij .~eq9~1~rl: .~o~r ~ha.n~eJH~g daar- ken dlenst te Soerabaja, mr. M. SO~_·
der keuring naar de plaatsen' :ya.n ~a- voorgangers. En dat de ,.b~rJcht;en~ w~lke: ~u.~ v.~~gjln_~~r ·'b~~o~.tend.e tqt de v'\ll ,1n ·)v90~~ !~n g:e~~r1ft en in .ne.t wono, advocaat en procureur te Soeramenkomst geweest, te weten de wOl\\n- zlj na.ar de oUde .d~ ~:ze.nden ;.tn,,BiMl-' ~~m,~~,~~tie ;vm !h.e~
1lar t. S~mls .ope~b,aa~, w~~.~e ~ld,del~1,l on.s .th"n~ baja, J. Vegter, admlnistrateur der Ned. 4r~ie~9.1.1t1.e.r:Z,Q~ v\l.n Jl.1~J. ;ru,rri~n~_e
g~n~er w~d.()n9',s en over het .~~ge.meen j"J~mas ,er~,e mog~n .ll1,ed;e?l~lk~'n, ,Qalt: lP.ap i~ :p~\e.r ;~J;9c}{.~r .\V~rJtz~~w .1n .ll,et qnQn~be~r~ijk lijken. WI) ,z,\lllen on~e I~Q.I~,cQe ..(\r~se,n~chool te Soer~Qaj:,l, F.H.
.
I
w~ men, zeer ~evx.eden.. Uit den a~:rd ger oak ,de volgende ,pl.Qegen Y1\l,1 ,e~~r~ut.e~l Vi.~~~la~t ;C~leb~ .. / J.lij zal ~~n .nleuwe jaflr:v:erp;~~er~\lg st~j{s .vOOr~te,llen .\1) \Ve.s.te.rl.l,n~, .~gel)~ ,va,n .{Ie .J:~v.a&c.ha ).3ank
In , d~n loop ,van .Februa rl \V~rdt te
z~ .,kQ.n .de ,s~men\lurking v.an ide,z,e !link bezet zijn.
. ~.'
."
'. : '(Hn~~te .p1~~U9 ,M:'Mlrt ·,~~nv~~J;~en.
qe?e,:p ,g~e~t ~()Qrtegg~l,1.
t.e ~oerabaja.
. . ~o.l<ml.b9 'iet'waQbt mej. J ~,r rl a allem1~nten ·niet zOO~ lcvendlgen In' , , .'
.
.s,e, ql~ .P.99F ,09 .~g~lsc'be ,r,~gf;et:i,ll:3 gedruIt milken als wij 'kregen In de Veda.- . - ~~=~, ~......
:J---_22C
.S:;:
I)OC.Wil t$ .~J.1s ,aPJil).t~.n,a,1'~s b,ij qe aI:c,We-,
-wonlngen van de adsplrant-lroeUes. Dit
•
yen te Colombo om .h,et .groote aSlntal
waren J>ijna allemaal oudere menT,YI
., :
:av,~~d ,~l) een g~oote Pra\lW Ma,n~,a.r, z91.1.de slag .Q.f ~.too.~ }ve.n~c,b.te,n ove~ ~e historJsche documenten, welke l.'etreksch.~p, :met veel kinderen en vroeg oude
.J-I~~ JfY# ~.(IJ;(t.lAen. IVlJl~
,(Boegineesche prauw voor 20 personen) geven aa1,l'de' J~dringer~.
ktl,1g, lwPben ,W Ate b.ft~ttiP'g y.an .Cey. vrouwtjes terwljl het blj de Veda voorJer op uit.
,De beesten rr.oestEm steeds onschade- 19..9 dQ9,r d~ ~~derJalld.e}:.s ,m d~ ~e~~n,..
'al jQng Y9tk Wl,\S. Bovendlen betee~ent
, T e g e n het ,aanbreken 'van den morgen lij,k gel11:aaktworden, want zlj ieverdEm tle,Q.~~ .eeJ,lW l.e .~~alpgls.ee.r~» ,en p.~
'voor dez.e geboren en ge,togen en. OP
J1Q.e z~V ~ 1 J'«(lr g~(~4:e~~.tv!!r{(~,,,:Q.{lt!J~k#t
lan~«~-\l \\\~ 9~ ~~ ~l-AA-\W »Qe~m~e~,*e ,eel,1~root gev,aar op voor ,.den troep. ev~n~ue~l oqk ~9cu.ment~n te copie~ren
'le~ftiJd' ge'I{'omen poerbolinggers liet
':nes\~~~Wrr;I,.'IP\~~m~"9:' , ..... ", .
Opzeke,rep. ,Q,ag ,bracht .e~n g1ct~ ~ij~, t~neind~ijze tf ,v-rlJwar;nlijtekgenl'fvejrriiet1n1vOp,~~~ wegtre.kken naar een 'vreemd
De Sumatra Post inter.,vie:w<l~ de..
,~90 ~g~p~u,~~~ l;\e,t .o,p ~e,~n ,m.ldd~~, 9:.fl.t:
M~~ t~~Q .~\~ ,~~~e.~ .~ij Aw.t ,9~J.1,n~I.l;" - )Vij waren ~en In h~t g~~.rg.te, -:- glng..
za .ver·moo..4e.
v J aar
hind veel en veel meer dan helt relsz~r d,agen den 'hee,r ~w: <tp"·w:iJli. '~ ~ ,tn~~ ,.e~n .cp',!l.e~ .u,\\aJ ste .z~e st9,rtd la\l:t! t\\l ~~\l A\1,'\.~ll\ftiJ\{\,9 P.\!o .o,.Ic1~eYee.r;~ in eim hal, waar een geweldige' stant< &ugel~~-he~ ~~u~t b.hj;v~n, ~Q9 l.ez~t)
~. :·.v,an~~le \,Jaren naa.r Deli voor de jon~ ~~.n.re.l:t.,
'.W.,en d.. r1,~ .ka~RO~gUed~n l~l'\~s, lUll.r 'IIOl\~Ilol"l 1~,ntmnP.v HAn. l,m,iJ' , ' e ."','e..r.s.~ hing van kadavers van wilde varkens en wiJ In ,lie ~.JkC.
.
i
gen. ,ge.p~nsiQnrJ.~eqi ..$~r.g~~nt. rd~r. t.
'"
"1
.n.r.:"'\". 'Y."I'"1'\U'.J':,\'\'f,"i
,~.
...."
he te
lk
I
altijd h Ad
T-ret wel"t.. v~n mej Jurrla~nse zal van
gere m.~lJsC~len.
.k,\'{f\m~~.
re't~p , ~.~~i\~, I,~~,\l \\V.W'.~,\\l,l., ',~.~e ~Q\\~ef ' .r n, yve e a s ma
a~ en ge...." . ,,.~ Jo", . . . .
'"~
'"
••
" , '"
infanterle en rid<.t~r :b.l sle ;M~1t~tri
l~i!~ll ~e ~g~~op.n~e ,xrQe~ .1.l<: 116\1 9,f e r: faat:~\\~I'~~ tRi\~~\\\\~ .~t~~9\U,~r,~e.
,dlend v~,n wa,r~nen.
~~~~it h~:l~~~~~=t~~at~e ~~~m~g::i~
~en ge1JOllde ~evolklllg
W11Jem~or<1e,.el1 l.)ls .w e ~i.t\l :v~rl\~al
1)9$ Jl:~~uw;S 'VI.~s";..,, .e~\l ,~e,r .mat:l~en
'lf~t. h&lAQt ·UJ'C:lrli ~w~epleAe{fA e» U\l lton1p Q,it .h9,1 ~eluk.te h~t Q.n.s twec jOl1ge 7.000. ·stl1kk~n in O'II\eden Qtaat In .'hewamogen gelooven, ,d~~ Is hlJ '~1. J.aaJ"
hleld stH en deed me toe-\! ,e~\l :-wQu~er.-. n.~,~ h"t.-n.¥ •..' ,9. '?)& \ ... . ... ' .be~~tjes te, y~ngen. ,
~
~A
t7~
"'l.
:J.(
•
. .9Q!t Jll~.r .l)le~k .ult de keurlng, dat gel~~e,n' de' ontdekke.t gew~eat.van de :lHf Yerhaal.
..
,de\l t»'LY ~~e.\l \~ ,~e~ ·re,r,~~w. ~,Q..Q ,del)
Met veel mo:elte brachten wlJ de <Ue- rj,n,g ~ijn, waa,rbiJ ~WO .~t~kken ~it ,het
•
•
• ~
:of
. •
•
' ~'.
• ,. ," ..
Inm'J5\~ ,jt~e» ~M\w:~~e \w.~. );>.e )}~.~~1" ren mede naar Reo en' van daar uit gin- ~w.~en ~~~~ ?eylon., \lit ~o.lnt de Q,alle
de -.g,e1JOnd4:e.~d~toestand van deze mel1-'
'waranen van :
<ie' reu~eii~ . /~Qe...a\l, Aa.~r ,~~t1~. op ):1:e~ ~l1J~~~ )<;0- .dis IWi\t ';V:~\l ~9P &9.~ s,t,1Wlt 1 .~ ~ ~eJe.r., g~l1 zij onder. h()ede van den mantr1' a,f~9qls~1.g ?l)~. .G~l1e was, ee.n brt\nd~hen 1;)etrek.k,~lijk weInig re wenschen
hageql~s,eil.' V!\~,~t~ehi~,Wt:.~¢hAn ,~psIo lev.~\l YQ~t.w:e.~elslJiJk~,J.Uo?~ters, .~e: en ~t\.9, ~~~\l. J,tqw~ ,~~:k, ,~%t.rJ.n .e,~,\l naar Ba.t~vI,a.·
punt. va~l <ien 'handel en :actlvitelt der .
o~~rl1et.· JE~~ ~m~el gezlpshoofd moest
.
.
.~~,~1<;\ 'W\r1t t (la~~I\r9,ltQ,p.m~~).······
grSl5\~ ,M\\\~W. .l<;~eM\e .~Uel~ ,tm~je-s '~~der Oost. IndL$~he Compagnie hetgeen
),\r~e\\S, ~bc. afgeke~d worden maar
o
rs
99 .pr n:g , d,ie, ~~~*~ ;JY~~l·t,~r.q.g~
. ,~ ,{9tQU te 19,01 ,~~t .v~r.h,~~J; ,.p~Kte ~e.\l tell $~J1~~\\~~' }I.!3J <ge~s~ .~tQ.\\t .op.Y,ie)"
Na twee m~and~U kree~ luit~na..9t
- .
'.
~t~eur1n~en
w:egens
l1chaamszwakte
sterk de aandacht trokken, toen ',de
.m.:l.n .Q,lJ de ~,.,ch.lo,49,~r,s, ~~.!\d.ctae .be,1)1 e~ns: ,steY"Hz.e "noote..tl"l, \n,Ht in .te,{le,~&..tel11,n,g ."',e,t ste.lJ.l~eken~ b~ric1)t da.t blj .wrz .mQest ,lli~nQQlt ~g~pvoor.d~.~
.nog ,<hl1~~\li~
verb111Cse,len
"l:,01.
t
.:.p.. ""'J'\~"'j :mI t\'\~ .
"I: y
~.u.
dragen de waranen op Komodo zoo veel zl~\l ~.~.p. H\t -de 9
iVan for<foof ~voedselgebrek kwamel1 niet voor. 'Indische regeerh\g aan een Aineri.. !~.9,Q.,r
e.\K~r . ~~ )~~i, ~9~P.J~· ~r,~.t ....VI.a . al\\\~~e t~J'f;~~~9..9l\t,e,J),' <;lie (,te,n' bull<: mogelljk te. JSparen, opdat de beesten t~nd~e,n ~~k, YSln ,oU~-H9U~ndsc~e .bun~etgeen verleden jaar weI zoo was.
kaansche expeditie vergUnnhlggaf
v,.e.rl~l. J~ .W~, 1.. ,~e..it ,~~n ~.~~ .1;)o~~j!\ ~a-, .0vw ,~~\l ·.~9\~9 ~l~,RC.~."
, niet werden ultge.roei(l.
'.
g,~lpws, ,h~fste,d~n en andere. gebouwen
En aldus hebben' we dan op het
.om iaG~.t ..<?P .4~~e ~.~lA~!l.~e .~i~t:~.ij lJ.l.P (l>i\'\~.xl,~i:v~r)..
'
,~t\ J\\~ ,~~\\~\l,W ;ke~,rdel) w.ij terug Veel ll;\ter, ald\ls p~ein~Ugde de ht?e.l" uit de, zeventiende ,eeuw. ,?al1e was
err van den wedono van Poerbollng.~e ,p1~~1 ~<t9r~k, ;nur~t.e ~p ~e~ .gr~J1~, na{\r S~9.. ~.Q ,ulty<\e.x:ig .rap'port o;ver .de Willlgen zijn' interessant verhaal, vroeger .de ,eenige ..b~langrljke hav.en
go 304 Javaansche ge~innen bljeengete ,ma1t~n.
i l1~~.r t~ll ;~taJ<: ,e.e.\l .~t\nd Xq. z~~d .in ~~n h~t $~Q~W,~~-' $,Al,l.S' p~~.r· ~at~vl.a en 1 ~2 hoorde lk dat eenige Amer.lkanen toe.. vk\u CeJIRn,..~~ ,p~ ve~l l)\ter t?en C~·
zien,' die de eerste groep vormden van
: *.~\1~, ,.t~l~ \~~k~l:l Sia~ .h,V ~~ ~~_a_rlt~id .m~\\\l~ )ri\~r .tt~.~W ,~e,Q .wa n t r,1 ,m.et ee~ stemming kreaen oni op Komodo eenige, lqmbo ,q.Q9f .~waJ;e vier.en pe~ch~nn~
de em1granten van 1937 naar de LamDe heer De Wllligen ,vedeld,e dan:
'. Stll~~k.
,brt~,f t"W\~ \~e ,t:\~9~1~e \n.st~,uc~les(\m ~o reuzenhagedl~en te vangen ... :. .
. w~ni teg~~ ~e deil1ing van d,en Indi..
~ t\1;e~19Qt 'AA\1 91~\l .m.~e ~~ \1ero~n ,m~~\i.t~ ~\~~~ .e~eAl.pl1U'en van de reu~ .
,
, schen 6Ceaan, ·is de handel en scheeppongs. ,Duiz~nd v1ereny,eertlg zielen. ·:M,et
Wlj lagen in het detachement Reo .nflar )~\~nant at~)lne.k~n.s. .'.
hagedt~n la~end naar .Bata,V.ia .oP te
vaart naar deze· laatste haven· ver,..
gemiddeld dus ruim drie Idnderen. He~,
een trieste, en drullerige q.a.g; er onder. bevel van den ·.ch~lel ,en njllitalr . 'Q9Jt ~~~r~ ;\ve.~~t1l)' y.,ij' :JilJ~t veel ,}Vij,ae~" 'sturen.
Ilet allto~ongelUk ,le .llolldo.wos,o
lagd.
'
.
drensde den geheelen QCll~lJ.~ een g~a,-&h~bb;er, ~.e ;~~J~ ,1\\lt~n...~~~ ,.s\~~u~- :(~hle.J).ft ,ltf.tt '.~e.rqMI .m.Q.e~~n:~ op 'hft,t,
'
"
. In htlt a-J:Q4te.! te ,ColQ.UJ..Qo w~r~~n
zwaalrmoedige (regen neer, en als het kens.
..
'.
i .~n\\n~ :XQ\UQ~O JJ.1 ',\1E\t $e.per~te ,~ 'no:-,
'RP rtw,,~ed~ ~9.c.h~ .l\'.la"r ~o'\lo.dO..
pe tQesta,nd v~n deJ1- blj" h~t. ,er:n&t.J!J~ J w~Jj!i)Va~r ~p1Qtep,afen, .v~n wle spw~oel h~ervan was om deze menschel1
,
'
i. ;leq, :WQn~~e.r~ l~,vq~ Y,an I~i~c~ .J> .meter:
'~
auto-ongelu,k te ~.1?-d9WO~9 .zw~~r S~:' I JUIg~l} ,N~d~rlan~~ch verstaal:l en onze
911~ Q\va~ . ~~.g ~~~?P. ~OO ,m~t~tr .v.1a.\l, ,1~AAt~,.<Ue .W~\l~C).Wll len .qle.re.~l ,(~1~11,
?90 .~r~)<: lu~tenant .Stenne!<ens met wonqel~ ~ee,r . .o~e~in~t dIe ve~pl~e~d i ta~l lqmnen ,lezen, <loch hun kennls is
het afscheld van hun geboortegrond
minder zwaar .te ma,ken dan werd ,<lit ~.t stI.;~Ud .e,\l ·~Sr1.\ach~, .W~Wle~r ~,U: ~~\i ,Y~rl~~n$.) ~,,"vlelen e.n .v,Etrschc"rdell.. ,ee,np,a,tI:oullle, d)Va~garbeiders een :wor<;lt !\l p,et ~lekep~uls ~~ Djelllqer, js niet .:\Cold0tlude j I)!Oqr ,can julat .begdj>
. .,
:ee,n~~.e gldsel~, te~ tweeden ma~e llaar thans red~~ijk. Na voIJ~~g h~rstel Z;ll: vi\n
9'lU s.~pom.pl.iQ~~J;~Eln .ambte.l~jl<.en
doel voorbljgescpoten" want ,er i~ l\le~ o~ da.&tai'l~ ~~l).t.er ,:;4e~1 ,.rUg' ,\1a4AAJ.1,,; , .
,)v·· ~r9)qte ler ,0 ~ .J{~~o<w.
hlj na.-ar Europa vertrekken. De -kebon sttj1 l.ll~ Q~" ~ey:e..nttell(\e ~~UW:' Yand;\~r
droovlgers .dan een ~to~t l{\ndv~17Qu~rs, d~n p~e~~~el~.VIljl ae~ w~nq~llng~M~",~~:
-9
\Yo
~ ..: ~u ,g~\lgQet.9~,~P~~ ,~~~ bJ~:ll~en.1~.nd i~, van \Vijlen den heer VoIgts, die eveneens, d.aJi de ~geJsc}1e re~eer.lng tensllJtte
bepakt en beladen door re,g~n ~ ~len maken naar zee. tangs, deni(e,~~g~O
Luitenant StelUlekens wllde er meer' steedls kregen' wlj .aailVallen af te slaan zwaar werd gewond, is ook aan de be-: besloten heeU een Nederlandsch expert
voortsjokken langs 's Heeren ·wegen. En door dwangarbelders en de bevolk.1ng
.
van weten en ~oo 'gingen wiJ op een 'van de hagedissen, dIe hun gebI~d. nlet terende hand.
" .. _, ,.,
te benoemen~
, I __ J
~oo konden \We dan oak niet enthous-iast verharden weg,
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'Het "Japallsche incident'

De Vadel'landsche Club hi jeen

Agenda

Voortvluchtlg» gesnallt.

..

De k~ssier van een Chineesche vet-!
I
eenlglng hier tel' stede, die dezer dagen
BATAVIA
er met een bedrag van f 3300 tusschenult
~In de zaak Zentgraaff, die 'Dinsdag
Geanimeerde Departementsoergudering in Batuloeng
rechter
Bioscopen hedenavond
9 'Fe1:)ruari j.1.' dlende voor den :Raad
'"
'Gelijk wij reeds eenigen tijd geleden trok, is bier tel' stede gearresteerd.
van Justitie .te .Batavia, verscheen als
Het departement west-Java del' Va- incidenten vanzelf belangstelllng en re-\'meldden, zal de Polttlerechterte Batavia
G lob e: "Suzy".
De man heeft enkele dagen te PalemRex - The ate r : "De Texas Rangetulge a decharge de' heer :0. V;l. de derlandsche Club heett in de. soctetelt actie wekken.
Vrijdag 19 Februari a.s, de zaak behangers".
Bruyn, die in' het -verhoor verklaarde, "Concordia" te Bandoeng een belangIn behandellng kwam dan het punt· d I
h t b f
d
J'
h bang vertoefd en is blijkbaar teruggeDe C 31- P a.r k : "De Weg naar Roem".
rijke en drukbezochte vergaderlng ge. I e en van
e
e aam e " apansc e
dat ik het volgende.zou hebben gezegd :
·het recht op
incident" met de "Witte de With".
C in e m a: ,.1 give my Heart".
keerd om zich maar aan te geven bij de
.Dat is wat moots, die geschledenls op houden, waarop het hoofdbestuur, de
Ca pit 0 1: ,,skandal
urn d:e F:I:derpolitle
of
bij
zijn
bestuur.
maus".
'onze vergadering. Maar Qat is niets. Er Volksraadsfractle. en vrljwel aIle -krln-.
bultenlandsch verlof
Als beklaagden zijn gedagvaard Oshiro
M a x i om: "Showboat".
worden volksraadsvragen over gesteld, gen van het departerqent vertegenwoorSihkichi, oud 26 Iaar, laatstelijk van bedie Piepers ~ijn baantje weI zu1!en dlgd waren, zoomede de Federatie van voor alle importkrachten. Hierbij werd roep vlsscher en van 3 Dec. '36 tot 28 ,V66r het .zoover was, had de politie
MORGEN lUAGNEETJES
kosten".
. 'vertegenwoordigers der V. C.:in de open- de aandacht gevestlgd op een groep Jan. '37 In preventleve hechtenls, thans hem echter reeds in den kraag gevat.
t bare colleges, aangezien verschillende mlddelbare ambtenaren ten aanzien van verblijfhoudende in het Immlgranten" '.i f II 'i'
._
r iii
va~ ;i~eIg:t~i:~~~~S~e~ ;~~~~ar.:~~rd~.,. punten der agenda zoowel voor de on- wie door de aanhanglg~ gewijzigde ver- blijf te Tandjong Prtok, gezagvoerder Van het gestolen geld had hij nog
Ilk heb deze verkhring ook te bevoeg- derscheidene kringen als voor de fede- lofbepalingen een schrljnend onrecht van het m.s. "Tokuei Maru", en Im.~- i 2600 in zijn bezit, zoodat de vereeni117eerberlcht
der plaatse aangeicden, doch nu zl] ratie van belang waren, msldt onze dreigt te worden gepleegd, Hun aantal mura Kamazo, oud 26 iaar, la~.tstehJk,' ging nog boft, daar er in de meeste geniet in openbare behandellng zal W01'- Bandoengsche correspondent.
is niet zoo groot en verschillende tot va.l! beroep viss~her thans t.ijdehJk ver- vallen van dezen aard niets meer van
(VAN DINSDAG 16 FEBR. 1937)
den genomen __ de uitspraak in de
In zijn
deze .groep behoorende ambtenaren zljn. bhJf houdende 111 het Immigrantenver- (let gestolene terecht ko t
'
op elgen 'kosten ultgekomen. Door ver-' blijf te Priok, roerganger op de "Tokuei .
m .
zaak-zentg raarf is immers berelds geIn C~ntraal China is de druk iets afvallen _ mf'ende ik, haar langs dezen
open!ngsrede mindering v~n de :formaties is promotie , M a r u . " ,
~-.'~-genomen. (lchang 774.1 rn,m,). Overweg ter kepnis van het publlek te moevrijwel uitgesloten en zal door de hier-'
. Mantsjoerije dringt echter een nieuwe
ten brengen, teneinde den verkeerden deed de voorzitter, ing. H. Vreeb.urg, ult- bedoelde ambtenaren eerstna twaalf·
Beklaagden zijn gedagvaard terzake.
.Vel'trek dl~. "\JulIette
golf ,van hoogen ,druk Zuidwaarts. (Skoindruk, door den heel' De Bruyn bij komen, d~t de eischen, welke aan het jaren een eerste verlof worden verkre-.I dat zij teza.men, op ·Dinsdag 21 Nove01-worodino 779.0 tram., Moekden 772.8
diens openbaar getuigenis gewekt, weg hoofdbestuur en de overige besturen der gen, terwljl naar dat eerste verlof juist Icer 1936 des mlddag,s omstreeks 3 uur
nim,). lIn de Gele-Zee ligt een minimum.
te nemen.
, V. C. worden gesteld, steeds hooger wor- wordt gehaakt. Ook door verlenging van in de onmiddellijke nabijheid van het
(Chefoo 768.2 mm.). Over'Zuid-Japan is
Voor belangstellenden kan het zijn; den. Spreker wee~ ook op pet orgaan ·de schalen is de termijn waarna aan- eHand TeMn, behoorende ·tot de gro,ep
de drllk" gestegen. (Koshi 765.5 mm., Towaarde he'bben te. weten, dat de heer der partij, dat en door inhoud en door spraak op verlof wordt verkregen, veel der Badasellanden, opzettelijk 11let ,\161...(
kio 759.0 mm.). De depressie ,bevindt
de Bruyn, met wien ik dagelijks op de wekelijksche uitgifte zooveel belang- ~rooter geworden. Voor dergelijke ge- daan hebben aan -het 'door 'den ~uite
zich nog Noordoost 'van Japan. (Nemuro
vriendschappelijken voet in aanrakin~ rijker is g~worden en wekte de aanwe- vallen moet de salarisgrens Worden ver- nant ~ter Zee' der tweede klasse 'J. 'J.
746.5 mm.). Over Indo-China en de
kwam, mij nooit in kennis heert gesteld zigen op door het nemen van een jaar- :laagd.De vergadering was algemeen van .Quere, ,krachtens wettelijk voorschrlft,
Noordelijke Rhilippijnen is de druk vervan het feit, dat hij ongeveer 1% maand abonpeinent op het orgaan ihet partij·'1 oordeel, dat wanneer de regeering ,ten gegeven bevel de.motorboot",'rokuei Ma.der gestegen. '(Manila '762.3 ·mm., Saigon
geleden zijn getuigenis reeds per brief werk te steunen. De door het hoofdbe-' opzichte van de verlofsregeling geen ru", die zich toert beyond binnen het ,zee762.1 mm.). In Ned.-Indie waren de
aan het adres van ,den heer 'Zentgraaff stuur .ten opzichte van het I. :E. V. geno-' ruimer standpunt inneemt, dit in het gabied van Nedei'landsch Indie en welker
drukverand,eringen klein.. (Medan 758.4
had afgelegd en mij zelfs na zijn terug- men belangrijke beslissing; wa,ardoor nadeel moet zijn van het gouvernement, opvarenden doo.r dezen ambtenaar vermm., 1Jatavia ,759.8, mm., Soerabaja 759.5
keel' van zijn verhoor voor den Ra.arl de sedert 1934 met die partij bestaan terwijl de kosten niet zoo groot zijn. Het dacht werden zlch schuldig gemaakt te
mm., 'Ambon 759.7' mm., Koepang 760.1
,van Justitie n:et mededeelde, hoewel ik hebbende overeenkomst inzake samen- . afsnijden van het contact met het Wes-' :hebben aan overtr~ding ~an de Kustmm,). In Noord-Australie is de druk
hem onmiddellijk daarna nog pedoon- werking bij de verklezingen .is komen te ten levert groot~re nadeelen op.
vissc~erij-ordon?antie, te stoppen ,imgedaald. (Darwin 757.4 mm., 'Daly WaJ!,ik sprak, dat· hij woorden van mij. :vervaJlen, werd mede gememoreerd.
,
Besloten werd, dat eenige daarvoor mel'S, zonder zlch om de. order te, beters 756.6 fum.).
,secretaris van het Hoofdbestuur van de
i ~aan te wijzen geschikte V.C.-ers de zaak kommeren zijn doorgevaren.
,
Ihdische Kathol1eke Pal'tij, als bezwaIndj(~ in Nederland nog eens met de Volksraadsfractie zullell
Ter rechtzitting zuBen voorgelezen'
Jioogtewind,el~: Deze zijn boven Ma'rcnd getuigenls tegen den heer Kerstens
bespreken.'
worden de verklaringen, voor den sub-'
lakk'a -in kracht .toegenoinen. In ZUid!lad aangevoerd.
Inzake het' agendapunt : vertegenstituut Officier _van Justitie te Soera{
woordiging van Nederlandsch-Indie in
Politiek in belloemingen ,baja onder eede afgelegd doar de geSumatra, Java en 'Bo'-11eo zijn ze zwak
DR. W. WILLEMS
de Staten-GeneraaI, gaf de heel' Ver/
,..
tuigen J. J. Quere, H. C. van der Stadt.,
en ,kent.erend.! Ma!ige! ',West'moessOn
heerscht . over -de ITimor-Zee. Manila
()'
boom, Volksl.:aadsJractielelder, een uitBij het' agendapunt: de be'invloeding Luit. 'ter Zee, derde klasse, en M. Ch. de
, ~~::.-:
_.e
~~' eenzetting, waar.uit b.leeK, dat de p'rac- van benoemingen door' politieke par- Lange, majoor Const-abel.
'
zwak 'tot 'm'aUg Oost. Alor -Star 'krachtfg .
Morgenmidaag zal de heel' dr. A. Val- a.N.a. Singapore 'matig a.N.a. Palem,<.
'I
I
tische verwez~nlijldng va,u deze niet- tijen, waarvan in de vergaderlng ver-'
.
;1' Nac ltexpres8 v.~rtl'nag(
eenvoudige .zaak moe.l1ijk is te bere\ken; schUlende voorbeelden werden' aange- O~~~lr ~~Izle ge~jUlg~nt vel' vOOanli!3katavia lette, consul-generaal van Duitschland' bang zwak 'Noord. 'Java ,zwak. .'Bandjer,Besloten werd de kwestievooraf in de haalct, bleek, dat men het elders vol-, w,
'
en ZI me 'pers n J wor- te Batavia, die zijn ambtstermijn thans masin zwak ,Oost. 'Koepang en Darwin
beelndlgd 'heeft,-,Via 'Padang naar Euro- totIJ.500 m. matig West.
:,,~,
Gekoppeld a,an ,;,Vlugge ~Vier"
departementen en kringen ,t.e doen be- komen logisch vlndt, 'dat bij benoemin-' den opgeroepen.
pa terugkeeren.
'.
handelen en door het hoofdbestuur in g~n opk een zekere p~rtij-evenredigheid
--.....,.---,; De nacht.express ul,t Soerabaia arrl- het orgaan, waarna een 'vOQr- en tegell'- wordt betracht. De vergadering onder-'
Verwachting: 'Weersgestel<ltheid kenv~~rde hedenmorgen" gekQPpeld aan,de l st~nder op een volgende departements- schreef volkomen het V.C.-standpunt,
De heel' Vallette he eft in 'de periode, teringachtig. In het (Josten nog WestDe JIUlig-: reeks.
.~erste "vi~rdaag,s'che" u.it ,\3and?eng, e~n: verga<Ierlng prae-adviezen kunnen uit- dat de geschiktheid en niet de gezinddat hij in de hoofdstad verblijf hield, moesson.
uur te laat o,p h~t ·statlOn-Komngsplem· 1 'prengert als 'in leldlng rot diepergaandeheid van de candidaten voorop moet
vele kennissen' en vrienden gemaakt. In
Nog steeds llietSIeiHndigd
: De vei·tragmg is ontstaan doordat pe~ dlscussles' dan th~ns 'mo~elijk ,is
staan en topbetrikkingen door neutrale
het bijzonder, de· Duitsche kolonie alhier
nachttrein ult, 8gerabaia ~te 'KebQem~n,'
,
.
het station waar de, twee na~httreine)1
pers?nen diene~ te worden vervuld. AfDe reAks .inbraken bij "burgers van ge- zal hem slechts .ongaarne zien vertrekOIFTMENOER PROCE'DEERT.
tiit Batavia en Soenibaia elkaar moeten
De n.s. 'v:erkiezillgen' wijkmgen van dlt principe zuBen worden goeden stand", i~ n05 niet gei:Hndigd: ken.
'en , nl"'6st .wo:l ch-tell op "'en nacht-:
-gesignaleerd, . waarna het hoo~dbestuur: het''[rb~idsterrein is 'ev.enwel verplaatst,
De
mogelljkh~ld
overigens,
da
t
dr.
kruis
\ol
kwestlen
aandacht ka sc h en k en, van het Van Heutszplein l1aar het'Wes- Vallette na zijn Europeesch verlof we- Oucle vOl·c.lering tegen het Gouve-rnement
1'.e_il'1 u'i~ ,pe !hoofd<>tad, """elGe'laatste
,bu, \.Bij het
. agelldapunt: de vootberelding: aan de '
t.
~
TO
~
j'
dar organisatie voor de ·ver~ezfugen van zooals trouwe 1S reed
eb
t
k
derom naar Indie zal 41 terugkeel'en, is
'DasirBoengO'ooer,
tuss.ch,en,
!I'jlkalYlnA,lt
s g eur.
terpar .
• ..
~l
..... 1"~; 1938, werd gewez~.n op tie ,mogelijkhel<l
Hedenmorgen dlendevool' 'het residen:niet
groot.
CheriQon, niet verder kon weg~ns oin de talrijke aanhailgers Van de v. ,C.,.
1Iierna was aa~ de orde het punt: de
In den afgeloopen nacht werd de adtie..ger~'cht te BataVia 'een affaire, qie
een defect aan de .10comotle'f.
hoewel geen: lid, van de piutif -iljride,'
'
minlstrateur van het Persbureau Aneta,
De heel' Vallette vertrekt om vijf uur I in ha.al' kern tot vroeger ja,re-n terug~ Zoo vlug als ,mogelijl<was -werd een door woord en geschrlft, te' bere.lktHien.
monetaire situatle, mr.; A. Ch. De Vries, Westerpark no. 30, met de "Van del' Hagen" van de K.P.M., gl'ijpt.
,
ri~dere 'locomotief uitPegadellbaro~ ge- we'rdeen sY$teem ontVouwd,dat in ~e'n'
met' 'een bezoek vereerd. De visite ·kostte
naar
Padang.
In
la.atstge~lOemde
Plaat~'l
Het
is
een
alte
Geschichte
'die aan
~quireerd; hiermede ,ging .,ongeveer ee~l, kring Buitel\zorg .met ',veel succes:is toe:' ontstaan door de depreclatie van ons hemi een beUlS ,met gel~, een gouden
'hij ~en ouitsch~n krUlser, "Embden 'deza zaak ten grondslag 'ligt.
tiur verlQren. De reis kon ,daania voort- gepa~t._ -,OoIt hi ,Emk~le: an~ere,.~kr1nge.n b~taalmiddel en de middelen welke aan- ho\lc$ge, met dlfd'letting, een zllveren zal
officieel<-~verwelkomen.-~ ',","
'
ff~et. warde,n 'eri- nadatr'Keboeme~ ge-: bleek een overeerikomsth~:sYs.te~mi~ be- ge\v'en~ kunnen worden om de nadeel1ge s}ga'r~h-aansteker en 'een idem-kllijper,
.
'
De gewezen g-ezaghebber M. heeft hi~sseer(i was, kon 001: de nacbtexpr~~: staan. 'De toep~~sll'\g ~vereiicht, wells-' gevolgeli zooveel do.en,lijk te beperken.1 tel' .gezamenlijke 'waarde van f 144.-.
ren geleden moeilfjkheden veroorzaakt.
tlit Soer~bala vel'der: Deze'laatste kwam wa~r. een, ~an,g.du.rig':el,1 :oPlva,ngrijk' werk,' : ·.D.'0.01" verschillende Ikringen werd ':de
'de inbrek,er zich n')g 'te goed heeft
,
~~~NOGRAFIELEERAREN
'BIJEEN
pew heer achtte zich n.l. destijds door
"hnmorgen Itezelfdel"tijd -met de eerste
h i
h t
t
' t
d k tId
gedaan aan s heeren De Vries sigaren
:'e'n da ag',~'t>he UI·t Bando~ng' np ,het- krui'~-: d?9. _ n ~,,~rpal?-d .. me~, -' ¢ ~roo e:':;b~l~l~g, s IJ~!ng van e os en voor evenson er, ,
'
'
,
.
den
toenmal1gen gouv~t:neur van Atjeh
e
~...
'-I
'f
dat.,nlet·:,a~leen 'de... :killng~n, .._doch,-ook ,hpud,op,15% geraamd"hetgeen uit de i~. nlet bekend, daal'. de heer De Vries.
~~~st~ ,~Igemeene Ledenvergadermg. den heer A. M. 'ilens, In ver~ch1llende
punt Tjikampek. Besloten werdde twee, het 'hoofdbe~t!Jur;'bJj,de.a!iteheele 'doQf,-' IS,tatistlek-cijfers. niet, ql~jkt. oewezen.lZ1Jn voorraad .niet plee~t te, t~llen. In
treinen aan elkaar te IkQppelen, h~t~een' voerfng' van
iood'''.m$ sy&t~em 'li~ef,t" werd \op de .oijfers, welke door het co- de beurs zat hen gulden kleingeld ..
1:1. Februari werd in een del' l~caii-I ovzichten benadeeld.
vlot v'erUep: er ,gtngan hierbij sl~chts werden: de' krlngv~tte~.e:nWCJ'o~(.iig~is:ulf" mite' 'ult de yakvereenigingen worden
teiten :van ,d¢ ,,:aayed,whe Bl~r..stube' ·te, ifl
'
,
,,'
~~ politie, die's morgens g~waar Batavia-CentI:\~llJi de 'ee,rste algemeene:. ".e be~rO'kk~n heer M. echter werd ~~
t;vee minuten verloren ,zo~dat de ,ver- genoOdigd, dlt punt zoo spaedig:m'Qge1.1Jk, :V~l:z~meld. Voorts werd naar voren ge...
traging,~an den :eer$ten tr~~n ~er "vlug-., In hun, kring te bespreken en tot .uit-i bracht, dat qe prijsstijging 'niet aIleen' schuwd werd, kon geen sporen van ledenverga(le,r:ing ,gehouden vande af-'I :1924 veroor,de~Id tot ~~n gevangenisstraf
~~e . vi~r pe~r gerh1~ Js te nael11en.
I voering te brengen, zij het dan met· af-' ,een gevolg is yap de depl'eciatie doch weI braak vinde~. I3,lijkbaar is de indringer (reeling We3t-~ava del' Vereenlglng ':van, van 10 jaar omdat hlJ ~~poogd had d~
________--, -wljkingen, w~artoe pl,aats~lljke~Qmstali- degelljk van de verhetering del' conjunc- door een benede~raam het verdiepings- Leeraren in Stenografle enMachirte-:(,t~n gouver~eur door vergif, gemengd In
'
',(.Ii.~~s koffie, van het lev en te berooven~
diglw~e~ a,anl~idipg kuhnen ,vormen.
tuur. ',Spoedige aanpassing is daarom huis binllengedrongen en heeft hij daar- schrijven.
VOLLE'T9MISTENSCIIEPEN '
De oud-bestul.\rsambtena_ar M. nu, die
noodzakelijk. Vooral de loonen van de door, met den buit, het huis weer verlaten.
De
bewoner
verklaarde
echter
Verder werd 'het _algem~'en aangewe- laagstbezoldigden zullen spoedig moeten
De voorzitter, de heer N. Ant. Jan- in '34. weer op v'rij voeten kwant,
.ode , QC,e,aa,nret1,z~n. 'Q,P ..k(),m~t
~en geaQbt'lden ipestuurs?etel ,van het ,w,orden p.erzien. Aa"ngezien de zaak van dat bedoeld 'raam, weI degelijk geslaten sen, heette .in zijn openingstoespraak de is tegen de ~egeer.1ng een proces a.an'g;~
aanwezige lcden ult Batavia en Ban-I gaan ten. emde. reis-onkosten". die l,~
Volgens de hier ontvangen berichten departemellt t~ .aandoeng te hand.haven.; zeer wijde. '8tr~kking is en diepgaand was.
doeng welkom. Hij' wees er op, dat' de :. v~oe.ger jare? va"~ ,J.1em terug gev~r~er~
"~iJ'n ."de ''drie' g_roote ,(neri_d t.en~cl-.epan'l'
'
,
onderzoekvereischt,werd in verdel'e
'
"t
l'
.
Niemand heeft e.r iets van gehoord. afdeel1ng een onderdeel vormt van de ZIJn en waatop hlj aans,praak ~eent foe
welke op komst zijn, namelijk de "'1"EmBest uursverkl~illg ,d
- SCUSSles
,gee,n di rec t voor d ee I gezlen.
" Voorlichting is noodl'g v n de k di
' Zelfs' de groote hond heeft niet aange- groote ,HoUandsche vereeniging op ,dit kunnen maken, terug te erlangen.
press of Britain", de "Reliance" en de
..
.
'
,'.
. a
s un gen,
,iFranconia", -·uitstekend bezet, iets ~iat
BIJ de ,de.part~men,t$bestuursverki~zmg waarna kan worden overwogen of en slagen!
ge'bied, die in 1920 is -opgericht en se- I Als gevoltuachtig"de voor d~ reg~ering
~n de laatste jaren riiet '!reel' 'is voarge-) :deed de ~eer v(\rbOQ~ ean peroep ~p, zoo 'ja, welke stappen kunnen worden
dert vertakkingen he eft verkregen in is aangcwezen de heer P. de Kat Ang~
Oost-Java, West-Java en Cura~ao, <ius line, referendaris bij het kan'toor van'
. komen. , 'De :,IEmp.re..s~ of 'Britain", d~~;9 ?en vOQrZ.l.tte.~, ~e~ ~eer yreeburg, 'cle genomen.
EEN i\'1UZIK;AAL JUBILEUM
Di3pells3tic .
¥aart te Priok wordt verwacht
zou III verb"nd ',met .~lj\l zeer dru!<ken werkaardig op :weg is, om wat haar werk-: Reiswezen. De y~rige week Dinsdag
'~elfs geheel volgeboekt izijn, hetge~n bE!- kring als ,zoo~\\n~g ~Emschte af 'te tre,..
zaamheden betreft, het geheele Neder- Qiende' de heel' M. zijn stukken in eu
teekent, dat minstens 600 toeristen den, o,P ,zijn b~slult terug t~ komen. ,On-,
.Bij ',het agandapunt: verbetering del'
Onder auspicien van "T h e II a- derlan1S'che taalgebied te bestrijken. l'h2~enmo~gen ov~rhandigdeqe heel' p~
Zich aan :boord bevinden. :WJlarschijn- der applaJ.1s :stem~e de vergadering met bedaansvoorwa.:l.rder. van de, gouvern3- w ail a n S y _n c op ,a tor s" zal,
Kat A.ngelino /zijn antwOO,rd-me'1l\Ol·~e
lijk is het aanta"l toeristen .aan bo9rd dit be.roep ,in.
mentsaml)tenaren, werden in de eerste ter viering van haar vijfjarig besta;ln
De s~ctetarls bracht een algemeen aan den residentie-'rechter. De zaak is
~an elk, del' :twee andere schepen 400;
,
. .'
: ;plaats ·vermeld ongediplomeerden, die op Zaterdag 27 Februari a.s., in de bo-' verslag uit, waaruit de levensivatbaar- thans uitgesteld tot 2 Maart.
'~_
h
. ..
"li'k
. ~
De heer Vreeburg zeide geen dadelljke, vaak dezelfde y;erkzaam!1eden verrichten \;enzaal van Maison Versteeg op Ncord- heid en de activiteit del' ver~eniging
\leze s~ti~pen ;lJurnam-e
v~n l1J~1t~r toezega1,ng te 'k\Ulnen doen en wensc.htc' 'als gediPlome~rcie ambte~aren doch van wijk een muzikale avond worden ge- naar ver-schillende kanten bleek.
reusa~ (; )~e t,a m~'lmgen ~n ~.,~ it e eeqigen ,ijjd be·r~ad. D~ bestu~rs-benoe- 'dispensatie v~ijw~l iijn uitg~s'loten en -organiseerd, met medewerking van het
Zilvcreh ecrem'edaille
ana",ees, erw J ,men ,ven len ,(In ·mil1g ,metd Imet het 000' hlerop .veertiel'
'....
.
niet minder bekende da
k t d
Uit het finan~:eel verslag van de pen- ,
gerieve van 'de passagiers 'eenfge reserve, 'd . '~:tl' t ':"t" '1'"
0
' d i . 4 daardoor b)J 'een eventueele salarlShel'nsor es ,
e
agen u ge~ e ".., waarna over e nge- . i i
. h' t
d
I'
k
. "BrOwn's Sugar Babies".
, .
ningmeesteres :bleek, '.jat tegenover
Gi~te:en werd in het kampement van
wenscht te h_ep1)en aa.n hutte~ ~n wan- di d
a. did 't Iij t
h Ut lijk .. r ,z en l,1? 111 ~le ge rang ,zu .en omen. De
'del-ruimte. "
. . ' , ~n e c n
a en s sc r e
,Zil
mog~hjkheld tot dlsoens'ltie op ruimer
hooge onkosten, die door de afdeeling het 19de bat~lion infanterie Ite Malan~
,_ -Oewoonlijk maakt slechts een klehl worden gestemd.
""
, 'schaal zal diene.n
\Vorden bevord2rd,
Het wordt dus een avond waarop zoo- als een ibeginnende organisatie moes- de e'eremedaille in zUver van de Orde
'p'ercentage'de,r toe.r1stren·,e~p· tocht' oVQr,
.,
teneinde ·oOk in de toek9mst nog ge- weI HawaHan- als jazz-muziekl1efheb- t~n ~orden. gemaakt, inkomsten staan, van Oranje-Nassau uitger€'ikt aan den
Java, daar zulks -afz()n:derlijk dient te'
V. C. en N. S. B. schlkte kraCliten te kumtlm krljgen.
: bers hun hart kunnen ophalen.
dIe lie uitgaven o~ertreffel?, '~oodat een sergeant-,kok Wllhem wegens trouwen
~aldo van f 651.12 aanw8~lg IS.
Idienst en mede Y'Jor zijn verrichtingen
worden betaald, doch ook deze categoTen aanzien van het a ancta u t. del 'Bij de 'rondvraag lokte het vrouwen-'
rie toeristen zal, naar men aanneemt. verhouding - de V 0' t~t hefl1~" . ~t- ·,·kiesrecht ,nag ,veel dis~\lssie utt. De heel'
Me1edee,Ung. werd gea.aan Va.],l inge- bij de ramp van de Merapi, aldus seint
"I<.LEURENWONDER"
grooter in aantal .zijn dan in langen tijd
h
v~~ B . . d r'
l~1ja
Verboom deelde ,mede in de kiesrechtkc·men ontwerpen van een algemeen en Aneta.
het geval is geweest.
sc ap van
. . . en an e e pal: an,: commissie waarvan hij <:teel uitmaakt,
< Nan meer
belang voor het toerisme was de vergadering van m~enlng" dat "een ~inderheidsnota 'te hebben ingeGlsterav,Ond om zes uur hecft me- een huishoude\ijk reglement, 'voorge-I
hier te lande zijn evenwel de afzoncfer- een goed V.C.-er niet tevens lid o~ do- diend, waarin hij dit kiesrecht onder- vrouw 'E.C. Schurr-Franz aan Postweg steld door het ll06fctbestuurs: bes'oten I
,~ij~e kleine "parties", die'met de gere- nateur kan zljn ·v~n ,een'.ande.re pohtieke steu11t. Dit is ook het standpunt der Ncord een filiaal .geopend ,v,an Jte fir- werd, deze ter behandeling te steUen in
gelde boosten hierheen kome,n. Wij we-, partij. H.et ferkprogramma del' V.C. 'v. C.
rna "Kleurenwonder" te Ban1o-eng. handen va~ het afdeellngsbestuur. ,H~t i 'Het Ned. Ind. Instituut van ~age
~en er reeds ,eerder op, dat het oak spreekt zlch duidelijk uit over de demoMen ziet in de fr.issche etalages van ,de- college, dat tot ~og toe ,~1~ .YJorlooPlg 'ni\lgr.cne Lilndbouwkund'ige Ingenieurs
daarmede belangrijk gunstlger dan In cratische gedach,te. De grondstelllng·van.
Vervolgens werd de vergadeJ.tlng ,g~-, .ze nieuwe toko ,ee,n .kenr ivan ctames- be~,tuu~ optrad, werd deflmtwf ver{<o- . 1 27 e,h 28 Februa,i'l a.S'. te Malang in
,':
..
.
\torige jaren gesteld is.
' de N.S.B. is in strijd met den Nededa.nd- sloten.
handwerken, kleedjes etc. smaakvol uit- zen, zooctat het bestuur Ivan West-Java ~a
thans 'oostarat "it den heel' N.' Ant. Jan- . '.1aarv~rgaderll1g I)lJ~~nkomen.
,
schen volksaard. Wanneer dat lloodig gestald.
sen voorzit~r, 'den heer W. P. A. Jan&z
.; .,~"....;...-.--..-....--..
voorkomt, zal 9P .de faits Em' gestes van
:::ec.retari.s, en mevrouw ,A.L. Vorderman- -,'"
I ~ . ,
ALLIANCE FRAN9AIS~
andere pol1tieke partljen . crlt,lek worden . VEREENI N
.
gepefend. ;1)e' ;to"t dusv~I:re terz.ake ge'
GI. G VAN IlUISVUOUWEN
Chung ll,wa lI\d Va~antieoor(1
aljnenbetg penningnieest~res. Dit col~
L'\.,_ 'L\
h'· t' e' '~
.lege v9rmt ook de permanente examen\... [. C~
,,;J
~
II
Zaterdagavond a.s. negen uur 'geeft de volgde richtlljn kan bestendigd blijven.
De trekking van 'de Goederenlot€rij
-Allianc,e Fran~aise leen ooiree· .in,de S9-.
voor het Herste~lingsfonds del' VereeniVoornamelijk voor leerUngen van eommissie, '<lie zichvoor leder examen '
-",~-,~-_",:_-.cleteit "Concordia", .welke mede toega nV •. C. ,tn ,oJ1enb~re colleges ging van Huisvrouwen is bij .beslult van', 0hung .HWlit ~HUi se\l())en ,en W,fl behoeve naar behoefte \lssul\leert.
'kelijk 1s voor de leden van den ,Batavia-,
den Resldent van Batavla uitgesteld tot v an daa"rvoor in aa,nm~rking komende
H. t). P. i\. G. - D. A. D. Q.
Aan het slot del' vergad~ring wees de I
~chen Kunstkring met introduces. Op-,
Bij het agendapunt: de propagandis- ,uiterlijk ultimo April.
' t=ersoneh, ter uitsltiitende beoordeeling
_'gev.oerct zullen worden: "Au telephone", tische waarde van het optredell der
.
van het 'bestuur is door de Stichtil1g 'yl)()rz:tter . met genoegen op de aangeThuisreis:
een tooneelstukjein twee bedrijven, en V.C.-vertegenwoordigers.in de openbare
.
"Chung Hwa Hui Vacan~\e.,()ord" een aanw samenwerking, die' tusschen he- I ,:Ht\He", 6 'FebI'. a,an6'~k. te Ha~ilb~l.g.
EtuurS'-,
commi~ie~
~n
gewone
leden'
"vervolgens fragmenten uit de opera colleges, werd gewezen bp -het' groote' be- ,POLI'fIElUANNEN VRlJGESPUOI{EN
perceel op Tjimatjan (Slndanglaja)
,.Lilnebtu'g", 7 Febr. aangek. h3 Antstel""Mireille" van p-ounod door een ge- hing om het standpunt van de V.C. meer ' I
gekocht, waaroQp bilJnenkort bungalows del' vereeniging blijkt te bestaan en dam.
herdacht
hij
speciaal
de
werkzaamhe..~an:lult, 2 FeQ~. .yertr. van '3ihgf\PQre.
'rn:engd koor onder leiding van mevrouw naar b.uite~ te doen, blljken~ Voor het
De Raad van Justitie te Batavia sprak,' :zulleh veJ.:tijzen."
. , I
"FfI~iburg", 11, Febl·. aa'r>gek. te Mal...~ille.
den
van
mevrouw
'
W.
Lahtermans
te
~ica.r~. ~ovendien zullen mevrouw V~n werk van de openbare colleges kanmeer uitspraak doende in de zaak van ,de.n,
,.~unna:t:k·', 5 Fep,r. v·~r~r. v~n Colombo.
Bandoeng,·
die
deze
s,tad
metterwoon
:Qssen~rtiggen en mr. De Jong, begeleld belangstel11ng worden gewekt. Hlertl"e mantrl-politie en den agent der veldBij den Stichtlngs'brief zijn henoemd
"Altona", 16 Febt:. a,angek. te Tg.-Pl·iok.
'doof, mevrouw Barbas, eenlge zangnum-' kunnen bijvoorbeeld lezinge,n worden !,politie uit Serang, die, gelijk men weet, tot b~tuu:rsle<len de ,heeren:
~jio gaat verlaten.
Uitr'ei~:
'roers ten beste geven.
,genoude~ met ,d~bf\t .,en korte verslagen terecht stonden terzake van mishallde- Thiang 80ey, 'Voo~~~tte,r, I Lie Ping 1\l,1,
~~~
,'
door 11l1ddel van de pers worden gepu- ling, gepleegd ten einde een drietal kar- S€cretaris, Liem Khiam Soen. Penning,
.
..U~1,{ernl,:1u·k", 16 ,Febr. ~e:t'tr. van Sabailg,
.Vereen~gmg van Vrouwenrechten
2':) Febr. vNw.·b Bata.via.
bllceerd. Ook kan in zlch voordoende' ,revoerders een 'bekentenis af te dwin- 'meester, .en Tja,n Som H~y, Tjio_llg Pe,k,
,
I .,M' 'ii,es", 14 Febl". vertr. vall SC~l"abaia.
,ltEGENTSCHAPSRAAD BATAVIA
gevallen, wanneer qat npodig :is, militant gen, vrij.
Som, Thung LIang Tja,Y eu Loa Sek
De lezipg, welke op 24 dezer door me-I ..E~~en)', 11 Febr. vertr. van Antwerpen.
worden
opgetreden
lin
ult,qr\lltking~n,
_M~n
~.al
zich
hertnlleren,
dat
het
a.M.'
Hie,
leden.
,;
vrouw Kluit, p:esidel1te van de Vereeni- r
TilE .BANK LINE LTD.
.
,'t Morgen{)chtend .om negen uur zaf de' welke door' andere vertegenwoordigers tegen den eersten beklaagde eell ge-l
Versch111ende d~kt~ren hebben :zlch ging van Vrouwenrechten, in de Nass~,!,,;
legent.schapsraad van Batavia in's raads wor,den gebezigd e'n ,naar Qe meening vangenisstraf van eell jaar en drle
'Vergaderzaal te Weltevre~en bijeenk9-! van de Y.C. ,on.toelaatbaar zljn, zoo maanden en tegen den tweeden be- bereid verklaard zlttmg te nemen In de kerk zou worden gehouden, zal geen, .,T\\'€oedbar.ok", '14 Febr. vertr. van Manilla,
·voorbgang vinden.
20' Febl·. verw. te Soerabaia.
I
~cherp ,worden' gehekeld, dat dergelljke klaagde vrijspraak had geeischt.
?;~:eskundige C01Jlmissie.
men.
Gezagvoerder en roerganger der
'"Tokuei Marll" voor den Politie-
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Froscher &' Co. Hooge
Brood· era Banketbokkerijen
. Cafe·Terras
Telcfoon Welte¥rcden 1958

laat, U hater Roaren
,

INFLUENZA
TABLET-rEN
Boterspeeulces.
"SAVaSTA"
150dlv

'Froscher's bcter-ccke :
Roggebrood
Honig-ontbijtkoek
Tafelbeschuit

Ad v e r t e n t i e n

tegen Influenza, Griep, Verkoudheid, Hoofd- en Aangezichtspijn

f 0.75

Prijs per tube

In plaats van kaarten,

,

'jf

N. VADER

is vanaf
3376

~------

GEVRAAGD

BUITENZORG

MIDDEN-JAVA

~

P;O THE K E R

aoonne's van net Bata rtaa3Cb
iieuwsblad te Buttenaorg gellever.
slch voor "klachten omtrent nlet,
dan weI ongeregeld ontvangen van
de krant te wenden tot den .Agent
uen Heer

lletst gepenslonneerden.
Brleven te adresseeren No. 3367
bureau Bat. Nieuwshlad.

f)\ .,..

.,

o.

t{J,Q-r,.-eU

Soerobcio, J 5 Februari 1937.
3348
____________
_

~---..--M au be Ien--.-...···,...
Vi!n

bezitten het cachet voor Uwe woning.
Ooze zeer u l t q e b r e l d e collectie

u

bekleedlnqstoffen

schoppleln.

PETER ADOLF OTTO
SCHoNE
In den ouderdorn van 68 [aar.

G. ERDMANN
en familie
sOerabaia, 15 Februart 1937.
3349

2.

3.
1.
5.

6.
'I.

, Een bezoek aan onze z aak stelt U in staat te
, constateereo, dat onze prijzen nlet hcoger zijn
dan elders.
3368

Weltevreden.

. 3355 "-

3357

Punten van behandeling:

Uitbrengeft 'van het verslag
over het 51e bceklaar.
Kennisneming van de balans
over 1936.
Vaststelling van het dividend.
Verleening van acquit en decharge aan het bestuur,
Verkiezing van twee bestuursleden en twee commlssarlssen.
Aanwijzing der comrnlssle bedoeld bij art. 16 der Statuten.
Behandeling voorstel wtjzlging
Statuten en Huish. Regl..

/

Telefoon Welt. 1068
3379

••"'''''''''''-&!I_--'''''''--''''-'''''

"~"'

Dagelijks versche aanvoer van 'SoaraIII j s-rozen, duinrozen, narclssen, irissen
meiklokjes, anemonen, papavers, enz.

ORCHIDEE~NKWEEKERIJ E~
BLOEMENHANDEL

_--_....

3366

MAD 0 J 0"
"Menteng 42Eigenaresse
- Telf. 2040 Wit,
:

BLOEMENMAGAZIJN

VENDUTle
ten huize v/d WelEdZeerGel. .
Heer
Dr. H. A. BOR'
Konlngspleln West 20
Speciflcatie: ,
Diverse DJATIHOUTEN ZITJES, SALON-AMEUBLEMENTEN, TAPTJTEN, Kroonlampen, ELEGTRISCHE KOELKAS'r (Frigidaire), ETSEN,
VENETIAANSCHE
LAMP,
Kantoor-, SLAAP- en' eetkamers,' SANITAIRE WASCHMuskietenkamer,
TAFELS,
ELE<;fR. WANDKLOK, PLAFOND- en TAFEL-FANS,
STOFZUIGER, RADIO-fOE·
STELLEN, gasfornuis.

ANTIEK:
Zeer moole OUD HOLLAND8CHE STAANDE KLOK, SE~ \
CRETAIRE, BANKEN, muurkastjes, COMPAGNIE zitje,
fraaie CHINEESCHE KAST,
ETENSTAFEL m/STOELEN,
Martavanen, enz., enz.

we

. 3380
.QQA-UZi!ZJ

C HER I BON.
Voor abonnementen. \ klacht€n OIUtrent de' bezorglng van het Hata'vtaasch Nleuwsblad gelle,ve men
2.'.Ch te wenden tot den Agent, aen

,

J.

C.

B L 0 K

'telefoon 108 - , Tiongko' 35

PRIMAVERA

Mevr. M. JACOMETTI-Vcin Dijk
OOK ZONDAGS GEOPEND.

en loch . . . .
een vrlend die U Uw Iellen toont l .
,.
Door pljn wordt U qewccrschuwd ddt er lets niel III
.orde Is met Uw qezondheld.. Leg die waarschuwende
stem nlet het zwljqen QP doer verdooving! Zij kornt
terug en heftiger dan tevoren De porzaak moet bestreden worden met "ASPRO" • "ASPRO" .het uitstekende
.qeneesmlddel, in de meest I'lygieri'isch~ verpakklng,
neernt de oorzaak weg en brengt direct verlichting.
Neern "ASPRO" het 'heeft geen onounqenurne newer-

Mentcng IA'telf. WI-·S20 Bat.-C.
Dagelijks verse he aanvoer per K.N.
I.L.:~J.
van' Europeesche Hortensia's
ill wit en blauw, duln- ell Polyantha
rozen, lUolllenteel verkrjjgbaar bloelende gloxinia plantjes tegen billijke
prijzeu.
133m

;/'Jt L.. BRA:N!Z' .

kIng

VENDUKANJOQR"WE.L TEVREOEN"

e:~aASPp

3356

-

N.

HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE
ten huize v.d. WelEdelG. Heer

W. Ch. SONNTAG
Oud Gondangdia No. 35

Ki~spijn

Rheumatiek
Slapelo'osheid
Zenuwpljn

Verkoudheld
Influenza
Koortsigheid

LLOYll

m.s. "Kota 1 jandi"

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

V 0 0 R •• AND E N

bij BoekhandeIO.B.U.Z.

Keelpijn
Ischlas '
Jicht '
Lumbago

~

..

~

Probeer Sanat~gen oak' ~en'll
begin' er nag ~an~aag ~me~.

Verkrijgbaar 'bij

f 39.60.
Y.

Hamel Y. Dijck, Nederl.
Strafrecht, 4e druk geb.
(Nieuw) . f 22.-.

ALLES GEGARANDEERD
LAAwrSTE DRUI<KEN.
,3283

HIJ IS ONOERVOEO·GEEF

Bockhululel ({ OLIll·' &

VAN QUAKER OATS.

verkrljgbaar ~

bestaat nog slec~h eenfge mftanden en
beeR toch reeds vele relaUes - - - - -

doordat 8 a d 1'5 Is a goede service geeh
en fa

de aJlereerste· plaats - - - -

betrouwbaar Is
Laat

Uw

drukwerken

door

-----------------==----------

its

2e-handsch
"OBUZ'~·

81uisbrug~ traa t

(:et

cen~ bf,J :

.

Boekhallde.J

BaLa. vl&- Ce n trum.

Boekh. B. \V. \VIGEIIINI<

. Bad 15k a faalt noolt I - - - - - - - - - - -

S I u I s b r u' g s t r a a t

~3 -

I{atholieke
.VIHIBOS

Iloekhandel
UNI'I'IS~' ,

Cltadelweg.

2e-handsch 80f!khulult'1
"I N SlT IJ IN DE'"
t'asai' Baroe. Bandoeng.

8 a dl s k a bezorgen I

Bat a v Ia-( en t r U 01

3351

'

3352

Rljswljkstraat 16. Batavia-Centrum

Dat komi

\

aile' Apoth~ken en Toko's~'

LOSSE , NUMMERS

HEMJEOEREN OA6PAP

Sl'Al'IONSKIOSKEN
en in de

RESTAIJRATlE • RIJfUI.

GEN
deT B.B.

en Z.8.e.

BROU ~~~1.fl~-.1~~i~!:.~:1~_=
~

,

.

,

2766

MA GNEETJES-TARIEF
Per

5

regels druks of gedeelten doarvon

f 1.-

per plaotsing

Voor

annonces, welke niet van %akelijke strekkil1g %ijn:
Per 5 regels druks of gedeelten daarvon :
per plaatsing
f 1.per 2 plaatsingen . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ' 1.50·)
:................... II 2.-·)
per 3 'of '4 plaotsingen

----De reductiewordt

slechts verleend, wanneer bij eerste

oQnbieding het oontol plootffnsen vermeld wordt,

,I'

(,,)

.

Dit arom·vermaard middel maakt het gebrUlk van geneesmidde'en
overbodig looalsSantal enCopahu. die warging wekken,
de maag vermoeien en een onaangenamen geur verspreiden,
Verkrilgbaar: 6, Rue Domb~5le te Partis. en in aile Apotheken.

\

,/

-

'

f 42.50.

E e _n IP rod. u c t van
NicholAS PROprietary Ltd.

Gee[t U luac/lt en uithoudins~vermo~en

.ichrUft ee.n Sanalogen gebruikst.~r~)
,

Noyon, Wetboek v. Strafrecht.
4e druk, 3 din. (2e honds)
f 25.-, 3 din. ' (Nieuw)

MagneetjesFTiekk8i1

QUAKER, OATS

.

Sluisbrugstraat 7, Tel. 1708 WI.
Batavia-Centrum.
Andre de la Porte, Recht en
rechtsbedeeling in Ned.-Indie
2e druk f A.80.
Coops, Grondtrekken v.h. Ned.
. BurgerI. procesrecht 3e druk
geb. f 8.60.
Stor B!Jsmann
Hoofdstukken
BurgerI. rechtsvordering. Deel
I-IV 4 din. f 19.25.
v. Rossem, BurgerI. Rechtsvor, dering, 3e druk, 2 din. geb.

3369

OOKTER,MIJN BABY WIL
MAAR NIET AAffKOMEN.

,

(.. ~Vanneef ik in' den' spiegel kijk, ~dn ik
~Ilauwelijks gelooven. dezeljde mensch Ie
zit~n van eenige maanden geleden. lk heb
nil - dank zfj Sanalogen - lveer, een gezonde teint, uroeger was ik bleek en soms,
_aschgraulv". .'

3314

I

KANTOOR-, ,SLAAP- en eetkamer-ameubl., z.g.a'.n. PANTdsTAT ELECTRISEER 'MACHINE (Doktms apparaat> en
ATMOSTOESTEL, . meisjesboeken, PINGP.ONQ-TAFEL,
ontbijt- en eetserv'1es, GAZELLE DAMES-RIJWIEL, gr.
partij mailkoffers, enz., enz.

Java-New York-Lijn

glsteren uit Amerika te 'randjone Priok
tsaangekomen en direct met de lossing is begonnen,
Laatste cla.imdag 24 Februari 1937.
.
Batavia, 15 Februari 1937.
N V Internationale
Cre<tiet- en
Handels- Vereeniging
.,Rotterdam"

ROil

Hoofdpljn

--r
v. ROTTERDi\MSCIIE',

d'2elt ontvangers van goedereri mede,
dat 'het :

L.Jttt~=

58 .Parapattan Konlngsplein 006t

• En d<iarom werd Ouaker Oats gekozen als eerste vaste
voedse'l voor de Dionne Vijfling, nog voor den eersten
verjaardag. Het verrijkt het bloed, geeft nleuwe energie' en
bevordert. sterk den groet. Het hooge Vitamine B-gehalte voor·
komt zenuwachUgheid, verstoppingen en gebrek aan eetIust.

-

Halve maandkaarten verkrijgbaar.

-~-------

Heden Kljkavoud
Morgen en Overmorjjen

....-

ZWEMBAO TJIKINI

HE'r BESTUUR.

...

behanqpapleren

en

breogen iets geheel aparts.

JAARLIJKSCHE
ALGEMEENE
VERGADERING van aandeelhoudel's cp DI::mdel'dag 4 Maart 1937,
Batavia-C.
1937
des namlddags ten 6.30 ure in het
- - - - - , 1~ Februari
. Logegebouw aan I het Burg. Bls- Gg. Kenanga 26 senen, Tel. 132-136
Den Haag

Gisteren overleed plotsellng

Noordwijk 25

I

M. C. WIENTJENS

•

3354

Het Woonhuis

en

3350

F II T

t.el 389 Buttenzorx

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

18ctovio. C.

'c. C. DE RIJK

Geen receptle.

,

- . . R!TE

B'Jndoeng

Getrouwd:

DA VI D

'110S~OOUW~1l

Provision· &Dranken

en

L. G. DE VILLENEUVE

1. A. VE RBUN TI

heden weer te consulteeren.

Weet U, dat wij ultslultend prlma
kwalltelt

Verloofd :
I,

Prof.

ELECTRISCHE EN NIET' ELECTRISCHE HOORAPPARATEN
VRAAGT GRATIS PROSPECTI.
H. H 0 0 G E, Dagoweg 5, Bandoenq telefoon 19\2.
3 5:

'J

r~T'

'f

_____

~

__

-

~

~

DlTAVtllSCn NIEUWSDLIIJ van Dinsdag :.16, Feb~larI 1931 ,- TWEEDE DIAD

__L _

Nederland

Roemenle

der Int.ernationale brigade
Verliezen
.

DeDultsche kolollillie'
, eischeti

Accoord in Non-interventie-comrnis$ie bereikt
Bommen OIJ Britsche t oorlogsschepen geuiorpen

L i s S Q bon, 15 Febr. l( Reuter) . .Volqens een
notionalistischen wcornemer heeft de Madrid verdediqende lnternotloncle brigade sedert het begin van het
de voriqe week door de notionolisten inqezet te offensief meer dan 5000 man verloren. Deze waarnemer
beschrijft· hoe hij groote stapels ,Iijken, meerendeels vqn
Fronsche, Belgische, Enqelsche en Russische vrijwilligers, zag.' Hij verzekert oak, dat onlangs een 'llenorme
hoeveelheid" Fransche tweedekkers is qeorrlveerd. Hij
zag er gisteten tien tijdens een luchtgevecht boven
I

Vollecos.

"

f

De Regeeringsvloot

Bommen op Port , Bou

L 0 Ii den, 15 Febr. ('rransocean).
De Spaansche ' regeeringsvioot ,'is met
ontiekende besfelri,inillg nit, Cartagena
vetftokkel1. 1\~en ver'moedt, dat de vl~ot
zal iraciitell deli Ihitlonalistischell opmarsch vall i\iataga naar Almeria te
stuiten.

Per pig nan, 15 Febr. (Havas).
Een natiollal!:stisch vliegtuig beeft 15
oonunen geworp~n op Port Bou nabij, de
Fral1sche gl·el1s. Drie huizen werden
vernield, terwijl eell bnis.in .bran£! v~oog.
lIet deel van den spoorweg, waal'lallgs
'de buitenlan,dsche vl;ijwilligers Spanje
billnel1komen, werd opgeblazen. Er werden minstens 12 personel). gew,olld.

ArGESLAOEN AANVALtEN
~I

/f,

d rid, 15 Febr. (Havas). lIetcommunique van de Defensiejunta van
12 uur 's middags meltlt: De regeeringstroepen hebben aile pogingen der
\Vitten om bet tront der l'eg'~erings
tr'oepell ten Zuiden vall de h~ofdstad
te, doorbrekell afgeslagen.

Japan

Bommen op Britsche
"I
sehepen

- .

-I

tn

v

AANVAL OP ARGANDi\

dat de treln op de rit van de grens

naar de hoofdstad passeerde, een groote
menigte had verzameld.

'\

01\1 nRITSCIIEN STEUN GEVRAAGD
".

......

primo: : het verbod vart het
zenden van vrijwilligers, dot den
20sten dezer te middernacht in werking treedt ;
secundo: een controre-'sch~
mo, bestaonde uit het ilistellen
van een cordon te land ert op',
zee ten einde te verhinderen,.
dot wapens en vrijwilligers'
Spanje binnenkQmen eh waarbij j'
schendingen van de overeen-";
komst aan de commissie te Londen zullen wqrden gerappor- _'~
H~erd. Oit scnemo treedt den,l
6den Maart te middernacht in ~
werking.
i,

Tot, dusverre werd nog geel\ dlrecte
verklarlng afgelegd omtrent de redenen
vOO.t" dezen stap, doch algemeen wordt
gemeend dat het feit, dat de commissle
er nlet in Is geslaagd een regeling tot
stand te brengen in het conflict in de
Evangelische kerk, dat than~ reeds twee
tot dde jaar duurt, de werkelijke reden
is van dit aftreden en bloc.

j

'I

Harris pr'oeg 0/ de, dagbladbe,"
richten dienaangaa'nde ongegrond
zijn.
I
Lord Cranborne.' "Yes".
Duncan I Sandys diende daarop
de volgende motie in: "Het Lagerhuis neemt met voldoening
kenni's, dat de regeerin{(, ondanks
Duit's'chZIDzds' ,'koloniale eischen,
geen gebiedsajstand, overweegt".

f

Portugal steunt het' eerste '7
punt, moor behoudt zich zijn ,'!
houding ten aanzien von hehtweede voor.
r,..

In antwoord 'op verzoeken om inlichtingen 'in kringen, we,lke' getl'offen zijn
dOQr deze ontwikkeling, werd verklaard
<Jat he~ nlet waarschijnlijk Is <tat een
nleuwe commlssle zal worden ingesteld.

Het wordt waarschijnlijk geacht dat
staat overeenkomstlg <fe "wet van
-28' Se})te'mber' tel' bevellfging 'van de
Duitsche Evangelische ,Kerk" tot bepaal...
de 'reorganisatle-maatregelen overgaat.

qe

~

"

~ERK

B e J: 1 ij U, 12 "Febr. (Trans~ean).
De Rijks-Kerk-commlssle, welke OIl last
van qr. Kerd in October 1935 in het
'Iev'en werd geroepen als voornaamste
leldelld. orgaan, del' Duitsche Evangel1sche Kerk, heeft hedenmlddag haar
ontslag ingediend.
f

Lord Cranborne : ,,,Het blijkt 'uit
mijn antwoord, dat p,e kwestie 11iet
overwogen wordt en ook niet 'z.al
worden overwogen".

illexico
/

GROOTE OPWINDING iN VERA CRUZ
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, i\ANSTICIlTING VAN STi\KINGEN

h

i

K Q VI n o~ 12 Febr. (transocean).
In antwoord OJ,) een vraag In den Landdag verklaarde de Lithausche minister
GESCHIL IN NIEU\V STADIU~I
van Binnenlahdsche Zaken, CavIikas,
dat ~ommuni&t~,n de stakirig in verschilB e r, b'ij n,
15 .Febr. (Reuter). Het'
lende takken van ind'ustrie, waarbij 3000
geschil ,'inzake de, Evangelische Kerk arbelders betrokken zijn, hebben uitgehe eft een 'nieuwe wending genomen 1 met lokt.
het door;,' 'Hitler onderteekende, besluit,
De minIster deelde mede, dat de stawaarin verklaard wordt: "Aangezien het
king nlet door economische of sociale
Rijkskerkcomite er niet in geslaagd is vra~gstukken 1& veroorzakt en verzekereen overeenstemming tot stand te bIen- de, <tat de regeering aIle te harer begen tusschen de verschilIende cterlcale
schlkk.lng staande mlddelen zal gebruigr.aepen, is de Kerk thans vrij zlch een
ken om staklngen te voorkomen, aannieuwe statuut te geven en dus in vol~ezien zij deze geen
wettige methqde
,
komen vrijheid en overeenkomstig den
acht om elsch~n, van welken aard ook,
wenseh der volgelingen van de Kerk een
Kracht biJ te zetten.
:I. j
nieuw(8 orde te scheppen. Het beslui1t
i)':)}):,·i::
'i gelast den Rijksminister voor Kerkelijke Zoo noodig zul1en de stakers met ge'! z-aken voor' dit doel een algemeene sy- weld naar arbeldskampen WQrden overgebracht.
'node vo')r te bereiden.
; (, ,(

) ,t ~ {;

I

J' a I a p a,
(Mexico) 15 ·Febr. ut3ovas). D u i zen den Kat 11 J..
lieken hebben eeri (fam o n s t r a t i e gehotideh
o m
d e
1). e r 0 pen i n g
v a'/n
d e k e r ken
t e e i s h e rio
Het g e r u c h t d o e t de
l' 0 11 d e,
d a t a g e n ten d e: r
regeerlng zich te a r i z a J> a b e v 1 n den,
w a a
d a b e v 0 I kin g
~ e g e,11. d ()
Kath.olieken'tracnten
o p t e h i t sen. Hie r ci 0 Q-~'
1 s i n den g e h eel e n s It a a· t
V era
C l' U z' g 1" 0 0 t e
z eJ ..
Ii. u wac h t i g h, e i d
0 11 t s t a a
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Vellezllel(.
STUDENTENR~LLETJES
\

Car a cas, 12 Febr. (Havas) ~ Tiidens. een etnstige botsi;ng tus&6hen pejlitie ,en studenten, welke' laatsten zJch
hadd~n vetschanst iri: de geb6uw~n der
universiteit, werden verscheldene personen ge'dood en gewond.
4

tJe poiitle sIaagde er' te'n s~otte in, d~
studenten: te veidrijven en vond irl d&
15 Febr. (Reuter). Ita1H~'s ~ebouwe'n der universiteit vele ira-peneil.
auto-ontwerper Vincenzio
Verscheldeti~ stude'nt~n, d(e lfd wat'frl
57 jarlgen leeftijd aan hart- van een corhiniinistIsche o'rgaillsatJd,
ovefleden.
"
w~rden gearre'steerd.
I '
:}'[

Wang Ching-wei presldeerde de operUngsplechtigheld. In zijn openlngsrede
schet.s'te Wang de vier vo.ornaalnste
vraagstukken, waarvoor de KU()Illintang
zich gepla.atst ziet, n.1.: Ie de herovering van, het verl.'Jren gebled en de beveiUging van ;de gebied~n, welk~ nog
onder Chineesche' heerschappij staan;
2e stabilisatie van de binnenland.sche
toestanden en de orde. Het program
del' na tiona Ie defensle en de antl-communiS'tische, campagne mogen nlet vertraagd worden; 3e. be'vordering van het
economische constructieprogram en 4e
invoering van een democratlsche regee-ring.

.

,Etlge!ll"d..
.---~

_BUCKINGIlAM; PALACE

De geweldige kracht, waarmedc de ge zwoJlen wateren van Mississippi en Ohio ziclt een weg hebben gebaalUl . 1 d
J'tlitl~en-Amerika~nscl~e staten, komt goed tot l~itdrllkkil1g' op deze foto, genomell bij New lUadrid in del; 'staat lHfs~
S~HlrJ, waar de lIlgel1leurs met behulp van dynamIet een bres maakten in den Mississippi-diJ'k,
teneinde
dell dr k
1 I van
. I
.
h e t wa t er op JIe t .be(I~elg( e C~IrO te v~rmil1deren.
I,
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L 0 n f (1 e n,
15 Febr. (Reurer). ~
Koning ~,l1 de Koningin nemen hedena.vond offlcieel hun intrek in Bucking- .
ham Palace. Hunne MaJesteiten bewonen de vertre,kken op de eerste verdie..
ping, die. yrOeger door Koning George
en Koningin Mary~ bewoond werden.

n.

.....

VINCENZIO ~ANCI,' i' ,

T u r ij n,
Nan kin g
15 Febr. (Reuter). De
beroemdste
3de
plenaire
zitting
van
het
Centrale
1
executieve c'Jmite van de Kuomlntang Lancia is op
werd Maandagmorgen voor het Sun verlamming
Yat-sen-mausoleum 'geopend.

$

,

(Strijd tegen de Kerk

~.....,~~~=~=~~~~~~ Litllauel~
.
'
-

I

Lon den, 15 'Febr. (Reuter) '.
Een communique van de, Noninterventie-commissie meldt, dat
overeenstemming is bereikt ten
aonzien ,van:

Du;ts(Jhlcuul

Adams vroey daarop: "Zijn 'eT
momenteel dan geen besprekingen
daaromtrent gaande?"

,.

*'\

DE, DUITSCIlE EV,\NQELISCIIE

I

Lo n d e n, 15 Febr.-(ReuterL
Naar verfuidt, is er na een vierurige zitting 'in de Non-interventie-subcommissie
overeenstemming bereikt inzake het
verbod op het vertrek van vrl]willigers naar Sponje.

De regeerlng had voor deze gelegenheid het verbod tot het dragen van poHtleke unifor~en ,tijdelijk Qpgeschort.

Lord Cranborne alltwoont<ie ..
"Zooals zooeven reeds verT:claard
'werd, Qverwoog en. ov~rweegt de
Britsche regeering zulk 'een probleem, niet)'."
J
'
:

om

Controle op Spanje

Te Boekarest had een reusachtlge demonstratle platas .voor de natlonale en
christelijke Idealen".

Vyvyan Adams vroeg den mi·
nis.ter oj Mze I bereid .was, teneinde ongejundeerde Duitsche. v,er.wachtingen tegen te 'gaan, in 'Ondubbelzinnig~
beUXJordingen I te
verklaren, dat de regeering n{et
kan overwegen welk I gebfed oak,
dat onder B'ritsche PQlitfeke con ..
trole staat, aan Nazf-Duitschland
aj te ~taan.

Par ij s,
15 Febr. (Havas). De Witten hebben Arganda aangevalIen. Zij
hebben de stad ecbter nog nlet lngenomen; weI bezetten ziJ de oIilrlngende
heuvels.

h~ting.

greet door den leider der IJzeren Garde,
codreanu, terwijl zlch op etk station,

Lord' cranborne verklaarde namens Eden, dat de jq,ngste besprekinuen tusschen lord Hali/ax en
Von'Ribbentrop in geenerlei cipzicht onderhandelingen, uiaren,
docti slechts gedachtenwissellngen
inzake een aantal vraagstukken
van . gemeenschappeli}k
belang
voor beide landen. Hij .verwees
naar nataunn« verklaring van: 21
April ;~an het »ortae [aar, toen de
premier zel, dat 'de regeerl,ng de.
bewuste kwestie niet overweegt.

Lon den,
15 Febr. (Reuter). Lord
NATIONALISTISCHE .vORDERINGEN C'ranborne deelde in het Lagerhuis mede, van de regeering van Valencia het
S ~ I a ,m a n c a,
15 Fe))r. (Trans- verzoek te hebben ontvangen
steun
ocean). Het oorlogsbulletin van 14 de- voor de thans te Almeria vel'toevende
zer om 12 uur, 's nachts meldt: De na- vluchtelingen. Hij zei, dat de Britsche
tionalistische troepen hebben verdere regeering overweegt of het vraagstuk
vordering'en gemaakt beoosten Rio Ja- inza,ke een eventueele internationale
rama. De tegenaanvallen der Ro-oden Isteunactie met kans op succes kan. bewerden afgeslagen.
studeerd worden.

S

lIET PRINSELIJi{ PAAR
B oe k are s t, 11 Febr. (TransDen H a a g, '15 Febr. Uit 'Weeocean). De stoffelijke overschotten van
dr, Motoza en dr. Marin, twee lelders nen wordt geseind, dat het prins,elijk
der vroegere "IJzeren Garde", die in paar voornemens is, ziji1 verblljf aldaar
met eenlge dagen te verlengen.
Spa,nje, waar zij aan de zijde del' natlonalistische regeering hebben gestreDUBBELE BELASTING
den, zijn gesneuveld, werden heden te
Boekarest aangebracht.
Den H a a g, 15 Febr. De Nederlandsche en Duitsche regeering zijn tot
Aan de Roemeensche grens werd de overeenstemming gekomen in zake het
trein, welke belde kisten vervoerde, be- verdrag tot vermijding van dubbele be-

Locker 'Lampson vroeg den minister van Buitenlandsche Zaken
ot hi} het resultaat van de oiiaer- '
handelingen 'tussctien Von "Ribbentrop en Lord Halijax kon metiedeelen. 'Hi) verzocht 'de toe~egging,
tiat geen kolonien. zoiuien worden
teruggegeven oj overzeesene commercteele voorrechten zouden uiorden; verleend zoiuier »ooratsaana
debat in het Lagerhuis.
I

Lon d e 11,
15 Febr. (Reuter). D e
Britsche
destroyers
"Havock" e n "Gipsy" w e r d e' n
gisteren door een g r o o t
v lie s t u i g
(k 1 a arb I ij k e
I ij k
e e n J u n k e r s) g eb. 0 mba r dee r d.
E r
w e 1'd e 11 1 5 a 2 0 m ij 1 V) a n
K a apT e n e z
(A I g e r i
6 b 0 mille n .0 p d e z e 0 0 1'log s s c h e pen
g e w 0 r pen,
die e c h t e r geen van
a l l e doe 1 t r 0 f fen. D e
d~str~yers
vuurden op
h e t
l i e g t u i g. B ij
d e
n a 't ion a lis tis c h e
aut 0 r i t e l t e n te Palma en
Salamanca w e r d tegen
h e t g e b e u r d e g e pro t e stee l' d.

Japans ware positie begrijpt. De U.S.S.U.
en Japan moeten trachten wederzijdsche
barmoniscbe betreldullgen tot stall(l, te
brengen. ,

GESNEUVELDE LEIDERS DER
IJZEREN GARDE

Londen, 15 Febr. (Reuter). De
eiscti van Duitschland am teruggave »an. 'zijn kolonien. corttuie tiet
onderwerp 'van »ete vragen tijdens
vragentijd in het Lagerhuis.
'

Trans-Atlantiscnen
I u c h t P 0 s t die n s t New - Y Q J;r~k
- Sou t h <t m p tOll, met .1 ng a n ,g van 1 Nov e m b e l'
Tijdens het debat, dat op deze ver- a. s.
H e t
sub sid 1 e z a I
Betrekkingen tot U. S. S. R. klarillg volgde, verklaarde Hayashi, dat ~ dol I a r per m ij 1 b' eJapan geen territoriale oog'lllerkell in d rag e n,
t e r w· ij 1 h e t p 0 r ) II e t k a- N~ord-China
beeft. Japan, zoo zei hij. t 0 z a 1 w 0' r den
g e bra c Ii t
T" o- k"1 0, l'5 F e b r. (II'avas.
,
bioet dayasW is VOOl de eerste maal ,~al trachteu, ee~l be,wapeni~gswedloop. te '0 'P 2 1 a 2 5 ,G e n t s per ;:t/~.'
. d,en R··k
'
t ' voorkomell. '
I n h e t beg i n z a I s I'e
,,In.
IJ s d ag vetsc h enen.
De amos'
' c h t s'
feer was betrekkelijk kahn. I.n eell rede- '
12
P 0 s t w o l' den vel' v 0 e l' ,d,
doc h
1 a t e l' 'z u 1; 1 e n d e
voering, welke dezelfde IIJllell als die in
r e u zen - C lip per v lie g bood~ rede vail Jirita ,volgde,, verkl;lal'de Ver. Stilte",
t e 'n 6 0 pas sag 1 e r s v e'r ..
Hayashi, dat hij de Grondwet zal eel'·
v 0 ere n. De die n s t w'o l' d t
biedfgen. dij ivees er' op, d~t de reor2 m a a I II e r
wee k
b eganisatie vail de nationale defensle 'Luchtdienst I New-York
v log e n d 0 0 r
e e n · A m erikaansche
maa'tsch~p;Iljoodzakelijk is, opda,t'de yeiligheid van
,out ampton I
p ij e n d e l m perl a.1 A l'rbet RJjk niet in gevaar worde gebracht.
way s,
elk met ee n v 11 e gDe begrooting is met 270 miUioen yen
OVERTOCIITSDUUR 24 a 3.. UUR
t u i g
vic e v e r s a p e r
vermillderd do{tr opschorting van bewee k. G e d u r end e 6 m a a n,
Was h 1 n g ton,
15 Febr. (Reu- den
z aId e
N 0 0 r del ij k e
paalde aangevraagde eredietell. De pre- ter). D e Fin a n c i eel e com - l' 0 ute v i a N e w
F 0 u n dmier kOlidlg'dt! een bel~tihgverhoogillg m i s s 1 e van h e t H u i s I and g e b r u i k t w o r den
aan bellevens de illvoerfiIg van llieuwe v a Ii
a f g e v a a l' dig den e n g e d u r end e d e l ' est
belaStillgen. Naar ~erbeterillg van de be- h e eft h e t
reg eel' 1 n g s - van h e t
j a a r
d e
Z u itrekkingen toi de, U.S.S.R. en China zal vel' zoe k . g () e d g eke u l' d del ij k e v 1 a B e l' mud a e n
. ,
, o m gel den . t e
v 0 tee r end e
A z 0 r e n.
D e
0 ver.gestreefd \\,:orden. De vrede in het Verre I' ten b e hoe v e v a, n d e s u b- t 0 c h t s d u u r
z a 1 24 a 34
Oostell maakt het noodig dat de U.S.S.R. s i d i e e r i n g
van
den u u l' Z ij n.

De Itegee,ringsverklaring

•

I

(Telegranunen vail h~t AIr. Ned. lnd.
Persbureau Aneta) •

I'

Nationalisten vorderen in het Zitiden

,

•

-Politleke demonstratie

J

Gezlcht op de

st~(l

1\Ialaga.
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Handel en Nijverheid

De Britsche hewapenings. koorts
.

Heeft de Engelsche regeerlng een
speciale reden om het tempo dezer uitbreiding en fntenslveerlng der bewapenlng zoo bultengewoon snel op te voeren ? Zij 18 zeer voorzichtlg Inhaar uitlatlngen over oorlogsgevaar. In dat opzlcht is ziJ veel geslotener dan de Duitsche staatslieden, ,die herhaaldelijk
daarover spreken. Nog dezer dagen heeft
.Goebb~ls de geruststellende verklaring
g~daan, dat er dlt jaar geen oorlog In
Europa komt. Zulke
mededeeUngen,
welke tach altljd een min of meer speculatief karakter hebben, hoort men
echter niet ult den . mond van (legenen, die verantwoordeUjk zijn voor den
gang .van zaken in het Britsche Imperium: zij leggen ten deze een gereserveerdheid aan den dag,. die de organen der Bfltsche openbare meening zoo
vaak tot het stellen van Indiscrete vragen verleldt.
.
I

l

,WiJ hebOOn 'onlangs in een Engelsch
blad een verklarlng gelezen over hetgeen, waarvan wiJ thans op bewapenlngsgebied In Engeland getuige zijn,
die on8 niet geheel onaannemelijk voorkomt. Daa1'ln werd betoogd, dat Engeland, wanneer straks het Spaansche
conflict wordt gel1kwldeerd, hetzij .ten
gevolge van een overwinning van Franco, hetzij door een nederlaag der nationa listen, vastbesIown zou zijn om
daarbijl . een woordje mee te spreken.
Londen en Parijs. wuden zijn overeengekomen om zlch dan niet meer even
passief en afwachtend te betoonen in de
Spaansche kwestle als tot dusverre het
geval was. De schrijver van het desbetreffende artikel meende te weten,
dat er ter zake reeds volkomen overeenstemming tusschen Engeland en
Frankrijk zou bestaan. paarom zou
thans uit aHe macht worden gewerkt
om zooveel mogelijk oorlogsschepen gereed te hebben, die over eenige maan,..
den In sam~nwerking met de Fransche
vloot, eventueeel een. actl~ve rol zouden kunnen spelen lp de Spaansche
wateren.
.De mUitaire en marItleme ultrustlng
van Gibraltar zou reeds geheel In overeenstemming zijn gebracht met de taak,
die over eenige maanden de Britsche
Middellandsche Zee-vloot' misschien zal
worden toobedeeld. Ook zou in verb and
.daarmede de noodige aandacht· aan
;Malta zljn gewijd.
Vanwaar die beduchtheid van Engeland. voor mogelljke verstoringen In 'het
evenwicht in het Zuid Westel1jk deel
.van Europa? Of~choon de schrijver van
het hler besproken artikel daarover nlet
uitweidt, valt het antwoord hierop,
naar ons dunkt, t'och niet moellijk te
geven. Italle en Duitschland . hebben
reeds meermalen vrij duidelljke toespel1ngen gemaakt op de houding, die zij
ten aanzien van Spanje zullen aannemen, wanneer de natlonallsten het ondersplt zouden moe ten delven- dan wei
de strijd eigenlijk onbesllst zou blljven.
ziI zouden in dat gevalzich waarschijnlljk tot Ingrljpen genoodzaakt zien om
voorgoed aan het regime van Valencia
'een elnde te maken.
Het laat zlch op het oogenbl1k zeer
zeker niet aanzien, dat Rooden het pleit
zullen wlnnen, na den val van Malaga
en den steeds sterkeren druk, die
Franco's· heirscharen op Madrid uitoefenen, doch voorspellingen ten deze zijn
steeds gewaagd. Eden heeft reeds een
ulteenzettlng van het Engelsche standpunt nopens den strijd in Spanje gegeven : De Engelschen zouden niet gaarne
zien, dat een der uiterste ,richtlngen In
Spanje het straks voor het zeggen zou
hebbeh: zij geven de voorkeur aan een
democratlsch \ regime. ,Welke conse-,
queritles de Britsche regeering aan deze
verklaring zal verb,lnden, daarover werd
echter niet gerept. Ell nu ligt het, indien de informatles ,van den auteur van
het bewuste artlkel juist zijn, voor de
hand, dat het, wanlleer het einde van
den burgeroorlog nabij is, tezamen met
Frankrijk sterke pressie zal trachten uit
te oefenen' om noch Franco noch Caballero het land te laten regeeren.
Maar d~arVOQr l~ het niet vQldoende

(,

/

,,,, ·'tet Bultenland

oe bewapentngskoortstemperatuur in
Engeland is wei zeer hoog gestegen. Zoo
hoog zelts, dat het Brttsehe yolk er
eentgsztns van geschrokken is. Het had
kennls genomen van het lmposante
vlootbouwprogram, het wist, dat er hard
gewerkt werd aan de recruteering van
vrljwllUgers voor het leger, dat geheel
gemodernlseerd wordt, en het was ook
op de hoogte van de geduchte uitbrelding der versterkingen In verschlllende
deelen der wereld. Maar het scheen tot
voor eenlge dagen tach onkundig te zijri
van het tett, dat JZijn regeerlng met
zoo'n verbluffende haast werkte aan de
vervolmaklng van het defensie-apparaat
In al zijn geledlngen. Labour was n.l.
onthutst over de recente verklarlngen
van de ministers van oortog, Marine en
Luchtvaart over wat zlj. reeds bereikt
hebben in hun resp, departementen ter
ultvoering van het bewapenlngsprograrn
en welke plannen zlj nag hebben voor
de nablje toekomst. En· dlt werd gesouUgneerd door de aankondiglng van het
uitgeven van een defensieleenlng van
400 m1llioen pond sterling. De gewone
Inkomsten zullen volgens Neville Chamberlain, die's lands. flnancH~n bewaakt,
niet voldoende zijn om het hoofd te bleden aan de enorme ultgaven, die de
herbewapening eischt, zoodat er een
direct. beroep dient te worden gedaan
op het yolk voor zijn doelmatlge bescherming In een toekomstlgen oorlog.

van .Diusdag .:16 Februurl . 1937 - TWEEDE

Beurs te AUlsterdam
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Beurs te Batavia

(Elgen Dienst)

(Offlcieele koersen.v nadruk verbodenJ

Cert. Nederl. Handel-Mlj.
N'ed .: Ind. Handelsbank
N'ed. Ind. Escompto-Mlj.
Handelsverg. Amsterdam
Koloniale Bank:
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum Mlj.
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125Y-i
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BLAIJ

13 Febr. 15 Febr.

102

Cities Ber.vice
4%·
Shell Union
31y..
U. 8. steer
1070/8
Anaconda .
I
55y..
Bethlehem .
. 893,4
Corp. Tr. (Mondl(. ·Sh.) .3.85
tnternatlonal Nickel
64%
Union Pacific
• 132%
General Electric
61%
Standard .Brands
153,4
General Motors
69%
Montgomery Ward
.610/8
Kennecott
61
Standard 011
723,4
Hudson Motor Oars
22y..
Stemming : gedrukt,

4y..
31~

106Y2
55Y-i
88%
3.82
64~

131'
60%
15%
680/8

"

BEIIEER DER SPOORWEGEN

De Dultsche soevereiniteit over de
Rijksbank en. de Reichsbahn is thans
door de arkondlglng van een tweetal
wet ten deflnltlet hersteld.
De vroegere status van de Rijksbank.
waardoor deze onafhankelijk was van
de Duitsche regeerlng, is opgeheven. De
admlnistratle der Rijksbank 13 thana
direct 'onder den FUhrer geplaatst.
Een andere wijziglng is dat de be~
trekkingen tusschen de Rijksbank en de
Bank van .. Internatlonale ' Betallngen
thans is gebaseerd op het prlnclpe van
vrijwHl1ge assoclatle, evenals het geval
is met de andere circulatlebanken.
Wat de Duitsche spoorwegen betreft
worden de restrlctles, welke aan Duttschland waren opgelegd door de vroegere
Herswl-regel1ng opgeheven. De Duitsche spoorwegmaatschappij zal voortaan Deutsche...R eichsbahn heeten.
De centrale leiding der Deutsche
.Reichsbahn wordt overgenornen door
het mlnlsterle van Transport, terwijl de
directIe der spoorwegmaatschappij zal
worden vervangen door een "Raad van
Advies van de Deutsche Reichsbahn'·.
Door deze maatregelen w.orden de
spOOrweg-employe's thans rijksambtenaren, aldus een Transocean-telegram
dd. 12 qezer uit Berlljn.
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Beurs-Ocerzuluen.

DE l\IARKT TE BA1.'AVIA

Bat a v 1 a, 16 Febr. (Eigen dlenst).
Palembang RobustaFebr./Apr. 1 14.25
nom. Lampong Robusta Febr.!Apr.
f 13.~0 vx. f 13.85 aanbod.
Wlt~e Muntok peper Febr./Mrt. t.o.b.
l\IAIS
, 'Amerlkuunsche 'markt oerontrust door bel(l~tillgIJI(lllllell
Banka. I· 22.50 aanbod.
, lege", Bl~ilellllllldsch kllpilltlll'
:
B u e nos' Air e s,
15 Febr.
Zwa'rte Lampong Febr./Mrt. (e.k. Ba(Aneta). Fair average quality (slotno- tavia) 1 12.50 nom. (e.k. Telok Betong)
Warrants der Kon. Olle waren kalm en .teertng in papleren pesos) per 100 kg. Febr./Mrt. f 12.- vraag, f 12.10 aanb.
Batavia weifelend
prijshoudend. 'De aandeelen lagen Ius- Febr. levering 6.65.
Citronella Febr./Mrt. 1 1.40 vraag.
,
'B a t a v i a, 16 Febr. (Eigen dlenst). teloos,
'l"ABW.I.
Rubbers waren awakker met' wlnstDE l\IARKT 'rE SOERABAJA
Batavia was welfelend. Er was een onregelmatlge marktstemming, waarbij nernlngen. Het debuut , van Amsterdam
'8 0 era b a j a, 16 Febr. (Aneta).
C h 1 c a g 0, 15 Febr. (Reuter-E'astenkele speclalltetten nog op den voor- Rubber lag lager en brokkelde Iaterat.
De' tweedehands sulkermarkt bleef ongrond traden. Doch over het geheel brok- De Incourante soorten waren moellljk ern). Mel-versch. 13'1'/.1,
veranderd en sttl,
.
te plaatsen en waren lets lager genokelde de markt verder at. ,
De
N.I.V.AS.
verkocht
voor conKATOEN
'Zoo waren Philips In sympathle'met teerd,
sumptle 518 tons superleur en 100 tons
Ret
debuut
van
scheepvaartwaarden
Amsterdam een vijftal punten hooger en
'. '
New Y 0 r k, 15 Febr. (Reuter- browns.
konden tegen het slot verder nogIets was rustlg. Later waren de Indlsche Eastern). Maart-Versch. 12.66.
Rubber sheets;;,~,9 ,~om" crepe 41~
lij
nen
Ievendlger
en
vast.
WHde
vaartaantrekken. '
nom.
.:
maatschappijen waren prllshoudend.
De markt was stll. '
08 RJJSTMARK'.f
Voorts waren Internatio's zeer vast
Suiker 'was zonder animo en brokkelKoffle, f 18.25 nom. i
en werden oploopend ult de markt geno- deaf. H.V.A. was op de mlddenbeurs
(Wessellnk & DfjkhutsJ.
De markt was stU.,men.
iets vaster. Het slot Was gedrukt,
Nleuwe
oogst I; ~3.":'- nom.
Tabakken
lagen
verdeeld.
8enembah
Suikers bleven verwaarloosd met 'lets
RiJstnoteeringen van 15 }'.ebr.
was zwak op winstnemlngen.' Oude
. luiere tendens.
's .middags
Rubbers waren f1auw, waarbij Amster- Dell brokkelde at. Later werd Dell Bat.
De
Mijl
gevraagd.
De
markt,
was
hlerin
dam Rubber 5 pt. lager geopend op de
'B a n gl k 0 k: 'Ketan no. 1 e. k.
,. ~ ~
kalm.
middenbeurs nog terugllep.
5
Batavia aanbod' 1 6.50 p,p. of / 10.52
(Opgave van Jolin Peet & Co.)
Unllever, nauwelijks'prijshoudend, stelLonden was zwak van per 100 kg.
"
De standaardnoteeringen
der Javade zlch op 173.
Java Ketan e.k. Batavia. aanbod I 5.75
stemming
theeveiling,
op 11 ldezer te Londen gep.p. of f 9.31 per 100 kg.
.
Bankwaarden waren, v~rdeeld. Factohouden, zijn aI's vO,~~F:
Lon den, 15 Febr. (Reuter)" Op de
rij iets vaster doch Handelsbank afbrokkelend.
'
Londensche stock-exchange was eenige
K raw a n g: fro wagon Krawang,
4 Febr.' 11 Febr. verschll
Sporen zonder animo en over het ge- speculatieve ,steun voor olles, kopers, lijn (naar gelang v.· kwal1telt en plaats Gewone middendlamantwaarden en enkele gespeclall- V. levering).
soort Dust
ltd.
heel zwakker gestemd.
,l1'/.1d. +'/.1d.
seerde Industrials, Het enthouslasme in
p. p. of p. 100 kg. Gewone mlddenVan de mijnbouwrubrlek verloor Al- andererlchtlng werd vrijwel' gedempt petJah K. BQeloeh
soort P. F.
11 d.
11'A d. + % d'.
mem opnieuw terrein en bleven andere door verderezwakte der goudgerande
Febr. aanb.
13.30/3.35 /5.34'/5.425 Ord. B. T.
103ft
d.
11 d.
+ %d.
soorten prijshoudend.
' .
waarden, \vaar verliezen tot 1% punt Lolosan Boeloeh
" B. S.
ltd .. , lllAd. +'/.1 d.
5/5.75.
De Amerik~ansche markt stelde zlch werden geboekt, hoewel de' feitelijke
,,3.50/3.55 ,,5.66
Febr.aanb.
" P,
ll~ d. 1134 d. +'/.1 d.
~
voor staalwaarden fractioneel onder gls- ver~oopen slechts klein waren.
Huller Boeloeh
"
B.
P.
103A d.' 10% d., 'Van de producten lag koper gedrukt.
,,3.75/3.80 ,,6.07 /6.15 1 Gewone midden- ,
teren doch ontm6ette op dit niveau
F~br. aanb.
Later herstelde koper zich scherp. Het Slijp Boeloeh
vraag.
soort B. T.
11 d.
11'/.1 d. +'/.1 d.
,,4.-/4.05 ,,6.475/6.56 Gewone middenFebr. aanb.
,Coprah-waarden echter waren beter. slot was vast.
Rubber lag prijshoudend en daarna Petjah K. Tjeree
De obligatiet,u'arkt was stU..
soort P. S.
11% d. 11% d.
zwak in sYUlpathiemet New-York.
Febr. aanb. '
,,3.-/3.05 ,,4.8514.94
Gewone niitldenWallstreet was onl'egelmatig en lager. Lolosan' Tjeree
Locale markt te i\msterdam Er werden kleine zaken gedaan.
1 sh.
1 sh.
soort P.
,,3.20/3.25 ,,5.18/5.26'
Febr. aanb. i
verdeeld
Oewone middenltd.
soort B. P.
Aandeelenmarkt te .Berlijn
l1~d. +~d
T~landJoer:
A m s t e r d ,a m, 15 Febr. (Aneta).
Gewone midden.waS slap
fro wagon Tjlan.
Driemaands dollars deden % ct. agio, en
soort O. P. 1 sh. ItA d. 1 sh. 1% d. dl~ ponde~ %. ct disagio.
Qewone mlddenBe r I ij n, 15 Febr. (Transocean). De dJoer:
soort B. O. P. 11 d.
11'/.1 d. +% d.
De 'Amerlkaansche markt was veront- aandeelenmarkt was slap. Deobllgatie- Beras'Machine
I
S. L. R. Febr.
Goede mlddenrust door de belastlngplannen tegen markt was levendlg voor Duitsche fondaanb.
" 4.70
" 7.61
'800rt .8. O. IP. 11tAd. 11~, d. +'/.1 d.
het buitenlandsch kapitaal. Het pubEek sen. Bultenlandsche obligaties waren
Beras Machine
Goede tippy
I
verkocht. tonden was ,aarivankelijk stH.
8~ P. A.~'ebr.
1 sh. 3 d. 1 sh. 3 d.' B,.. ,O. P.
zonder handel doch verkocht later,
Callmoney deed 2~~' tot 2~.
.. 8.W
aanb. ,
I ;, ..5.vooral koper-shares in verband met de
....
Beras
,Kepala
Wallstreet
opende
gedrukt
scherpe daling van ,den koperprijs.
,
V. F. K. Febr.
,/~p.gave van ,Gijselman & steupJ
Aandeel~n, ,oUe
waren levendlg en
.,5..,8.W
aanb.
Het aanbod beliep in totaal ongeveer
New Yo r k, 15 Febr. (Aneta). Wallvast. Het slot' was algemeen gedrukt.
10000 klsten (rond 8000' klsten gedustreet opend~ gedrukt.
De locale markt ,was verdeeld. Aku
Boemlajoe:
reude de, voorgaande week). De kwaliUnited S. Steel en Bethlehem Swel lawas ,willig ht verband met het optlmb- gen resp. 1 en 2 punten lager.
teit,was wederom onregelmatig, el). verfr. wagon' Boeml..
me door den dlrecteur vail de Holtoonde Qver het" a,lgemeen slech~ weiajoe :
Kopers lagen' gedrukt.
landsche Kunstzijde 'Industrie hi een
nig" ,veranderlng.
Slijp Boeloeh H.
Chryslers
lagen
13,4
punt
lager.
Later
interview aan d.en dag gelegd.•
Febr. aanb.
" 4.10
" 6.64
~:::st~m'ming was k~l'mef, ofschoon
was het aanbod grooter met ver,dere
Amerikaansche E'hka's en het NoordSl1jp 'Boeloeh Keqe~~hJ\aJde" pril~en ,geenp,oteerbare
dalhlg.,
,;
','
{'
'
.
t
,_ - _ '
•
Amerikaa~che,rayon ·lagen vast. J: I,
pala H. 0;"
'mitldagbeurs vertoonde' een over,·
wijzigl.n,g te, zlen ~aven. De,meeste 00Febr. aanb.,;
., 4.50
Het debuut van Philips was vast, wegenct a'anbo'd met tegen het slot' eCl}
langstelling be-stolid, voor ordlnalre tot
Daarna trok Phillps aan. Het. slot was vermee'rderde vraag speclaal in sta';U'· Menlr A. .
gewoon inlddensoort, Fannlngs terwijI
.,3.20
Febr. aanb.
willlg.
" 5.18
waarden.
'
ook 'voor de tippy soorten hernleuwde
interesse aan den dag ~erd gelegd.
De nabeurs, was levendig en zeer wilKennecot Copper lag 1 d. lager.
Po'erwokerto:
lig. '
Montgomery's lJlonteerden I,d.
T e r m iL n ~;~ k ken.: Zaken
UnUe'ver was 100m met zeer ~eringen
Rubbers waren prijshoudEmd. De om- fro wagon Poer"oworden gedaan·: in Gebroken Orange
kerto
:
handel.
I
zet bedroeg 1.960.000 aandeelen.
Pekoes en Gebroken Theeen met goeSHjp Boeloeh H.,
den 'S~henk ex, FebruarllMaart en
Febr. aanb.
. ,,3.90
" 6.31'
J&».
April/October productle. Mlddensoort
!.e:?
eriggede mlddensoort Gebroken Pekoes
Kleinhandelsprljzen van rijst en Gebroken Pecco Souchongs werden
810tnoteerlngen
te Batavia.
afgedaan: voor f~vering Junl/October,
verder
enkele tranacties in mldden11 Febr. J5 Febr. Ketan Bangkok
16.80
111.0~
500rt
en
gewoon· .mlddensoort Orange
5
RUBBER
., 9.87
" 6.10
Sheets spot koop.
2 I 1116
21". Ketan Java
Pekoe - Fannings- en Dust voor leveverk.
219/] 6
211/. SUjp Boeloeh
ring tot ulUmo Junl. I
(Reuter-Eutem)
Sheets Apr./Junj . tooP. \ 21'12
Krawang :
2t 3/ 16
" 7.285
" 4.50
verk.
'2I b/&
Prljzen'met ultsluiting van Kampong
21'1. Huller .Boeloeh
Singapore
.,4.20
Krawang
Theeen
nomlnaal
" 6.80
De markt sloot hauwelljks prijshou,:,
Orange' Pekoes (ordl:..
Beras Kepala
dend.
\.
;
15 Febr. 15 Febr. 16 Febi',
,,5.TjlanqJoer
naire tot gewoon'"
Beras
.Machine
j
44% cent
'mldctensoort)
,,::
PBPU
open
slot open
'., 8.50
Orange Pekoes (gbede)
'fJiandJoer
" 5.75
45/47
"
8neets apo5
36°/,
363/8 357/ 8
.
Pekoes·
(ordblalre:,
,tot
Lond.D.
i
(Nadrflk
verbodenJ
Maart, .
30 1/ 2 36
30 3/ .
gewoon mlddensoort)
43
..
AprOlJunl
36~/.
31
36'/4
"
Pekoes'
(goede)
43/45
(Reuter-Butem)
3
OFF;
NOTEERINOEN
TB
BATAVIA.
• Jull/Sept.
31
36 / . 36'/.
3
P
~
S"
and
Souchongs
" f.o.b. Febr.
36 /c 36'/2 36
13Febr.
15 Febr.
Medium blanketa
opgave van de producten:.noteerln. (ordinaire tot gewoon
42
Febr./Mftl.
36
35'/1, Zwarte Singapore cit.
gen
der lIandelsvereeniging ,,,Batavia" mlddensoort)
"
Landen Febr.lMrt. 37ft 6 aanb 371t 6 aaJlb. en der Ned.-Indtsche Ver. voor den Ru}j- P. S. an4 Sou'chong's
Rolled bark Febr.(Mrt. 35
34'/.
Witte Mv.ntok jif.
(goede)
42~/'H
berhandel
loopende
van
15
Febr.
1937
De m~rkt' was lusteloos en sloot flau- Landen Mrt./Mel
5 1/s :ntdpr. 5 1.'8 I11dpr.
"
12 uur n.m. tot l6 Febr. 1937 12 uur n.m. !Broken Orange Pekoes
,\Ver.
UwtJ,rW LAIDpong cu.
(ordinaire
tot
gewoon
Londen
Mrt.lMp,J
3'/[1.
&anb.
3'/8
t.anb.
Markt lusteloos.
'inlddensoort)
.
41/42
Afgedaan
laatste
Voorraden : . wit 11.765'; zwart 4766.
"
Broken
Orange
Pekoes
Lon'dln
Zaterda~.h'eden
vraag
aanb.
"
1'/
(mlddensoort
tOt
beste
TIN
kWallteit)
42.~/48
Pal e mba n g Rito b.
.f
(Reuter-Easter.o)
"
Broken Pekoes (oldlkat fie (PM plea})
Londen
E.k. Bat., Ready:
15 Febr.
13 Febr.
naire tot gewoon mldFebr.
densoort)
41/42
(Reuter-P'Astern)
"
Febr./Mrt.
open Slot, open mot.
14.25 n. -' Broken Pekoes (mldnot. not. riot. not.
Fob. Palemb. Ready: densoort tot teste kwa12 Febr. 15 Febr~
1 '
Febr.
•
litelt lncluslef Peng,aSheets spot koop.
105/, 105/ 8 1fY'/8 101/ 11
1
3
/
.
228
229
/.
1
Z war ~ e Lam P.
42~/47
lengan Theeen)
verk.
- 10 / . - 109/ 16
aanb.
Mnb Pep e r (per plco»
"
- 1~/8 .- 10]/2 3-mndlJ.-le'Vering P. tor
Mrt. koop.
39/45
Broken Teas
3/ .
3, .
229
,230
"
E.k. Bat.•Ready:
~rk.
- 103,' . - 1091t 6
41'h/55
ged.lverk.
Itd./verk.
12.50
tl.
_
Fannlngs
Aprl1l Juni koop.
f'e~r.
I
"
- 1011/) 6 - 10'/2
38/40
12.50 n. _
Dusts
Febr./Mrt.
verk.
- 103 / . - 109/ 16
"
ZILVER
7
J1l1U8ep, toop,
Maart
- 105/~
/ 16
verk•.
- 1011/ 16 - 109/ ' 6
Lon de n, 15 Febr. (Reuter-East- E.k. T. Betong Ready: (Opgave van, Dunlop & Kolff).
" ' Oet./Deckoop.
- 109/HJ - 103/ 8 ern). Cash 20% en termijn 20~. Br.FebI'.
verk.
Het
aanbod van ready th~e was de
- lU~/8 - 101/ 2 Jndie verKocht. Er was geringe alge~
Febr./Mrt.
11.90 12.25
Maart.
afgeloopen week ongeveer gelijk aan
De markt opende prijshoudend. Na meene vraag. De markt was zeer stu en WHt.e Munt.ok
het 'gemlddelde van vorlge weken. De
aanvankelijk stH en prij~houdend tel zijn sedert de officleele vaststelllng van den Pep e r (per pIcoU
kwallteit was onregel'mataig.
geopend, flauwde de mal'kt aan slot af, koers bizonder lui, doch prijshoudend. E.lf, Bat.. Ready:
/ De 'markt was de geheele week iets
1n sympathie met Amel'ika. E'r wareri
Febr.,
'
•
rustiger en, hoewel'zoo nu en dan hoo··
.tamelijk goede omzetten. '
Febr./Mrt•
20.25 21.50 gere prijzen werden, betaald, bestond er
New Y 0 r k, 15 Febr. (Aneta).
Mrt.
Londen-voorraden: 26.541; leVering: 44%.
een neigl~g tot lager, ble'~en. De zaken
1.632. Llverpool-voorraden: 39.320; leo 1 t ron ell &-0 1 1 •
namen slechts matigen omvang aan.
(per K.O.1nel. drum)
vering: 1.499.
Naar Brokens~,niet goede schenken
B 0 mba y, 15 Febr. (Reuter-E'ast- Contr. A. Ready:
lAO 1.40 1.10 rl. - ; was nogsteeds goede vraag en waar de
erri). Cash' 50 rupees 5 annas. Verr.
N e .. -' Yo r k
Febr.
1.10
1.400. kwalltelt heter ofmlnder was kiwam dit
medlo Maart· 49 rupees 6 annas. Verr.
Febr./Mrt.
1.100. (Reuter-Eastern)
tot uiting in 'de priJ:zen.
April/JW11
medio April 49 rupees 9 .anna8. De
1.4fl n. Gewone tot middEmsoort Broken Pe1.40'1,
Jull/Dec.
1.40
11 Febr. 15 Febr. markt was prijshoudend.
koes en Broken Teas ,waren prijshouFebr.lDec.
1.4)n. COI'RAJI
Contract.O.
4 u. n.m. 4 u. n.m.
dend en hier en daar iets hooger, doch
Februarl
er
werd minder belangstelling getoond
Crape spot koop.
233/ 8
233lte
Lon den, i5 Febr. (Reuter-East- Rub be r <per '1i
voor B. O. P.'s vail deze klasse, hoewel
Sheets spot koop.
217116
2Ph6 ern). Maart-versch. 21.10.0 gedaan.
K.OJ
dlt nlet 'van dlenaard was dat dlt in
, verk.
219; 16
21'/.
Marktprtjs ten 12.15 n.m.
1
ll
.. Maart koop.
21 / 16
2I / 16
de noteerlngen tot ulting kwam.
Java std.
.. Apr./Junl koop,
211:2
211/.
Am s t e r d a'm, 15 Febr. (Aneta).
Naar Dusts was'gerlngervraag, maar
, , Sheets
6
5
rerk.
21 / 8
21 lte Febr.-Versch. 1 18.50, Maart-versch.
voor Pekoe Fannings was de markt be··
Java Std.
Oe markt ,was glsteren prijshoudend. 1 18.50.,. ,
Crepe
ter en de prljzen waren :~ cent hooger.
t

,

f

Lon den, 15 Febr. '(Reuter-Ea'stern). Openmarktprijs In staven fija
per oz. 7:2.1~., I

J

'

'

I

<I

,De

t"

,Gewone Orange Pekoes en Pekoes Iagen traag in de markt doch voor goed
gemaakte medium assortlmenten 00stond nog steeds belangstelllng en, deze
werden tot vorlge a lets hoogere prijzen
afgedaan. Voor gewone en middensoort
B. P. S. en Souchongs was, mlnder

vraag.
Koopers toonden interesse voor voorverkoopen van. verscheldene sorteerlngen en over verschillende termllnen :
een paar transactles kwamen tot stand.
De kwal1telt was onregelmatlg,
, Londen vellingen:
Britsch India 1-2-'37: Gewone B.P.
en goede middensoort B. P. '/.1 d. lager.
Overige soorten .onveranderd.
8-2-'37: Ordinaire B. P. :~ d. duurder. De andere sOQrOOn '/.1 d. duurder,
Java 4-2-'37: Goede tippy B.O.P. ~ d.
duurder. Ordinaire B.O.P., mlddensoort
O.P. en Pekoe '/.1 d. duurder.
Amsterdam 4-2-'37: Gewone P. S. en
goede O. P. onveranderd, middensoort
Q. P. 2 cts, hooger, overlge soorten 1 ct.
hooger.
I
, De markt te!Batavla Is op 11 Febru..
arl gesloten.
\
Batavia Noteerlngen per half Kill)
(inclusief uit'voerrecht).

o. P.

•

Producten-markten

p

I

I.

'°

.*.

•

•

o

,

,

47~

Nom. - 48

to good
46
P.~SI' ordinary
to Imediull1
, 44~
P's ,ordinary to
me.diu'm
43'
iP•. S. & S. ordinary
to medium
42
Dust & simall Fugs.
ordinary to medium
38
B. O. P. Firiest
45
B; O. Po's good medium
to good
43
B. O. P..'s ordinary
to medium
41 ~
B. ,P's ordinary to
medium
41
B. T. ordlna.ry to'
medium
40
P. ~'. ordinary to
medium
41 ~

6.

Nom~

-- 47
-- 45~
-

44%

-

43

-

39~

-

44

-

42~

4~

-- 42
41
32

I

Vracht. Amsterdam 1 34.50 per W.Londen i 35.15. per W. - Australia
f 30.5() per 40 c. ft. (all less rebate)
South Africa 1 25.- per 40 c. ft. - N.York $ 17.00 per IM3 . _ S. FrIsco $ 16.50
per 1M3. - Perzlsche dolt I 17.50 per
50 c. ft. -- Bagdad 'J 29.50 per 50 C. ft.
(all nett). I

De ' 'Ruhbernlarkt
(Opgave van de Ned. Ind. Ver. voor den
, RubberhandelJ.

Overzlc\lt
Fehruar!.l.

het t~dvak 1 tot 6

van
I

Mar k,t not e e r i n gen.
Singapore

p

.,

:Fin~st

O. P.'s good medium

~.

-W~

~~

~

~

~

~CIJ

CI)

~od

'S

Z~

rJ)

1 Febr.

201~/1'

35~

2
3

"
"

20%

4
5
6

"
"
"

35
35%
35%
35%
36Ya*)

*)

2OU/1lJ

21%
215/ 18

21%
openingskoers.

-g
~

35%
343,4
34%
351/ 18
35'/.1
35~

38%
,38),4
38%
38%
39
39%

De Rubber-export
(

Slech te\veel'sges teldhe j d.
Ondernemingsrubber

De ultvoer voor geheel NederlandschIndia bedroeg in Januart 14.581 ton,
waarvan 5.263 ton van Java en Madoera
en 9.318 ton van de buitengewesten.
Hiervan komt ten laste van het restrlctlelaar 1937 10.686 ton (Java en Madoera
2.428 ton, bultengewesten 8.258 ton);
De uitvoer met extra-ultvoerbons ten
laste . van het restrlctiej aar 1936 becroeg 3.895 ton, waarvan ult Java 2.835
ton en 1.060 ton uit de buttengewesten.
IVan de ondernemingsrubber, welke
op31 December .19~6 onder douanecontrole was gesteld en waarvoor tot
een hoeveelheld van 5.138 ton extraultvoerbons werd verstrekt, bedraagt
dus het restant dat in Februarl nog
mag worden ultgevoerd 1.243 ton.
De export ten taste van ~et restrlctle-,
jaar 1937 van Qndernemings'rubber is
ca. 6.500 ton onder' het toelaatbare
maandelijksche quotum voor het eerste
kwartaal 1937 gebleven.
Voor Java is de oorzaak vrijwel ge~
heel te zoeken in de buitensporig slechte
weersgesteldheid; v,oortdurende en uit,zonderlijk zware regens in de beste rubberstreken belemmerd'en de eerste 20
dagen in hooge mate de tap, zoodat
sommlge ondernemingen zelfs nauwelijks de helft van de haar toekomende
productle konden opleveren; deze bij'zondere omstandigheden behooren thans
naar verluidt tot het verleden.
'
Door de plotselinge sterke verhooglng
van het exportquotum op 15 December
j.1. voor het eerste kwartaal ondervinden de ondernemingen In' de buitengewesten tijdell1k moeilijkneden met d~
werkvolk\1Oorz~l\ing, die
intusschen
door intensleve aanwerving reeds' in belangrijke mate zijn verminderd en spoedig weI geheel tot het verle-den zullen
behooren.
Bevolkillgsrubber

, ,~; ~,

.

\

j

r:
(j

"~,l

,:.'
...~

I.

De totale uitvoer bedroeg in Januarl
13.135 ton: hlervan komt:
ten laste vlan het restrlctie-jaar 1937
12.932 ton, waarvan 12.098 ton ,op asslgnatles en 834 ton met, vergunningen
van het hoofd van het Gewestelijk
Bestuur zijn uitgeviOerd ;
ten laste van het restrictle'-jaar i936
203 ton, waarvan 10 ton met extra-lJitvoel"bons en 193 ton met betaling van
bijzonder uitvoerrecht.
Van de hoeveelheid bevolkingsrubber,
welke op 31 December in de gebledel1
met bijz.onder uitvoerrecht onder doua-,
ne-toezicht werd gesteld ad. 342 ton,
\Verd in Januarl193 ton uitigevoerd, zoodat nog resteert 149 ton.
In de gebleden waar in 1936 reeds Indlvidueele restrlctie 'was, wern. 1~ ton ,
extra-uitVoerbons verstrekt, zoodat nog
2 ron' resteert om in Februari te worden ultgevoerd.
He~ geringe tekort In den ultvoer van
be'volkingsru'bber staat mogelijkerwijze
in verband met 'de invoering van h~t
Indlv.i'dueele restrlctle-systeem In gewesten met groow arealen bevolklngsrubber, welke invoering uiter.aard in
den eersten tijd eenlge kinderzlektes
doormaakte, De voorraden bevolkingsrubber per ultimo December 1936, voor.;,
looplg op 9.2.78 ton gecalculeerd,' bleken. ten slotte .7.660Iton te zijn geweest,
en ondergingen In Januarl slechts geringe Wijziglng ; per ultimo dezer
maand zijn zij voorlooplg aan te nemen
op 7.930 ton.

B u 1 ten ,I and '81 c heM ark t.
FAlLLISSEMENTEN
, De markt opende onge'veer Op h~t
zelfde nive,au als het slot van de voorUitgesprok.en
afgaande week. De stemming Was kalm.
,0001' den Raad van Justitie te
Tijdens de tweede helft van de week
kwam een vastere tendem; tot ulting.
'marang 'bij, vonnlS ddo. 5 Februarl: E.
De 'Voorraden in Engeland ~ermln- Dlepenhorst te ~emarang, Tan Kong
derden met 2028 ton.
Hwan merk Tj'hingl Hwan Roo te Lasem.
I
!
LOndon Llver- 'fotaal
. Door den Raad van Justltle te Soepool
rabaia ddo. 27 Januarl : Oel Bing Ling,
1 Febr. 1937 29131 41900 71031
handelaar, wonende te Probollnggo,
29671 43388 73059
Sach Mohamad bin Abdullah Alamoe~5"
lJ
di, koopman, wonende te Soerabaia,
540
1488
2028
Afname
Loo Swie Poo, koopman, wonende te
tons
tons
tons
Soerabala, ddo. 30 Januarl 1937: C. J.
J. 11\1. Emons, wonende te Soerabaia.
J a v a m a' r k t.
Door den Raad van Justltle te ~oe·
De markt ,was stil, doch had een ra'bala 3 Februari : V. A. Andre, wonenvasten ondergrond. Tegen het elnde 'van de te Soerabala, Tan Lee Liem, hande week, trad een priJsverbetering in, delaar 'wonende te Kedlri, Sech Achmad
waardoor'de markt sloot op 39% cts. bin Saleh Bobsaid, koopman, wonende
voor Java Standaard Sheet.s.
te Soerabaia, J. O. H. de Rooy, handelaar: wonende tet Soerabala, 6 Februarl! de te Soerabaia gevestigde en
UITVOER UIT JAVA EN 1\IADOERA
kantoorhoudende N. V. Handel, Mlj~
Volgens opgave van het Centraal Sin Hiap Ek.
I
Kantoo,r voor de statIstlek werden geDoor
den
Ra'ad
van
Justltle'
te Medurende de maand Januarl 1937 ult
dan
ddo.
,29
Januarl:
het
faillissement
,
Java en,Madoera' uitgevoerd (in tons
van Soetjasengh, koopman,' wonenide
a 1000 kgs netto) aan:
ter onderneming' S'oengei Lipoet nabij
, 5255 tons Kwala. Simpang (Atjeh).
rubber
witte peper
1717 "
Door den \ Raad 'van Justltle te Mezwarte peper
465 "
dan dodo. 5 Februari: de failllssemenmals
24351 "
ten van: Lie Ban Tjoei merk Ho Seng
koffle
2963 "
'1'jin Lie Kle, wonende te Medan, J. B.
copra
1709 "
130530 kgs de la Bretoniere, ,en mevrouw L. Ungecitronella oUe
alle sU:lkersoorten
36997 tons rer, belden tijdelijk verblijv'ende te Medan, J. 0. ,Oosterhaan, wonende te
superleure hfdsuiker
56363 " ,Medan.
'
hoofdsuiker
30504 "
,
nihil
musc'ovados
Door den 'Raad van JU'stltie te iP'avloeibare melasse
dang Lie Koen ':('iong, handelaar, lPa22264 "
ve,rharde melasse
452 " dangsidempoean. ,Echtelleden mevr. F.
nihil
vorstenlandsche tabak
Weitzel en K. Weitzel, Padal1g', Gho Ek
Java tabak
Klang, koopman, Siholga.
241 "
krossok
1757 "
gaplek
"16269 "
NED. SPIRITUS 1\lIJ
taploca-meel
18915' "
A m s t e r dam, 15 Febr. (Aneta).
siftings
826 "
Oe algemeene vergadering van de Nepearl
1074 "
derlandsche Spiritus Maatschappij nam
thee
4023 "
het voorstel tot terugbetaling van 50%
kapok
2124· "
van het kapltaal aan,
tin,
1345 "
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AFGELEGEN PLAATSIN
left prachtlg haftdb00k VOOI
allen. die ItUft arbeld op vaft
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stoken plaatseft .verrlchten.
. Het loont tevens, hoe eeft
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mel eenvoudlge en goadkoope mlddelen.
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FRED MACMURRAV, JEAN PARKERS, JACK OAKlf, e.a.
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DOLORES COSTELLO BARRYMORE·
Spoedig in
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Ee n Cocktail

ve n }ClIE -l-lJ'.CR - P;K,ANTERIE. Zle Gitta
Arpar, als de betcove'En~$ H,leid,tu, .dle Koningen en Vor$t,~n .

. tot haar ~Iaven maak~e.

enz. gelleve men zlch te wenden bt
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_THE CASE AGAINST MRS. AMES_
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ken -, doth gered door
de llefde I 'De vurlge
. In e~n spannend en boelend g~geven vol angstlge
b~klemrnlng, deb. afspelend In de Still& Zuidletl,

boeiend drama van sptoonage eo liefde, met JEAN HA~LOW,
CARY GRANT en FRANCHOT TONE.
Ni~t, voor kinderen

Morgenavond

.

.

Athtervolgd .door wilden - bedrogen door blan-

Yoethalmateh Dultschland-Holland
(NIET VOOR KINDEREN)

'

F

FLEDERMAUS

3312

(Metro-film) :

~USTMAN)

(v/h F. H.

Batavia-C. Noordwllk 38 b
'reI. Welt. 349
Bandoeng
BragaweJ' 39
Tel. 1183

KUNT UNlET SLAGEN
met een goede SIGAAR
of eeri prima PUP TABAK
of een smakelijke Sigar~t,
Bezoekt onze Winkers. ;
WIJ biede~ U een ossortiment uit MEER dan J 00
Fabrikaten.
De e"ers~ e eisdl Is
voor een Sigaar

.
f Oat men deze
Droog Bewaar'
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'. ELISABETH'..... BERGNERJ-'
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groolsch van oplet' zoo aangrljpehd verlolkt
realistiHh Yleergegeven, d'at U deh' i,k.- e J nil

DE WEG ~":N A AR ROEM

nlar het wer\< van den beroemden sch,r:iiver H. G. WE, L LS.
E 30 fantasie v~n wond~ren in e~n alledaagscl\a wereld, . ":'et in
de hoofdrollen ROLAND YOUNG
ell" JOAN GARDNER.
Een van de boeiendsta en tevens meest komische films van heden I
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Het heeft algemeen een' ~er~tel
lenden lndruk gemaakt, dat Hitler belcofde, zich nlet meer aan nteuwe verrassingen te zullen bezcndlgen. Zeker
zei hij da,t in volle oprechthetd. Maar zal
zijn temperament hem nooit meer te
machtig worden? Wij hebben dat al
eens meer gehoord. En vele malen heeft
hij de wereld gezegd, het verdrag van
Locarno te sullen respecteeren, mltsgaders de demilitarisatie van het Rijnland.
Toch is' het anders gegaan. Een reden,
om van het aangekondigde af te wijken
zal zlch altijd weI voordoen,
Het - voordeel van deze belotte woog
dus nlet op tegen de welgerlng van alle
'samenwerking, ja zelfs van eventueele
credleten, en tegen het afkondlgen van
de onverblddellijke autarkle.

Hitler over Autarkie en Vrede
Woorden van economische

en

I

I

polifieke

verkeer, zoo bestaan
den als Engeland en Japan! Scl1acht
jaagt naar 'crediet.· Hitler versmaadt
zegt, geltjk Hitler. verkondigde. Maar net, Hij geeft de voorkeur aan het
:Versailles en Brest Litowsk
men kan ook als practicus zeer gevaar- boelende : .spelletje van de oeconomle'l
lijk zijn.
dat met gebrek aan levensmtddelencen
Die
weorden
toonden,
hoe
weinig
aan
stoffen voor kleeding begtnt.. '~Ij
POLI'fJEKE BESCIIOUWINGEN
Schacht op dit oogenblik te zeggen heeft aalmoezen noodig gelijk de. n~~r":
van
heeft. Wij hoorden ook: Hitler wonsch- Deterding er een verstrekt (waarvan. 'de:'
(Nadruk verbaden)
te weI herstel van' de oeconomische be- Duitsche bladen echter niet mogen' ~~p-:-l
VILLANUS.
trekkingen met zijn buren,' maar hij pen l) Kostelljk stelsel. Nu weten wii',,'
wilde
geen
credlettransactles ! Deze waarorn Schach~ niet naar Parijs' .ls :gi:
Amsterdam In 1936
moeten echter voor Duitschland de basis I ~aan, om. 'daar over credieten te ~pre~.
2 Februari. vormen voor zijn buitenlandschen han- ken. Credleten brengen het autarklsche
CIJ,FERS VAN DE STATISTIEK
.
stelsel in wanorde.
del.
Zijn wij tevreden,·· Engeland en.
Eind 1936 bedrceg het aantal inwoFraukrijk kunnen het mlnder zijn,
Crediet beteekent voor Duitschland
Het was een bedenkelijke bekentenls, ~cn. Nederlandsch adellijk huwelijk is te Londen voltrokken : onze Iandgenoot ners van An:sterdam 783.344 tegen
.oevoer van goedkoope, natuurlijke die Hitler deed, toen hij zelde, geen Jbr. mr. A. II. S. van der Wijck hnwde met' gravln Brydgytte Bentlnck, die vall 781.645 bij den' aanvang van dat [aar,
Ook wij hebben reden, om nlet gegl ondst:>f~e~1, die het vlerwer~en,.en aan ~:~f~~~1i~~~ '~~~~~~~~~~~: Zi~~a~~e:eel~ ~ed,~rlandsche afkomst is. De bruid snijdt met bet zwaard van den brulgom
hetgeen dus een vermeerderlng met
lukkJg te zljn 0v:er de woorden van
de levela.nclers weer, ter voldoenmg va~l ontkende. Als het stelsel, dat nu reeds :
"
de huwelijkstaart aan,
1699 ztelen beteekent.
.
Hitler, welke nlet de, in dell vorihet
cr~dlet,
terugverkoopen
ka.n.
Zlj
tot
ontberingen
leidt,
met
opzettelljke
~_~
!
.
Het
aantal
levend
geborenen,
11.670,
gel~
brief besprokene, ons rechtmoeten dat aanvaarden, aan.gezlen an- consequentle moet worden iVoortgezet '
..-- ._. -..
was vrijwel gelijk aan dat In 1935
streeks aangaande punten betreffen.
ders het geleende geld, verloren zou z i j n . .
I , I
"
"
(11 665)' h t
b' t ijt
d'
d
Maar van die goedkoope pr,oducten blijft waar gaat Duitsc/hland dan heen?,
gl'ijpelijk~r. Roosevelt en Eden. hefben zen. Het wil poUtieke. samenwerking In~oner~ weas g~~~r 1:~8 ::g~~r 14~dZ~~n
Jlet Qeconomisch gedeelte van de
er veel achter In Duitschland, ter voorHitler's woorden hadden echter niet verklaard: Wij geven geen crediet .aan voor den vrede, onverschillig wat de bin- weinig lager. Daarentegen was de sterfte
rede klonk zeUs hoogst bedenkelijk,
ziening in de 'behoeften van het v'olk. enkel oeconomisehe, maar ook politieke landen,' dat zij de grootere ruirhte aan ilenlandsche richlting in een .land m6ge eenigszips hooger. Het aantal overledeyall· algemeen standpun~ beschollwd.
Dat is im~ers het Noordeel van het rui-l- . strekking. In dat opzicht waren zij'
~lid~elen zuBen gebruiken tot versnel- zijn. Wo:t qeeft dat met Vers)llles te nen bedroeg nl. 6744 of 8.6 per 1000 in..1,k pen nooi1t van mijn leven eeq
1"ing nog van het tempo van hun wape-I' maken 7 ~eker, te Versailles is oneindig woners, tegen 6476 of' 8.3 per 1000 in
theoretlcus ~eweest", zoo zeide hij. "Er
,~,,•
1935 ·en dlt had tot gevolg, dat het geztjn ',geen vaststaande, oeeo\lomische
ping,. ~aarm€de zij onze veiligheid 00- veel kwaad gestfcht. Dat hebben wij hier boorte-overschot in 1936 wat lager was
waarheden"! Dit is een krasse en geyendien in gevaar brengen. Hoffelijker steeds ve~dedigd. Maar de ,verdeellng· in dan het vorlge jaar en wel 4926 tegen
vaarlijke bewerlug, dIe de verdere uitheert Blum hetzelfde uitgedrukt, toen overwinnaars en' overwonnenen heeU 5189.
werking n,!et onschuldiger maukte.• T~rI hi} ',.i~eide, dat een land, welks oecono- I waarlijk Engelahdo niet op zijn geweten.
'
wijl de h~ele wereld nu meer. dan ge. hI·
d d·
t
. b
t
Dat de totale bevolking desondanks
noeg' heeft van de kunstma'tige welDUSS e even m w"rnor e
re!gd~. e ge-l Ol.: r.~~h en de omstandlgh~den onver- slechts met 1699 zlelen toenam hangt
vaar~, en haar' oude overtuiglug, dat
ra~;en door he.t ,stopzetten van Zl)n w~- . mlJdehJK mede. Engeland was niet al- samen hlermee, dat 29.668 personen zich
slechts vrij wereldverkee.r d'en welstand
. penindllstrie, ,recht had op hulp. doar' leen, en ook niet voormimelijk, verant- in' de gemeente ve~t1gden, terwijl 32.895
en daarmede de vreedzame betrekkin~r~~iet, ten elude het in staat te steUen, I woordelijk voor. die oms'tandigheden. Was Amsterdam verllet~~n. Ook 1936 bracht
gen tusschc:m de volken kan bevorderen,
di;.pntwfichting te yoorkomen.
. h~t te Brest Litowsk a~ders" en zeUs dus een belangrlJk ve~tr.ek?verschot
Is ;Hitler' van tegenovergestelde m e e - :,',
Imet erger? .Maar zeIrs al was het ver- (3227. personen), hoe weI dit germger wa.s
nlng~ Een yolk moet zich zelf helpen,
~{a~r, van a.~le kanten kree~ Hitler wijt aan Engeland, en 'al was de verge- dan In 1935, toen de vestlging wat lager
en zijn ideaa-l is meer <:Jan ooit te voren
l!-etz~lfde te hooren: Wij wil1~n U hel- ~ lijking juist-, zou dlt dan nog' een reden e~ het ver€r~k wat hOoger was en het
de atItarkie. Hij blijkt daarin: volkomen
pe~: mits' gij bereld zijt over samenwer- Imogen zijl1, om eindeloos door te gaan mlgratieverlies 5204 personen bedroeg.·
van "meening te verschillen met d.r.
,kij\g tot pevei);g;ng van de vrede, en tot lOp (Hen weg?
I
Een splitsing .naa~ herkomst en beSchacht, die naar aIle ,kanten aanknoobeperking. van de wapening te spreken.
.
stemming der gevestigden en vertrokkeplug, zoekt, die itelkens weer",vel'kondigd
Dit. nu ,weigerde Hitler ronduit. Over
De democratie, die weer het noodige nen laat zien, dat het verhekoverschot
heeft, dat de autarkie een noadsplbng
.Duitsc~~and'S bewapening, zoo zeld'e hij, llloest hooren, heert een andere taak naar andere Noord-Hollandsche, inzonls,e,h het vrije
handelsverkeer het
za.! DUltschland zeIt 'beslissen.
in Europa, dan aan gelukkig nog weinig derheid forensengemeenten, hoewel wat
:idea~J.. Hitler :gelooft, dat het kunst.
gerechtvaardigde angst psychoseg toe te n;inder dan In 1935,.nog s,teeds belangmatig tabrice.eren van grondstoffen een
Van geen vergelijk op dit punt wilde gw;en. Maar als Hitler'. die democratic Iljk is, n1. 2805, tegen 3898. in 1935. Uit
nood~kelijl(heid' is voor een land, dat'
hiJ weten. En evenmin wilde hij tl'eden 2JOZeer vcrwerpt, waarom b2roemde hij de ond~rscbelcJing naar. gezmnen en af2e" a;ts natuurlljke' producten, zeIt niet
,!n eenig_loor~tel, d3 collectieve b3vei1i- ~ich e1' dan, op, meer het recht lte heb- z~nderhj~e persorten bhjkt, dat het ver- ,
bezit: Hij den!{t daarbij alleen in ter>gin~ van~-de vl'edc be. r~f!ende. Zijl'\ bui- be!l d'all eenl~ con~'.itub>neel st1a'+s- bekoverschot vooral het gevolg is van
men' van oQrlQg; lap de ge4ac.hte a,ln"
'IJe~l~n~~i~e.uit;~ill;en:over,Rl:l<s.l~n~l P}O~s- no::>fd in It~urolj..l, zlch ,oc'l~~t ...Qem,ocr.'\~i..: ~e~.'~~~~(~k~ern van gezin~en.
oorlc\:J'enk~l"el"Falleenwo~-d~ 'het 'edoh6::'
.. '.~f.t~h~ffit ::hl~ti~t))re~~'?~~$~l,ijI<~t~j~, ,~~~~",,;thl}~·~?,~·.·iihi' p:>.: 1~!-c. '~;-'b'a-ijep~n ?-·Me.ri,,~9a6·. -v: e&
tlg4eQ.'·zicW"4~'49'- g'e.ziriri'en.
mlscne leveno'p~ehQuwd: Afw(de kuris-t:"
v~ ~!S~ l~lJ c,~n. yolKenoond ZlJll geblek k:'.ll, . ~l;et te?el'jkerbJd d,e' del)l{)cl'at 6 ; te Amsterdam~ te,rwljl er' 5385' dUS bijil~l"' ','
matige oec'Jnomle nfe-t altijd zal falel),
,:l-an ~,!Ullvers~htel.t. De Engel:ci1e t"hden ve:'Wel'pell €11 zich e:'op be:oemen.
1000 fn~er,' naar elders' vertr~kken.
'
als ziJ' op de uite.rste proef van een
' grnGe1', 0 f t..l:e t d ~n
vr,8gen 1'em. I
191:cn
.'
blok~ade gesteld word't.: , .,' .
,. '.
universJliteit z')u zijn, '11, m~n £en yolk '~'':_ ~!l"!'~':i:,,!:~~":~:"?:"'~:"~''-::::-~''~,~~~~.:r.i&W~~~-!S!!....~! "!!"]
Hitler redeneert aldus': Vpel' l,k mijn
V2n 1'10. milE ~~n z:e- en, een gcorgani.'
vierjarig' plan uit, dan zijn ja~rlijks 20
seerde S:~ll ~ vo"pl€nde mel; een m~chof 30 ~ldlaoel.l ton ko·en meer nOJdig.
ti;?;e,. en haast ,:,luanL-:.st'care }}:)sitic in
Die gevcn tfenduizend of meel' arbe!de!\s
F111l'opa' en Azie, van clf!H VoHwnbond
wel'k.· Wie zal mlj eraan helpen, die
uitsloot.
mellschcn to eten te geven, als ik die
,~
kolen niet meer laat delvell? De' redeI Dc I P ~C1 W:l ~ d~ 'en keel' zwaar in de"
neering is "l1atuurlijk valsch. De benzine
[re'Jevo; ... :n '; V1~1 I-F',~el', M~1.flr de zijncn
de alie, die ,uft de rubber met die
;'vragen n:et niJar lo-:dl~1, of juister, zil
kolen gemaakt worden, ~ijn eenige ma'zijn met iedere logica tevreden. Zij
Jen ~o duur als het kUl1stmatige projui~hten,
toen hij teg'enover Engel'ind
duct., Daarvoor wordt het heele Duit~che
I betccgde dat Idit land te Versailles meeIOU men kuntlenv~e(htenvan de. t~eh trfomre.n.
Indu~trleele proces verduurd, de concur-'
,gcholpen heert Europa in twee helften, :
-die' met BROMURAL verkregen, wQrden. Bit
rentie-mogelijkheden in Ihet 'lbuitenland
in overwinnaars en overwonnenen, te
verlp~ncterd, de volle explQItatie van de
vercee'.8n, 'terwl,il l1et nu zich tegen eeil i
angstaanvallen ~n depres$ies, wanr1~er zenuw·
Duit~he productlemiddelen beknot. Zou
I v81'd€e-in s van Europa in twee helften
overspannin~ tot slapelooshe.id Yoert, wanneer hersenverrtl0ei.dheid U neerdrukt.
dit .niet. vele tiellduizenden arbeiders
'I verzet.
overgevoeligh~jd den wil verlamt en hoofdpijnell lJ vopr alles. ong~schlkt maken. dan zal
van . hun' wel'l,{ .berooven? Het snijdt.
DUi~hland. af van hetgeerf' inJvroeg~r
';Jij Kunnen ens levendig vool'3tellen,!
' . , " , ' '1'.<. ' . " .
.
,,'
. "
"
I hoe de
toeho:)rders van deze treffende i
jareni de bron. van welvaart en, de o()r-:'at dele kwaten helpen o'verwinnen en herpen het verloren eyenwicht in korten tiid
zaak.: ~an ziJn toenemende groo~heid.
. " . . ' . . . , : .: '. .' <,,.';.,d,:
- . . . . . .~:" . " " "".."",.,.,J.J
argument:ltie genoten. Maar het bultente herstellen. tlet 'is het beste zenu\v~tillend~ rni<Jdel van onfeilbare ultwerking.
was '. ZIJn Ibuitenlandischel1l handel. M~n I ,
.
" '.
Iland was geen oogenblik omtrent de .
stelle> zlch. Engeland voor odat zich aan l ,Prinses Julian34 en Prins Bernhard Iteb ben zieh, na ~un Ibezoek'·aan Zakopane, waarde ervan in twijfel. Engeland weiBuisjes van 10 en 20 t·abletten
K ;N' 0 L L
A. - O.
een dergehjk experimen,t zou waget.l. Of " ilOlldag m",3r Krakau begev,en, w~ar zij versch,eidene bezienswaatdigbeden' in gert een verdeeling ,van Europa naar
Verkrijgbaar in al1(! apotheken~. 'liJ) Ludwigshafen aan d~n RijQ
zelts. illla ar Nederland. Zeker, .~en i~ geen·· ?ogellschou,w }la:'iUe~l. pe Prinses ,(links). op de bipl1.enplaats'der fraaie' Ulliver-Ildeologieen, waarbij men de pal'tij van I
theo~ietIc,us, als men dergehJke dmgen
,
sIteltsblbho-theek, voar bet standbeel<\ van Copern~cus.,'
communisme of fascisme zou moeten kle- i
II

lk ben geen ' economisch theoreticus"
•
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miss Lang. Daar vroeg ze naar 'miss langer hoe grove~ en' platter.
voor- niet onbescheiden moet heeten - dat
"Dat is geen reden dat ze'op djema~ · een gewone bevatttng kan aanleeren. Ik.
Marshafl en wer.d in' den salon gelaten, schijn kwam: En, of het n.u was, door,1at zulk een schoone en zeldzame stand- nier tot u spreken zou, want u moet mij ben zeker, dat lord Northmoor veel min- ':
, .
.'
: waal', l~~ €~n paar minuten wachten)j zij ~lle zeHbeheerschi,l{g verlaor, of vastigheid. dan toch eindelijk beloond, nie,tkwalijk nemen, dat ~k verstond', .jer gelukkig zou wezen Zonder u, ~e1fs'
: '
I - - terwlJl ziJ ha:lr best deed haar ver-' doordat
ziJ dacht, dat .zij dcor vree~ zal worden".,
i \Vat ze zei: ze 'praatte zoo luld, van- op den langen quur, behalve nog het
!ontwaal'diging \varm te honden -- het aanjagen·w3.t berQlkenzou...:....·{n leder
'..
.
! daar,janook:datikmij gedrongen voel- vc-rdriet, dat u hem voor het oogenbllk
~ tOlgere persoontje verschecn, dat ze geval verhief mrs, Morton naar stem tot
"Of ze met WIst, wat ze deed P' mom- de haar in de rede te vallen"
bezorg~n zoudt! Uij heeft geen ~chitte! onverwijld aansprak op deze minvrien- cen schril geschreeuw en schold de ar-' pelde 1111'S. Morton, nog niet geheel uit
.
.
,
II
d
ll'kh i
~ I'delijke wijze :
' n . 1 e Mary uit voor: "Sluw" list.iQ'o ~ehel)- het veld geslagen, maar toen ze zag, dat
"Dat ,vas heel, heel yrien:ctelijk van u! d1'einc;le, opvia .en de persa-on Jed nooI
haar lady~chap de hand legde over ,Ma- M'.1ar, 0', ik wilde tqc!l zoo. gra;1g weten
if, maar eman , Gie hem be-grijpt en
9)
"AIs ik het weI heb, miss Marshall, f.e, enz".
.
ry's trillende vingers,' ging ze voort·: , of zc elgenlijk ntet :n haar, rec~t' was'!" hem een waarlijk tehuis weet te berel'Toch kon ze niet nalatcn te
I (!:In .is n dus ~~n plan .~ich in te drin-, De deuren wel"den nu o'p~ngeslagen "AIs de zaken Z66 gesc~apen..sta(~n, mijn, "Ik beil overtu!gd; qat lord, ~orthmoor den".
len:
preve- I !Cll 111 de fanuhe van ZIJn 101'd,~~hap".
en op waardi~e wijze, kondigde miss hdy, en .ze w,ordt nog. gestlJf,j m haar de diepste genegenheid: voor n .voelt".
"Dat zJ:~gt hij ook altijd", meehde Mary
i
,Overrompeld 11:; M'1~'y zich voelde" L.lng U:111 :
koppigheId, df),l1 heb' ~k ,niets ll'eer te zei lady Kenton, '?ie dez~ ,oRll1,erking als 111 wat opgewekter.
"Wel hard voor ons! En ze is niet I antwoord::le Z0 to-ell heel politie!\,:;
, ,.
"0"
~ ze'!gen, behalve dan, dat het e.en schan- een groote vrijheid van ·zichzelve tegen-'
",Ntl, de vacant..!e l'S al Ileel 11atJlj', l'S 't
',
..Lady Kenton wen~el,t voolt>esteld ,te del"ke wl'eed"'ardiO'heI'd is te e love d
.
eens k nUl) van u i terlijk !"
I .. Ik -kan niet andels eloen dnn
wat. won~en ~an miss Marshall"
lJ
u..
g \
r e over Mary beschouwde.
nlet ?"
1 "verI Ul'J't"
I
I kinderen van z1Jn gellefden broer, waar- !
•
.:,Dat.Is cen zaak van sm3-ak", zei hJj,! 11.1
-.:>'
rJ'
0' ,van
hij tach altijd zooveel hiC'ld' en
,,~a, 11<: weet, dat het hem verf:chr.ik"Den elfden Juli begint ze".
blJ zich.zelven een ~ergelijking nlakend
"Dat I:> cell uitvlncht van niets! Het
Mary m~.lKte, e~.n beleefde b~ibll1l:" die er het meeste r~cht op hebben!" , kehJk leed zou doen, al.s er nu een emd
"Ali u geen andere phinhen heeH, komt
tusschen de opzlChtige verschijning I verwond€rt mij, dat u zich niet s~haamt ~cor zcover haal tllllende leden dlt toe- !
kwam aan onze verlovmg. Ik weet'l dat
udall. Ibij mij logeeren. W1j leven wei
da~r' voor hem en het bescheiden; to:"
Andermaal began z'ij te snikken.
dit mij ook het hart ~ou breken,.. ma~r
zoo te speculeeren op zijn eenmaal lleun, Ze had ,een nevel VQQr de ?~gen
10m
heel stH, maar u zult dan' vast in de
taal niet in het oog vallellde persoon- geg€:ven woord, nn u weet., dat alles ver- en de hand,..dle ze lady Kenton lelkte, I .
: dat was minder: ik zou weggaan, bUl- gelegenheicl
zijn om eens kenni3 te matj.e, dat h~.j boven alles lief had, en ~oen ! ::tnderd i'3 en dat het behchelijk, ja zeIfs b€oCfde, t~l'WIJI mrs. ~o~ton, die te z~er! "KO~"" zel ,missl:: Lang, of ze tegen een ,ten zijn bereik, en dan zon hij er weI
hlj i~,ts hoorde, dat het mid.1en liield cnteerend zou zijn voor een Pair van I verv,uld \\as van haar ~lg;n grief, o~ te ~l~deuoenj kll1~. ""prak, ,,~~s U ~oo van overheen ko~en. Zou dat ~u ~i~schi,~n ken met onze manieren" ..
tussc!1en een. minachtend neUlsophalen Enaeland om een arm onderwijzeresje' mCfKen, hoe de opva~t1l1~ ,van pe meu- . . t.eek is, dan hJkt het mlJ beter dat n niet beter zlJn, dan dat luj zlch. altlJd
,,0, hoe vrlendelijk van U! Nl~mand
en ee,n snjk, voegde hij er bij : "Ze heb- totOzijn echtg,enoote te maken '!"
we bezoekster wa's, nep':
1 llier weggaat".
'
zou moeten ~cha~1en over een vrouw, die is nog.ooit zoo goed voor mij geweest I"
b en ~ij 'ioP het ~antoor noodig, dus. als ! Oat i~ het ook" gaf Mary too en' ..Uw ladysch:lp is zeker gekomen met
En daar zij een dergelijk gezagheb- ~oo ve~re ziJn bml~'1e~e was .~n ~an~ en
"Ik geloot, dat ik u ,weI in eukele van
j :~J n. e~s van .:elang meer te zeggen kc'~. de to~n tcru ' t~t haar vorio'p" uit- hetzelfde doel als ik, om miss Marshall bend optreden gewoon was, wist zij mrs. tUSh00 d zO~,?n ev eg ,om ZlJn s an,' op
he
o
uw moeilijkheden zal kunnen helpen, als
.
e t,. dan ~oet 1 gaan. Hannah zal je , ~pr~ak: "maar ik kan n~et andets" cloen i te overtuigen. hoe ongepast het van Morton het vel'trek uit te k~ijgen. terwijl, e ou en..
thee geven .
I dan wat hij verlangt",
.
I hall' is, om mijn broer lord Northmoor, Mary, die gewend was zich m te houd~n,
"Ik ,geIO~! met. dat dlt zoo we~en zo~, U dit tenminste aangenaain Is", zel lady
"O! O! Oat je Ide weduwe van je ar- I~,
,pn
~ ni~t te ontslaan van het engagement, haar tl'anen nog net even kon bedw111- na wat mlJn dochter en miss Lang mlj Kenton en I Het het jonge mei~je veel
gelukkiger acbter, dan zij haar in het
men ,broer nu z66 achterlaat!" En ze I : "Als h1l :1Uhzo,~ dw~a~ ~Pt u"o\Ostel.d: w~ar ze hem zoo,allernoodlotti~st toe gen. maar toen lady Kenton haar naar verteH hebben".
bal'stte in tranen en snikken uit.
is, .om ~9 de 0: el1: a . e ZlJ~~ ~er - ! verleiddc ! , , '
I
zieh toetrok en haar knste, begonnen' ze
U moet denken : ik ben niet gouver- eel'st gezien had.
z6o-rijkelijk te vloeien dat ze ~lechts met
"..
.
angen IS, an an 1k u we1 vel e en,I '
Om (lit met betamelijke koelheld te .
. ' , '"
nante blJ een familie 111 huis geweest,
"Ik, kan er niets. aan doen, Emma", dat het eenvoudig uw plicht is om hem
zeggen, kostte mrs. Morton' z66veel in- I hor~en en stooten de woor~~n .te voor- maar lk ben al op mijn zestLende jaar
zei hij, versteld en vel'baasd. "Ze hebben zijn vrijheld tel'ug te geven".
.
,.'..
spanning, dat ~ij vast ovel'tuigd was hoe s.~hljn brach\:, ,,0, neem mlJ met kwa-I hier gekomen. Ik weet niets af van 'bemijn " a,anwij-zingen noodig betreffende
Wat nu ook Mary s elgen bescl1ouw111- mr. HoIlstone het haar niet had kun- hJk, my lady.
dienden, of groote huizen, of dell om'een z:aak van mr. Claugton en lk kan ze
-/
'
gen
w~ren
betreffende
haar
pllcht,
om
nen
verbeteren
.en
zij
was
dan
weI
Geen
wonder
kind.
Wat
was
'dat
nu
I gang in de hoogere kringe~".
(Warde vervolgdJ.
niet langer laten wachten. Dit zijn kan- haar dlen zoo voorgeschl'even te hooren,
.,
'.
".
.
'.
" ,
.
t d grootehJks verbaasd en teleurgesteld, yom: een beJegenmg !
MaO' ik u eens even zeggen hoe ik er
.
tooruren, zie je. Drink nu eerst'wat thee brae ht Ilee I h aar gemoe d 111
ops an ,
to
t
dd'
"
en dan zal ik bij je terugkomen:'.
wat zij too'nde, niet in wool'den, maar toen lady Ken n an woo,r ' e .
"Och ja, maar...... ze is zijl1, lord over denk, Heve 7" vroeg ladY Kenton
"I1k ben inderdaad' gekomen om het ~orthmoors, sch~nzuster en hij heeft ontra-erd. "U hoeft niets af te leeren en
Zoodra hij weg was, hield mrs. Emma door 'een~enigszins verachtelijk opgeop met ,snikken en Inplaats van op de trokken ,bovenlip, waardoor- haar be- genoegen te hebben miss Marshall ge- altijd alles voor hen ged:aan, sinds den er Is niets noodig voor de poslt1e, dan
wat iedereen met gezond verstand en
~hee
te wachtin. begaf ze zlch naar zoekster nog boozer ward. zoodat zij hoe luk te wenschen - als dit tenminste doad van z1jn broer". . !
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Inval in H99$J.~,.~b

Amsterdam krijgt nog een ~9Ik.enkt7i\b,b.er
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Het mysterle vall de "l\I~u'y
Celeste"

Twlutlg per8Ql\el~:fMu,~~,l.
politie~ll~.r4il,lu·' i
':

I,#"

De correspondent van de ''Fel. te Den
.lf~ag meldde dd. 5 dezer : 'Pe lIaagsche 'politie heeft in den argeloopen
, nacht omstreeks twaalf UUf .een Inval
. gedaan in een speslhuls, dat' gehcuden
, werd \, in een pension aan de' Frari.;ois
,Va~~ntijnstraat in het Bezutdenhout.
. Naqat v.ijft~~n rechercheurs onder aan,'(cerIng van een commlssarls met ge"weld zlch toegang hadden verschatt,
w~~p een : twlntlgt'al personen aangetroffen, die Inderhaast allerlel speelgerel, w.o. een roulette met fiches hadden \veggemoffeld.· Met twee arrestantenauto's werden de aanwezlgen naar
het "hoofdbureau 'van polltle aan het
Alexandetveld overgebracht, waar het Jan ~ijl, omt-.schfpper van de N. & Z. If.
verhoor ,een aanvang nam. Dit had tot D. M., redder van 262 schlpbreukellngen,
..u r
resu~taat dat 19 bezoekers tegen h~1f-, is )n Den Helder overleden in den ouzes 11l den ochtend worden vrijgelaten,
~crdol~l van negen en zeventlg jaar. ,
terwijl de exploitante, me]. K" vaor een
nader verhoor werd vastgehouden.
s=- -- ' .- -

l

door
FR~NCIS

.1

J'ER,RY

o
Op den vijfden ",pecember
1872 kreeg
het zeilschip "Gratia", met Kapit'ein
Morehouse, in volle zee een ander zenschlp in het 09g, d!i\t ,<:Ie vreemdste beweglngen maakte;: hoewel het kalm weer
'was. Morehouse besloot, een boot neer
te Iaten, om eventueel hulp te kunneri
verleenen. Het. bleek, dat het vreemde
schlp 'de "Mary celeste" was, dIe eenlge
dagen voor de "Gratia" utt New-York
was vertrokken, Morehouse en de Kapitein van de "Mary celeste" Brigg, waren

'

.

'

,>

11

3358
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goede vrlenden, des te ben euwder was gende theorIe, die van den toen 77-jadus Morehouse naar de rederr van dit
rlgen scheepskok John Pea: berton. Deonverklaarbare gedraal.
ze vertelde cen geschledenls, die .lijkt
De bemannlng rlep naar het sehlp, op een handlge ontknooping van een
kreeg echter geen antwoord; t'r was detectlveroman I De "Mary Celeste", zoo
niemand aan dek te zlen, Absolute luldde zijn verhaal, had in New-York
• De recherche had reeds enkele dagen bezig te houden. De roulette en de fiches sulte, g~el1 mensch op . het gansche rails en walvlschtraan geIaden, en was
geleden In- een andere speelgelegenheld bleken verdwenen. .
schip I ,Met een onbehagelijk gevoel ging zellklaar ;' . men' kon echter' geeh beaan de Laan van Meerdervoort een In"Randen hoog", commandeerde de
d
"
.
.. d . , d I blijkb
t
politie, waaraan door de aanwezlgen men a~n b¥rd. ~ie~~~ was qp h~~ manning genoeg krljgen.' Toen bood de
va 1 ge aan, oc 1
aar waren oen
~
f-I
schlp I Wat zou hler voorgevallen zi~n ? kapitein van de "Gratia", die 90k in de
,
.de bezoekers eerder op de hoogte ge- dadelijk werd voldaan. Bij het Qnder- Alles. sChe,'e,n . in Q.e' b.'est.e" ,rd.e ',t.e . z.i,jn. reede van New-York lag :.- wat ook in~r'.'louette
luet betrekkillg tot b'ot
boll'.wen ,van een wolkell1'.r'a.b'ber,
jaan de
b'
it
in het vertrek, in Alles was
" rustig, de' lading
'
, WtiS goed
"'1 os
....
I'rae ht , zood a tmen
n e ,s ver d ac ht s zoek werd al slVle'dIg
1-'....
\Veterillg~chal1s te AlU.ste~d~m, teg~lloV~r de Ruysdaelka.de. Het olltworpell
Yond, aIleen wat brldgekaarten. De ex-' f.-en gro~n la~en gewikkeld, <;Ie rou~e,tte gestouwd~ levensmiddelen "waren aan';' derdaad bewezen werd - aan, drie
hooge lfatgebollw, floan welks. bc~~.l\v 'd~ ~em.eellteraad zijll go:edkekthlg heeft
ploltante heeft het daarop raadzaam tel'uggevonden, en op verschilende wezig; men' koil geeri "'spciien' "van' eeo mannen te "leenen"; deze drie niangeh~cht, ~iet meil ~OOl'a.all h~ ~Let midden.
geacht de speelgelegenhejd naar een plaatsel\, o.~. qn~er het vloerkfeed,. de vechtpartij. villd~n 'Qf j~ts derg~lijks; nen zouden tot in de haven van' santa
Marta op de- Azoren aan boord· blijven,
)
ander
diel van de stad over te brengen fIches. Ret geheele huis werd doorzocht, de overt ~ in' 'de ~ombuis' ",vas warhi, op
/
en dan teruggaan naar de "Gratia",
De u!t<lrlijke archHectuur zal mooler en koos daartoe het des avonds zeer terwijl de cOll\~i~saris den b~zoekers tafel stonder( dtle koppen '.thee, dIe nog 'want daar kon de kapitein Brigg nleuDe
Amsterdams~he
gemeenteraad
heeft besloten, de bouw van een ~latge wezen, dan die van het veel hoogere 'to- rustlge B~zuldenbout. Nan een pension, t,wee aan twee een voorl~pig very-oor warm: aanvoelden.... :.· De kleere'nklst-Cn Vje mannen aanmonsteren.
.
gedrev~ll ,door mej. E. H., werden voor afnam. Tgeli dit gebeurd was, werd het 1'11 de ko'·ole·~· der bemarinirig'" w·ar'ell' o·'n':'.
, bouw aln de Weteringsehans mogelijk te renhuls aail het Dan. Wlll1nkplein.
be
Id d
d
k d
·t
geheele gezelschap, onder' groote· beDe mann~n, die beha~ve qeze drje ~an
,
,.
paa e flg en van e ~ee . e sm ~
aangeroerd. Ook .de ka,uit, waarin Ka..
maken. m~ldt de Tel.
Nu d~ gemeenten~~d e~n prinel1?leele en de serre ge~uurd en !lier werd ~e langstelUng van de omwonenden, die op pitein Brigg met ~ijn vrouw had ge- aah ,b9,ord wa~en, beh9Qrden ni~t be..
besli~sing neeft gcr..,')~:aen, zitI arehltect greene tafel gemstalleerd met de rou- dE:' drukte waren komen aanloopen~ in VtXlond, was volmaakt in orde. 'Aan de paald ~ot he~ puikje der patte, zood~t
de st~mming aan boord nlet bepaal4
.
d k
it
Ilette welke tel kens een druk bezoek twee arrestantenauto's naar het hoofdDeze tweedc Amst~(damscbe wolken- t I t
. '"
,
.' , .
S aa he project ,lp. ei.' unnen 1.1 wer' .
.
bureau :ovc,rgebra.'ch,t: i;i~ W.as een vlJital wand' bing het .ho,rlpge van den ~api- prettlg te noemen was. Zooals gezegd,
krabber, welke, e,-ellab het torenhuis op ken ,en ..het zill.l1c,g ,weI m.inst~ns een trok. O:ok glsteravond was er weer een
p.L
teIn en .tlkte nog. De lafltste ~anteekehet Panlel Willinkplein. gebouwd zal halfjaar duren, v~6r ,met ~en. bo~}V zql ~~zelschap van circa twintlg personen dames pij.
' . .
~il)~el1 in ~~ei log'hoek dateerden va~ was ook cte vrouw van ijrigg aan h9ord,
worden d901· <:lfcl1itect J. F. 8t;taI" zal kunnen wor~en be~o~ll~en, want ten ~an-I bljeen, toen er teg~n twaalf u~r gebeld
Uit pet 9!'Hle.!~o,ek:is J;~e4.s vr st :lt~wen 24 ·,No~e.mber, a)le andere ·scheepsp~p.le en deie had eenige dagen v~r ~ afkomen te staan op het e.igen terrein, ztell van de constructie· en allerlel voor- werd. De pensionno~dster gmg naar te sta~~, :~f\t ,er ,weI, ,de,g~!lJk ,Io~~~tte is ren en het kompas werden vermist. Ver- \iaart een piano gekregen, di'e de oorwaar thans de vllla van dr. W. Lek Is, zleningen va It nog veel te -<loen en' voren, deed voorzichtlgheldshalve eerst gespe~ld en pqk .i;If\t ,er ,s,ter!t~~t:ank we.rd I schel~ene ,sporen wezen erop, dat men zaak van de ramp zou zijn. Op det:l 24van wien ook de. opqr.lcht, tot ~en bo~w met verschillende gemeentediensten, als "het deurraampje open en, vroeg toen ·geschqnken. ,.E,en nqev~el!l~ld ,qa~r,v~q' in groote haast het schip had verlaten. sten 'Novemberf dE(n dag .waa..rop h~t
van h.et, 3~ M. hoog~ nieuwe flatgebouw Bouw- ,~n ,Wo~ll1gtq~zl~ht en q.e brand-, v.:Je er was.
he,eft Ide 1X?Htle In be~l~g g en9 m,en.
Maar hoe '1 'De booten l'agen vast In' de logboek afbreekt, speelde mevrouw Brigg
juist op haar instrument, toen het schip
e.
van. tlen ~tages en n bega~le grondver- weer ~og ralJerlei b~.$prekingen zijn poo"Politie, doe open", klonk de stem
Ove~ig~ns..m,oet.,er ,pi~t om gr99..t be~ k'ampen
"
dieplllO' met elk twee woningen is ult d'
d
A'
t
d
be I'
d
I
i
dragen' g~speeld. ~ijn. Er ~ijn in de ,re- . ,
......
" (len plotselinge beweging maakte. De
o
l .
,
.. ,
19 zqo, ra, \le g~me,en era:} ~en,
S IS- van
en comm ssar s.
sJdent1e tel,".e.ns .r.p !l.nAere pUI,lten op'_
~Het .lUy.sterie van de ,.,Mary Celeste
"Mary Cel.este" ston'd bekei1Ci als e~n
gegaan. Het zal m lan8gcr~ktel1 Vonn ~ing beeft genomen qp 'w~lke wijze nn
11 t
j'
dI 1 t
d' f
,.
1-'!"! H
d
van de Weteringschalls tot het water ~an de 'Bouwvef<)rd~ningj of Vl}n art: 43. • e ra~n~p e ~lllg
c 1, en e J~l - duikell~e s~el~~regenheden~ die ste~ds \5cheen on~plosbaar. Men eed naspo:- 2Jwaar s'chip, dat moeilijk aan het roer
van de Stadbouder:skade tlch langs het van de Woning-wet'~a'l i'ordl)n afge\v~ken.1 flOUW verdween ~l aHe haast N n aa r bm- door eenzelfge puqli~k 'w~r~eti beioclit, rIngen naar de verblijfplaat.s van de gehoorzaamde, en' het ~evolg \V~S, dat
smalle gl'achtje, bij het plants:::en, uit'
' .'1 "I .
' ! ~len om. het zeer oeschrokken l?ezeMch~p geen H~den uit de ~n4e.r,wer~1~, ,~och bemannlng, doch zonder succ~·s. Het de piano van mevrouw -"rigg "over stag
,,'trekke'il .
.
,Eerst Is dus in dezen zln een vo-,natel, H1 te hehten. De commissans maakte menscpen ute het ~p,~len piet kunnen schlp"werd verkoc~t ~an e,en' Engelsche ging", 'terwijl zij er<>nder te~ecptl k,wap1,
...
.
van B. en W. 'te verw~chten. Als de raad korte n~etten, toen hem ~iet wc~d open- laten.•Naar wij ,van .weUng~l1~p,te ~ljde f~l:ma e~ vQer jarenlang tusscqen Schot- en den volgenden dag overleed aan de
Tussehen het flatgebouw en de naast.. eli O~d, ~t'aten: ,dit h~bben goectgekeurd, I g€daan ..HiJ sloeg het ruit.1e van de voor- vernaIJlcn,.is '~e ~llimo O}ll' gr9{)te be- land en Ierland. Ondertusschen hoop- zware yerwon<;i'ingen. De' kapitein was
bijgelegen villa MI 'een ruimte kamen moe ten ,de gedetaWeerde plannen en, d,eur, stuk en wist zoo den tcegang te dragen te ,versPe.1en .q~n ,laf\tsten ~iJd ten ,de the~rie,~n ,Qyer het ~rob,leem ~p, helf waalJ-zinnlg van verdrl~t, en hij,
van 26 M., zooadt het doorzicht op het b1uwaanvrage .getoetst worden a'an de I fO.l;'ceeren. Gevolgd door de rechercheurs sterk 1!~daald., qok h.et. bezo~k is niet hoe .een gansche scheepsbemanning met eischte, d:1t de man, die aan het roer
Rijksmtisemu, dan tien nieter grooter BouwverQl'dening, de ae~thetische ei- lre~ twee In~pec~eurs :melde de commis- zoo groot meer' als vrge.ger. De P9H~ie acpter~~tl~g van ete' ,J;>oote~l ,'van een had gestaan, o.ver boord werd gewor~
wordt., dan het thans is.
schen, Indeeling ellZ:
sarIS naar d~ smte, waar het gezelschap duldt eql1ter geen' enke! clandestlen schlp verdwijnen kan. ,Zelfs de ~eeslang pen, da'ar deze volgens heni het ongeluk
trachtte zich zoo onschuldig' mogelijk speelhuis hi DEm Ha~g.
kwamen er' bij te, pas; nf\tu~~rlijk' was had kunnen voorkomen. Met nioei,te .
het posltieve resultaat nihil,
wIst men hem te kalmeeren, en in
Plotseling, ~1 jaar na het voorval, doak plaats van de roergimger werd de piano
er In Oxford een man op, die beweerde over boord gegooid. Den zelfd~n a yond
bracht, was op dat oogenblik juist in de
vall 0 udell nUUl
aan boord van de Mary Celeste te zijn was de kapitein verdwenen;,' in eer\.'
zlekenzaal, die op eenigen afstand van ~r&',,,',"
geweeat. Hij zou de eenIge overlevende vlaag van wanhoop was hij overboord
Z'n vijand in zijn sIaap overvalIell
de sIaapzaal is g~legen.
;j,.. .:: ~
zijn. Eenige leden van' de ·bema,nning gesprongen. Van 'toen af was het een
zouden, oil den oceaan, een zwemwed- ba.ndelooze troep aan boord; in Santa
Op
't
hulpgeroep
van
v.
V.
werden
de
:~
..
·;::r\;;~~:.
In een tehuis voor ouden van \ dagen
f strijd hebben gehoijden rond het 'schip. Miuta ging de stuurman met de twee
kamergenooten
wakker,
maar
niets
ern:
::,/i/t~·
aan den Boschweg te Schijndel heei~ de
Om dlt schouwspel good te kunnen vol- matrozen van boord, en van dezen hoor..
gen en om de Itameraden tegen even- de men nooit meer Jets. Aan boord wa65-jal'lge H. v. G. een aanslag gepleegd sUgs vermcedende, namen ,zij het hulp- ~;::/ij~.
geroep aanvanke1ijk nlet zoo zwaar Qp. ~::::~"<~;::"::
tueele haaien te kunnen verdedigen, had Ien toen nog de drie mannen van de
op F. van V. en dezen met verschillende
men onder de boegsprlet een' soort stel- "Gratia" en ~ kok Pemberton. Men
Van V. verzette zlch krachtig en daarmessteken'verwond.
,gertje gebouwd, waarop zlCh de ve~dere zellde in de richting. Gibraltar, in de
door werd verder onhen voorkomen.· In- .
bemannlng beyond. Onder den te' zwa- hoop, de "Gratia" te treffen, wat op
Van G., ,dIe in het tehuis werd ver- mlq.dels waren de, anderen t~ l1u~p ge- ~
ren last rou het steigertje ec~ter be- de{l 5den December dan oak gebeurde.
~~t~ f
p~eegd, had sedert eenigen tijd' een ge- ~choten, waarop de, d~der ljlings wegzweken zijn, waardoor allen zouden zijn I{apitein Morehouse nu vond, dat hiJ
schil, vermoedelijk over eell te~tament, vluchtte. Toen de s~rveU1e~ren<;ie zuster . f~~~V~;t~~> .. ,
omg~komen, met uitzoridering Yan de- een mooi bergloon kon verdienen, als
met van V., die eveneens in genQemdl haastIg kwam toe19qp~n, was v. G. ,f.eeps ,r:~:'~' ~:~\:~.
zen man, dIe zlch op eel1 plapk had ge- hij voorwendde, dat hij het schip zon ..
~~Mi5: .
tehuis was ,opgenomen. Sedert de komst op zijn kamer terl,lg.
red. Zooals men zlet: reine fantasle. der bemanning had gevonden, en eIgen..
'''''·,j\,.x '.
van €en broer van v. G. was de twist
Wat zou trouwens de reden zijn ~eweest, 'lijk was dit ook zoo, want de aan boord
Direct werd gepees4undige', hU~p ioge-' ili;~I·~,,:·
zoo hoog gelo~pen, dat be!de broers niet roepen en <Ie polltie werd g.,ewaar- ffr@fJ<
.waarom hij zijn verhaal eerst 4f jaar aanwezigen waren immers matrozen van
zijn schip. Met een groote som kocht
tegen v. V. spraken. Den laatsten tijd sch,uwd. ~ toestand v~n v. V. w~rd bij ~~t~·~·
later vertelde?
.echter Is noch door de zusters, noch onderzoek niet levensgevaarlijk g~acht. f¥i{
Ook een andere "onthulling" kan men hij hUll stllzwijgen; het bergloon was
door de verpleegden een versl:11erplng
De gemeente.-poUtle arresteerde v. G" "niet als de waarheid beschouwen. In 1924 en9rm, eli er viel voor ieder nog 'wat
van het conflict waargenomen.
I
die op het politlebuteau te ·Schijndel
verklaarde een kapitein van de E'ngel- af. Zoo werd de "Mary Celeste" naar
werd opgesloten.
'
sehe marine, dat een overlevende vall de haven, van Gibraltar gesleept; toen
In den nacht op 3 Februari circa half
de "Mary Celeste" hem pp zijn' sterfbed zij gevonden werd" was zij echter in het
De toestand van het slachtoffer Is
twee Is H. 'Ivan G. uit zijn slaapkamertje
het gehelm had toevertroU\vd. Brigg zou geheel nh~t onbemand. Zonder tWijf~,
op zijn kousen naar boven' gegaan en 'bevredlgend.
,
namelijk op den oceaan een wrak heb- kon dit verhaal wel,waar zijn, want het
de slaapzaal. w:1ar negen oudjes sliepen,
ben gevonden van een schip, dat met lange zwijgen van Pemberton was te
binnengedrongen, om zlch op den, algoud en ~!lver .was gelade,n. Om onge..,. verklaren door het f~it, ,-dat qij om~~
~ocht was .. Toch is ook deze yerklaPP,g
daar slape~den v. V.. te :wre~~n. ,Hi.j
m~r~t in ,het p~~i~ ~an,,gez.eri.~~~,at. te
bracht hem met een groot, zakmes verkomen, zoude'n. Bngg en de bemanning een geraffinee~1d verzonn,en v~rha:al,tJe.
schillende .snijwonden toe aan poofd,
J(et vernielde l)lo.torrijwiel en..de zwaar. heschad1ide auto 11<\ de botsing op den
zlch' met' 'de bdoten van het' Wbl'k heb':' 'rwee jaar later heeft '. de Amerikaan
J. G. Lockart nameiijk voor 'het' 'eerst
hals ,en ,handen. De zuster, die zooals
Rljl{s-.stta?~tweg ,bij Den. Deyl, veroorza:illd dOJordat de autobestuurder plotse- 'ben verwij·derd.·
:
altljd de wacht hleld in het gestlcht en
ling V'oor een .fietser moest uitwijken..De b.eide berijders van bet llwtorrijwlel,
Het raadsel bleef, ert de oplosslng leek moeite gedaan, om aIle bronnen na to
eenige malen haar rondgang had voltwee studentell" zijn om pet leven g.ekomen.
verder dan ooit I In 1926 kwam de vol- gaa'n,' en hij heert het verhaal "van de
"Mary Celeste" onthuld; het blijkt eell
alIedaagsche geschiedenis te zijn ......
Ten eerste bleek het, dat de "Mary
Celeste" noch rails,' noch walvlsch'traan
~an boolj1 had, doch alcohol. In de uit..
voerige aanteekeningen van Morehouse
heert hij, door combinatle der verschUIende gegevens, een verklaring gevonden
,H' COLoNeL.'s iA\<IN' MY
t=\R.SI - l''IE Go-rT'A
voor het verlaten van het s-chip. Zooals
S\Dc. AGA\NS, PETE WAS
\.-OCA-rE 'THOSS S-rO,-EN
reeds boven gezegd werd, had de 00SURe A oWE'-\. aREA\<- "
GUN ~AN6~ AN'l'lE
manning waarschijnlijk In een panlek'CAusa NoW PEiE'L\..
GO~ A HUNCH ,HAl
stemming of in de grootste haast: het
as. SCARED ,0
PE,.e.S GO\' \Sr-l
schip verlaten, 'zooals de onberoerde
P\CK ON ~1E"
H\DDE.N \N H\S
koffers en dergelijke aanduidden. Ver:~o MUCH! ~
C(UAR"ERS!
del'
werd er een deksel van een ruImluik
j.-..:.... '.
onderste .' boven, n:1ast' het ltilk gevonden; bovendien was een der va ten, in
de bovenste laag ,lading, gesprongen!
Deze teekenen zijn er een bewijs voor,
zooals onomstootelijk vaststaat, dat zich
In het ruim gassen hebben gevormd, die
een ex,plosie' veroorzaakten, waardoor
het lulk werd 'weggeslingerd; de bemanning, in de meening, dat er na deze eerste onverwachte explosie mogelijk een twecde, grootere ZQU volgen, is
verschrikt gevlucht, en h~eft ,het schip,
verlaten. Een moole oplossing. voorIntevreden wandelt Mickey na zijn onderhoud
"En wat het fijnste Is, nu krijg ik meer de
waar. Er bleef slechts een critleke vtaag
'foch vindt Mickey het raadzamer om in het
Nu is hij bij het venst.er van serg,eant Donover: hoe heeft de bemanning het &chip
met den kapitein naar de chambree terug.· De
handen vrij om te, dcen waarvoor ik eigenlijk geheel geen rlsico te loop,en. Zijn zware dienstde'rkaps kamer - een gat in de muur, meer niet
verlaten? De booten lagen tooh Immers
corpscommandant staat tenmlnste aan zijn zijde
bier gekomen ben: het opspor€n van de geschoenen maken veel lawaai in de verlaten -gan- - aangeland.' "De deur zal wel op slot zijn",
in
de klampen ? Jammer, dat dit schooin zijn conflict met sergeant Donderkop en dit
stolen bl~\lIWdrukkel1", ,1>esluit Miekey en hij
gen en daar<>m gaat 11ij op de teenen verder, veronderstelt Mickey, "er zit dus niets anders op
ne ge.helm door een ruwe hand vernIe
geeft hem moed voor de moeilijke en zekerlijk
'laat er g€en. gras over ,groe1en oak; hij gaat zich 'bij elk gerucht'dadelijk t-egen de muur dan dat ik door het raam 'naar binnen kruip.
tigd moet worde~ I Lockart stelde' na. gevaarvolle dagen di-e hem nag staan te 'wachdirect aan l de 'slag. Hopende dat s;crgeant D.qn-. drukkend. "Ik za-l maar eerst eens beginnen H;et is en blijft een gevaarlijke mop, maar wat
drukk~lijk vast: er mankeerde een boot!
ten. "En ik denk dat ,,'t Pootje" het nu wel , derkop .weI op. z'n bureau 'zal zitten, sluipt hij
met het achterov~r: drukken' van: die geheime het zwa~rst is moot: Aet ~wafl~st we-gen en als
Kapiteln l'4er,ehouse 'en 'z~jn 'niaho~n
ult z'n hart 'zal lat-en om. me nog' net zoo te
naal- de app~rtementen van sergeant Donderplannen", denkt Mickey, "dan' kunnen we ver- ik er In stink neelll lk, de kap in vertrouwen I"
hebben dlt direct bemerkt en o'pgeteesan'en als hij tot nag t~ gedaan heeft", denkt
kop, .'bagunstlgd door de invallende duist-ernis
der: nog weI zien' wat w-e inet, die twee boeven Dan hijst ,MIckey zich door het raam naar bin- •
I kend, m~ar. de z~lcht; om' InteteSs'a,nte
MIckey ve,~gencegd,
j verhalen te doen, was grooter dan hun
en de afw~".lgheld, van alIe soldaten.
doen zullen. Ik heb zoo'n idee da~' ,,'t Pootje" nen en staat even later in DonderkOos k{\mer:
de blau'wdrtikkeil in zljn k~n~er bewaart. Waar
anders 1"
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Mickey:gaat weer op "zoek nit
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1'vaartoe t.nuulerne luc./lldoe,l1Olll,t#lerie
in staa; is. - Oiulesi
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,Elk van deze projectlelen, automatisch
, hi de onrrilddellljke nabiJheid van het
kutuliglieltl.
de ,tvells~!l, ,Oln een SC"l(~l!ve vl?prstl!llill,S
, doel tot ontploff!ng komend, zaalt een
800-tal staalscherven met een snelheld
VllIl, sulcen. te gev'e/~, hebben: vuuk. ge"n(lll(..t~ tlat
van 1000' m 'per' secunde' in het rondo
Op den top van een heuvel, in een ar,<, - Jcl(~ l~ltjJ~;l;~,stel:k lvcrtl o',ulerscilltt
'
Het Iuchtrulm rondom de aanstorgelegen:
deel van Schotlan'd, 'Is hi ?~n
mende vljanden wordt tot een gevaarmlddag van 4 dezer het vllegtulg gevontuig en prolectiel elkander zal kunnen Hjke verblijfplaats gemaakt !,'
den, 'da t de' Londensche ~,IJally'Expr'eSs"
Iaten ontmoeten, de z.g. trefplaats.
De batterijen van 7% em hebben
had ultgerust voor reportage doelehiHet "voo~spel1ende vermogen" derl slechts il0' a; \15 secunden aari vd~rberei7 ;.~_
den, De machine was geheel verbrand.
~.
"1'1 ',I I
k"
Zoo llcht is de burger genelgd, om vuurleldlngstoestellen is geweldlg veel'. dhigstijd ncodlg. Dan heert men' de kijDe vier Inslttenden waren allen. dood.
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ten aan zlcn der bestrijdlng van lucht- grooter gcworden Ibl'j de moderne con- ers ger C , e vuur e mg s III z n geVan twee hunner bevon den de lijken
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'machine:
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gevaar van den grond af, het stand- structles. Of de vllegmachlne geduren- ee In wer mg ge re en en ree s gaan
zich nog In de rookende wrakstukken,
punt In te nemen: het helpt tqeh' nlet 1e de ~aarnemlngen ~ dan n~t van ook ~e ,eer~e 'proj~ctle~n al op"weg ~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ De belde andere slachtoflers lagen op
,
, veel om te gaan schieten op vllegtulgen, snelheid en hoogte verandert, doet aan naar hun' doel, " "
. " '"'
v
eenlgen. atstand op de, heuvelglooiing,
die 01> grootehoogte en met groote snel- de zulverheid nlet meer af, omdat 66k
Al ini6g~' de vlleger nog zoo laat ult
aIdus de "Tel."
I
men
iets
aanvangt,
omdat
men
er
beheld zlch voortbewegen, want de tref- deze veranderlngen worden geineten!
de wolken 'te vcorschlin' komen (noodlg ,PJ~~
!l
Jeug lang in stelt en plezier· .t, n heeft.
kans is bijna nul.
'Nu korrit het er dus nog' "slechts" op als dit' nog steeds Is, ter ultvoerlng van ':', ,~."..."",
.""
De "Dally Express" had het toestel
een 'werkzaam bombardement), het af ..
Hoewel
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werk
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gen, d.w.z. om de''d 001' h e t VUUl' Ieidi ngs- W
loond wordt' en matepleel'gesptoken, 'ook tage-doeleinden' te laten vllegen op de
den geweidigen technls·chen"vooruitgang toestel gevonden schietgegevens: om te
Trouwens bij bewolkten hemel zafzijn
't;;.:J;';
niet hetzelfde belang"l1eeft voor· de' ge- ontw'orpen lijp' Glasgow-LancashIre,
del' hUlpmi?d~len yan' ~en 'mo~ernen 'zetten hl een, dusdanig schot, dat het hoogte in dit stadIum van den aanval
De begrippen omtrent het al dan niet meenschap, zoo moet 'm~n er' toch van: een Hjn, fwelke deel zal ultmaken iVan
luchtdoel.artIll~rIst en Zlj zullen goed "doel w6rdt bereikt. Aan het kanon moet zoo gerIng zijn" dat de lichtere afweer~~ geslaagd ~ijn 'in de wereld loopen nogal doordrongen zljn, dat i·i~der werk, dat het spinneweb van nieuwe binnenlanddoen kennis te n~men ,va? ~et ~,rtlkel, dus de vereiscqte zIjdel1ngsche rlchting wapEms in actie kunnen komen, de auto- 'ulteen: Vdor' sommigen beteekent ge- men goed doet, dezelfd& moreele 'waard~ sche 'luchtlijl1en, ,waarmede,men 'Oroot...
dat de Iste lult.' der at til.letie S. H. en elevatie worden gegeven. Gewoonl1jk ntat1sch~ kanonnen van 2 a 4 em,' de"zeei sIaagd zij'i'l' de beschikklng te hebben' ge.. heeft.
' '" Brittannie en Schotland wll overdekken.
Hoo.gterp heeft geschreven In ~,et Fe- moet bovendlen aan het project,lel een zware en misschien zelfs de zware ml-, 'kregen 'over 'kapitaal, voor anderen beNOg' 'V66r het plan werkelijkheid is 'gebruarl-nUl1?-mer van "Ons Leger , ge~l- handgreep' worden verrlcht, opdat het trailIeurs'\
' ' ,:,
\"
teekeht.r .'t het t bereikell ivan een Posltie,
Om te slagen Is noodig innerlijke rust wor4en, heeft het reeds vier slachtoffers
teld:" "Waarom luchta:fweer mogehjk automatisch' tot ontploffing komt, zooGaarne vereenigen wij ons met de voal" nog andeten, roem en naam.
en zelfvertrouwen; men moet' gelooven' geeM,cht
werd .
I
dra het zal zijn aangekomen op de~ be'~ >
'
r."
,'..
'\1,- ''',<i!'' 'I
'
"
in de mogelijkheid van slagen i men
De schrijver~ begint met te wijzen op rekende trefplaats (men noemt,l dit de passage; waa:mede It. H,~gt~rp )Z~il1
MiJn" aldus de heer A. Plesman, beEen schaapherder, Andrew 'W~lson,
den steeds snelleren groel van de mlll- tempeerfng}.·
artlkel be,sll!it.,
,
gdIi~en ,l:ietreffende geslaagd zijn, zijn de moet begrijpen, dat men, zieh met ieder vond
'de' uitgebrande machine. Hi} Het
werk nuttig, kan maken en eerst' het
.'
.,
'.
,/Resumeerende kan, d~s m~t re~~t vaq.i ,volge11de :!; , " I
"
,
' taire htchtv'aart, waarop de jongste oorkudde
schapen grazen oP. Bennan
zijn
eene
werk
moet
afmaken,
voordat
men
logs~epeurtenissen nog weer eens een
Bhjkens' het artl~~l, waaruit wfJ~ dit de hedendaagsche luchtdoelartlllerie ""t,i"~(;
helder 'Ucht hebben 'geworpen. Te'gelijk alles r~~~~lee~en, geschiedt een en an- wor~~n gezegd," ~at ,~~ in ~taat IS~', om
indien iemand bevrediging vindt in aan het andere denken kan. Concen- Hill,' in een van de meest ver.Iaten deedaar'mede echter groeit ook de belang- der biJl1a of ge~eel automat1s~1?-. van- ,in ~eer korten tijd geweI?ige ',vu1urcot'l..l zijrl' werk/iin zljn omgeving een aan- tra'tie is beslist noodzakelijk en helaas len Van Zuldwest-Schotland. Langs de
rijkheld der eveneens nog in een ont- ,~\'ege het vuurl~Idll'lgst?estel.Er ZIJn dus ' centrati~S' " met 'groote \nauwkeurigheid gena"li1Efen' 'Opgewekte stemming weet te ontbreekt het de moderne jeugd '.dlk .. hooge, groene glooUngen plekken daar'
wikkelingsstadiu.m verkeerende' actleve ,ot geen eigenliJke bedlel1lngsmanschap- op ~oor de lucht na~eren~e vijanden_ te, houd'en,'.'van':zijrt rust op de juiste wijze wijls hieraan. Het is niet zoo zeer hun 'de witte schapen. De schaapherder wist
verdediglng van dell grond a't'door mId.. pen noodig en in ~et eerste geval be- l~g'gen: \' ' , ; , ',: '; ,';' ','
.weet, te gfmIeten en zich een gelukkige elgen schuld, dan weI van den moder- niets van een ongeval at. Eenzaam ledel ".1n geschut en mltrallleurs.
hoeven zIj sl~chts ze.er eenvoudige werk- "./lorldeskundigheid op het gebied van famllle weet" te scheppert, dan' 'Is hij pen tijd, die deze con,centratle, zoo vaak ven 'de menschen, daar. En de speur...
zaamheden te verrlChten (b.v. zorgen,
,
,
,
t
.
"
So.
belenunert. RadIo, flIm, cQuranten, het tochten, die sedert de vermissing van
"
Schr. ret dan mteen, dat de taak van dat een wijzer op een bepaalde streep mddethe 'h.1chtdoelar lHerie I of de volkomen: gesl<tagd. :'
drukke leven enz. maken, dat de jeugd de machIne waren ondernomen door
de l~chtdoeiartillerie een verre van ge- bIijft staan).
Wense11, een ~ seheeve, Voorstelling 'van
i
te veel indrukken krijgt en daarvoor te regeerlngsvUegtulgen, ~oor 'particullere
makkelijke Is. Immers, haar doelen zijn
En 11U d~ resultaten zaken' te, geven,' waren )'er' eohter steeds
Reeds bij de geboorte verschlllen de' welnig rust heeft om zich op ernstigen, machInes .en door reddIngbrigades te
iniet~op het min of meer platte aardop'weer oorzaak van,' dat dit 'afweerW,apen' menschert' oriderlirig in sterke mate en arbeid te concentreeren. Het is moei. voet, hadden deze eenzame streek niet
pervlak gelegen, doch, bewegen 'zich in
.
t I t 66
'eerivouctig over het: hoofd werd gezien van hetgeen. (m~n meekrljgt; moet men
dan (joit,' om de jongeren bij het bereikt.
drledimensionale ruimte. Dit bemoellijkt
Wanneer men het ar Ike to z
ve~: of'dat het werd ljeschreven' als vrijwel uitgaan. Zeet"zeker kan men gedurende lljker
werk
te
houden en voor afleiding zoo..
de plaatsbepaling. Verder bedenke men, heeft gelezen, ~telt men zlc~ toch eveq: van geen waarde te zijn".
j ,'~,'
'71· i n ",levJ..
nog''!veel aan zIchzelf ver'
0'
de, vraag : hoe zal het effect 1ll de prak-; I
I'
I
' , , ;
~
cn
Toen de schaap-herder zijn gruwelijke
mo'gel1jk te behoeden.
veel
,
,
dat het opz,oeken d~r schletoegevens, tijk _ en daar gaat het toch om! -,
~e s~hriJ,ver he~innert in dit verband anderen en v'ooral de personen~ waaront:Iekking deed, stond hij een oogen...
het i~~tel1en van ~et g~schut, het af- uitvallen?
,
".' aan het' mailifesW dJlt drie verkeers- mede men in ianrakhlg komt, hebben
Om succes te bereiken, is het ge- bIlk verbijsterd. De naaste stad l1gt op
v.uren en de vluchttljd van het prOjeCtiel
'vllegers de '~ereld inzonden en: 'ifari ~ de ,grooten' fnvlO,ed,'op d~ o~.twikkeling. '
wei1sch~,
dat men 'zich Ilchamelljk 'vol':' 25 K.MI. afstand en vervoormlddelelll
hjd kosten, gedurende weIken het doel
'Schr. deelt daarover O. m. het volgen- verdediglng erval}' door eert hunner. Instaall' den menschen ,hier nlet ter be...
zich ve,rpla~tst. :Men dient de~h~~ve te de mede (na ee~st nog te ,hebben ~pge- derdaad: voor defaltlsme is
geen
jV66r alles is noodlg, dat me~ iets niet komen goed gevoelt, en het Is daar6m schikkfng. Doch zijn besluiteloosheld
dikwijls
aan
te
raden
het
werk
eerst
aan
~chleten' op een 'punt" dat op -een be- i merkt, dab blj moderne vuurmonden de plaats'
begint om de belool}ing alleen, maar dat
paalden afstand ,v66r het /doeI in de t projectielen een snelheld hebben van
.
te vangen, wanneer men zlch eerst l1cha- duurde slechts enkele seconden. Toen
melijk volkomen geschikt heett gemaakt. greep de man uit zijn stal een fjets en
kOMsrlchtlng ~ gclegen. Dooh d~ a~I,iOOOm.p~~cunde,benevensdat~de ~e~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~
stand (de ~.g. voorloop) moet zoodanig vuurleldingstoestellen reeds mechanlsAan ernstige llchamelijke opleiding' ont- glng jnaar de dlchtstbij zijnde ~tad
zijn gekozen, ~at hij gelijk is aan dlen, men worden ingebouwd ,voor het in rebreekt het dan ook vaak. Men wenscht Newton stewart. Er stond een 'felle wind!
door het vliegtulg in den tusschentijd kening brengen van weer, ~ind- en an.,
, te gauw zich aan die sport te wijden, en een verbllndende regen ;maakte hem
afgelegd! Met ,andere; W'oorden: men Clere invloeden, die afwijkh1gen veroor, 'waarmede' men' succ~s en' naam kan vel'-' een' sneiten, voortgang onmogerIjk, ddchl
moot schleten op een punt, dat het doel zaken):'
,
, '
,,
,
; 'werVe'n:-- Van bijna alIe' petsonen," die hij hleId vol en· na een moelzamen toeht
pas irt ·de toekomst zal berelk,en:
,
,
; 'het tot iets~' hebben g~braeht, kan men. berelkte hlj het doei, een polltlepost.
,
:,De x:esultaten, reeds zes Jaren gezeggeh, 'dat 2ij' llchamelijk geschlkt ,wa7 die' het dr~ve nieuws verbreldde.
Per mhluut 200 schoten leden in Engeland bereikt, getuigel1
, ren;' ~ misschien' niet' overdreven' sterk','
Laat in den namiddag trokken ambu~
'" , : ,." , ," " van de groote nauwkeurig~etd. ; Een
maar' weI: bultell{~ewoon 'taal e'n in l het
Wat het geschut betr.e,ft, wijst it., .linnen 'sehijf, veel mhider': 'kwet~baar
d
lances er op uit. Haar taak' moe3t e~h,J
; :Jj~~~t V~h eeil'g~~de ~~zon~heid.
ter" hepefk~ 'blljven tot het vervoereli
Hoogterp er op, d'at dit een'flinke dracht' dan 'een vllegtuig en van' geringe afme..
moet hebben, ml:ar~ 'alle k'an~en' we'nd.. tingen (548" c.m. I lang, 1,~2" c.m. door, 'der staffellJke resten. ~rtsen consta...
. ,Een fo~t, welke,Neel,al wor~t g~m,aa~t" tee~den',' dat\ de inzlttenden 'op slag 'ge,J
baar (zeUs loodrecht> Inoet' zij'n ert' een sriede), op een hoogte van 2100 millet
IS" ~at'de jon.ger.en ~an hed,~m zi.c~ ~e toe. dood ntoeten zijn. INaar de- oorzaak Valli
groote vuursnelheid moet bezltten. .lZOO eell 'sn'elheid ivan 190 klil ,per' Ullr door
komst l te ver V~Ort~lt', willen ~ltstlppelen. het Qngeval wordt nog een offlcieelon...
hebben jb.v. de' kanonl'len varl 7 em' en een vUegtulg' voor'tgesleept, werd 'door
H,et,
, ont?reekt velen aan den noodl~e~, ":Ierzoek ' higesteld.' Vast staat, op 'dit
met / half- .of r di'le'k\.Vai'tautom1\tlsche net 21e schot ult ee'rt vuurmond van
moed; o~dat me~ zIch'materleel g~a~~e, oogenblik" slecl1ts, dat de' miachine in
slultstuken een Ivt'l1irs'n~nieid''yiU1' 30 'en: 7% c.m. neergeschoten. Een nleuwe daar~J
WeI wll gevoelel1 en zlch, vaak, voor een' volle' vtiart tegen den J:1euveitop is ge'"
dIe van 4 em mef volautomatisch sy-' na door 'het 9de schot.' Een' (terde
mind?re ~,~terleele sltuatle sCha~m~, vlogen.' Na d~n klap Is'" terstond" '-de
steem zelfs van 200 schot~m per minuut! schljf' waarop men tenslotte dertlg
I" .'
. : . .':',;
sCliot~n afvuurde, bleef' in de lucht,
t~r~i~l'
mdlen ',I,ed~.r naglng hoe ~IJ brand gevolgd, dl€' een elnde maakte
Voortgaande betoogt sch., dat meer nlaar zij vertoond.e later zes groote
, het"~hans heeft -'- Ihj zaI moete~ be,,:, 'aan,''dezen met zooveel verwaehting be ...
'kennen,' dat, htj het Beter heeft dan zljn gon'nen tocht. . ,
,"
l
,
nog dan in de coristructle de~r ',kanon.. gaten Van granaatscherven.
'grootvader, maa'r dat deze g-rootvaders
nen, het groote ~~rs,chU"~us~~~~n.1uc~t- 'iSedert dlen glng de techniek gewel-:o
doel- en gew6ne 'artiilerie "is' gelegen' In dig voorwaarts.
.
meei.· irioed' ha'dden; eenvoudiger' wa'ren
Dlnsdagmorgen vertrok de machIne ~
en'~ meeI'" tot.- ziCh' zeit inkeerden. Ook DiriSdagavond ontstond' er ongerustheld,
de vuurleldlng, de' methode 'van Z schteTwee afdeelingen van drle batterijen
korideif onze 'vooroliders meer vrool1jk.. 'omdat, men nlets ,van ode ~nzittenden
ten dus. .nez6 moot zijil ing~steld 01> een yah 7% cni (vIer stukken-batterljen)
held uit'~"zIch"z'elf: oht'Ylkkelen;'" het' hoorde. 'Er 1s met onbeperkte h1.ilpmld...
voorbereiding in' fracties
seconden, zijn hierdoor thans in ~taat meer dart,
'ontbreekt de: hedendaagsche jeugd' vaak delen' gezocht. Dag ert nacht heb'l>enl
gevolgd door: een oversteipend 'uit,w~r- 700 brlsantgranaten per mlnuut, leder
. Eell snelle eelldekker wordt thall~ te }Vi~les~el1 ,~};l1g.), g~,boll\Vd om
kingsvuur, Daartoe' was t'loodig, dat de
' it
'a~ri' eeil gezon~e' vroolij'kheid.'
machlne$ boven' alle deelen 'Van Schotdee)
te
nemeri
aan
de
hichtrace..New
'Yoi'k~parIjs,
welke
til
AligUSgeheele leiding per 'batterij ~ri een' punt meb zij;n eigen, juiste sch e gegeven~,
\;,
'
,
,
,
'land'
gecirkeld, waar' men nieende,: dati
,
tus
zal'
worden
gehoudell.
(fiet
'toester
is
eeli~zgll'.
'~ly~e
,Flipper;
automatlsch wordt gecentrallseerd. De het luchtrulm !n ,te jagen.
'
I··:~ ~
,.. ~ .' ,. '1 ;~r"~. Jtr'~
,De ,t?e~tand van ~e laat~te jaren ~ee~~ zIj' gedaa:Td kon zijn. Hulpexpedltles me~
daartoe geconstru~erde ,vuurleidingstoeweI ~iJ vele~ zorgen ~oen' ol1tstaan~ 1n- 'radiotoesteUell hebben door 'd~' ;Sehot...
,"-r-' ,
stellen zijn "een wonder van ntoderlle
,'.,
-"
' ; ' " • 'j
;':'
; .~I~n' ,e,c~tet .de·zor,gen ,e:n' te ~r60t ge.. 8.ehe)rooglanden Jgezworven., Bergbe~o,",
techniek", zooals schr. 'opnterkt; dIe veruitmal{en,
·
zonder Imge
vI'legs t an d en, kwam het toe - deeltei d't dVanb detgedacfitel't
'j
t I l kkdan ners zIjn 'ondervraagd .
volgens een beschrijving geett van deze
stel
eindelijk
In
een
Schroder
geheel
on-:
s
1
e
es
e
WI
ze
om
ems u en.
4~~een wann~er ,de mIst en de !~~enoo4fj
ingenieuze apparateI1.
~
r
bekende 'p'ositie. De snelhel~ Hep ont~1a~~n al 'te . dloht 'Yerd,en, ,~~rd he
zettend op, tot over de 160 km. Ret 'geMen moet de zorgen van zlch af k~m~ ~~eKen' een' oogen:bUk 'gesta~kt, om ech ...
Vllllrieidillg
loei
van
den
in
ongebreideldheld
als
een
li6ri
'zetten' ell" erva'ri' ovei'tuigd zijn, dat ter 'z.oodra de rtevels :even weken hervat
.
.~
~e'JQ,r,d,e.
waanzinnige . tlerenden wInd nam toe. wanneer men zijn best heeft. gedaan, te worden.
In ide 'eerste pla~ts
il'P~,S }'e~~~~e;1
Schroder kon amper meer ademhalen. men het verder moet overgeven en rusSlechts een persooll echter v,an de
ren wij - bepaaJtl men tliet 'b.~hu1pl vart.
Hij werd van 'zijn zitplaats opgeheven ~ tig· afwa~~ten; "'.,', " ,
velen' 'ole' meli"' In; de Sehotsehe 'HOOgoo4
aan het toestel\ !gemontE!erde,1 kijkers' '~e'
zijn armen en beenen misten elk steun"
\'
,
,
h' ft k
"i a
hoeken, waaronder i, <le "vllegmachlhe
Het slagen berust veela( op oorzaken: ,lart~ei1."',o~derv~a~~d' e,~ " on e~n g ,
word t gezlen ten, opzichte'
I ~eri; ~'o~
Het zweefvllegen heeft in verschll~nde ding om de zwevers ~~ wijzen op h~t punt, zij zweefden. De kracht van he,t
volle gewlcht drukte op de schouder- elr" gevolgen, w~arbij' vail zelf 'sprekend: 'I!1l1,eht,I~~en geven,. ?et was een sch,a~p~
rizon en ten 0pzicp.te, van ~,~t ,~oof~~~', la'n:den:;in:' korten (tljd e'en Zeel- :gl'~te gevaar~ dat daarbij aan den dag is gerlemen. Ze hielden het tot zijn verwon- geluk'''eEm' gra6te~ rol speelt,':maar 'velen' 'ller~ersyrou~,:~Ie ~t~e een ~achb1e to
Tevens bepaalt men als der'de gege~ 'dp~ahg 'gemaakt. :Deze" tak van: vlleg- treden.
..
.r
. dering..',I:Iet ,~10,ed st~eg ,h~m naar het missen het' 'Vermogen'om; indien het 'ge...· Ih~~t:h1 h?Oren ro~~cltkelen' ;~o~en haatl
yen (langs opttschen weg), Met behu'lp sp.o,tt heeft t,~l,ch zOOd~~Ig oritw~kkeld,
Den '14den Mel vertrok Schroder in hOofd. Hlj' voelde net' hart in z'n hals luk' a'an',de deur' klopt,' dit te herkennen nUi~Je. ~ir ~tng k~jken.en- zag' bet v~ieg~
van een hoogtemeter, de hoogte, ~ wt1ar:", dat zel!s' een"a:antal kt1l1stv~u,c~t~n met zijn nleuwe Orunau Baby II voor een klo,ppen::' , r, "
. ,
e'n te grij~en., ~aarvoor is n(jodig \eeq ,tuig met groot ger,aas In ~e ~i~h!eirtl'g ~e~
op zij vUegt, welIt '6egeven l~ujgs eteetrl':', 'eEm zweefvH.e~tuig t.ot de r..ract~sche mo- <:luurvlucht. Na ee~Ig ~~~keleri: In heerongedwollgen, 'ongespanilen" houdlng. ~el\ he~lV\~ltOP vli~gen. J~oen h~, ',el!
u
schen of mechaniscHen weg'op het vuur.. 'g~Hjkhed.e'n' Is :gaah be~ooren. Qat de lljke-te~miek 'Yas hlj ~p een' poo,gte van
Wat Zou het worden? Spannende mo- 'Het 'Is zoo' gewenscht 0111 'volkomen' ita- ,'motorge~onk pl~tselit;~ ()p.
Ieldingtoestel wordt' overgebracht: ' .
b'otiw' "ail het zWeefvliegt~Ig n1get zij~l 11500 111 gekomen. .op, ?~ze ho?g,te ,ble;eJ
'.
,-'
" . ',' HeCft 'de vroUw· "lnderdaad iets ge....
tU~~~I~k,
niet' krampachtig, ge~~el vrlj" h60rd of- heeft '''zij hef ziehl ;verbeeld ~
Aangezlen VbOf' plaatsbe.p3Jihg in dd berekEmd ot> de krachten en sn~lheden, hij eenlge' uren zweven onder de oasIs menfen-' in sh~nd bpeenvolging.
• ~;
.:
:, ' , ; ' f.,
~onSler an~st _~oor ~e ~ereld te gaan ~>{el1 weet \ het nlet." In elk' geval .is' !hef1
,
' 'dI;.J 'j
k t welke" bij het' 'ultvo,eren' van ,dIe' ~un~t- van de'~'iele cumulttsWolken:Hij tro('herIn de daareven beschreven meer
ruimte drie gegevens
ZI 1l~' en vluchten ,optre'uen,
.... , :l1gt', VOOl" de lhan d . haald'elijk zeer: pHia:tsbtijke:IstiJ'g"winden
2i:n waar~eming_svelmagen en .de, vllegtulg op g'rooten' atstah:ct" v'an de
laatstgenoemd
toestel noo
dtis 5vool'tdure'nd
" 1 'i
hachelijken: " ;'dan' benijdenswaardigen e~l
11
.'
ed' 'de pIek' ge'londen.
en QP elk oogenblik, de' plaats van h~t Ret lis' weI' eens 'in twijfel getrokKen of aan' \i~n ongeveer' 2, meter per- seC,ohde, stand' kbmt hiJ' e'ensKlaps' met zijn toe- elgen",ehappen, wel~e m~ll ter .b~sChlk- d
king
heeft,
plotsehng,
te
l{m1nen
aah-:
,,~?r
,~ar
~a~~
u~.
'::
.",',: :: "j
doel. De veranderlngen~ welke deze di'le 'de constructie van he't HGhte zwe~fvlieg- totdar hij ,toeh- hif onder een zeer groote stet oflder het: wolkendek ult. Het toestel
gegevens ondergaari tiqor' plaatsve~an., . t ulg in' ~l1e ~pzfchten aan'die' voor:waal'- \V'oIl{ k\vam,' plotselimf op zijn ,\iartdirieter vltegt op. den·t,'~ug~ 'Blijkbaar he,eft In wen~.en 'om he~ ~omend ge,luk ,de ~and 'De dood' van de vier mannen Is eeli
dering yah de vUegmac~ine (men hou~t .de, vo~do\et. ');Vat ~e relatlef ,.gesproken zag', dat·de stij'glng ,5 m.~ter' per' seco~de 'de' grauwe' massa: het toestel de eerste te' r~I~~n ?f ~vel1:t~~~~~ ~ev~,~en te o~t~ groot', VerUes yoor -,:'Fleetstre'et. Jlarold
'
, " ,
Pem:bertoll~ de luchtvaarti1es!tundlge'
kijkers en hoogtemetet' vo~~~dure~d ge- ~,z,w~ar~ere" - , .~weefto~s~elle~' als ~e 'bedroeg.
Do()l~' sl\el' '" mali6euvi'eeren heHt van een'loopiiig v60rover volbrdcht. ~aan.
richt) veroorzaakt in _het vuurleldings.J: ,Gruiiau 1 1Jaby' 'betr~ft, schljnt' ,Op'dlt .trachtte hIj tilt dit. ge~i?d te kort1en~ .~et Ternauwernood i.heeft:, 'hij 'zich gereali- ,
.'
'V'an':ae':',}Dall~ 'Expre&.sl', 'was' niet 'alleen;
In ~en .laat~ten ;tljd heeft ~en ,te veel, 'ee'n :'\vaa~devof"'medewerKer ' voor'izihi '
toestei een bewegil1g van ,be'paalde qn..: pti~t'de'zila,k in Qrde ,w 'zfjli'~,et,b~trek- was'even\vef te"hlat: 'Met groote kracht 'seerda 'd~t, de lichte' bouw van zijn' Baby
derdeelen, welke beweglng kan worden 'king 'fot die ikul1stv~uchten, ~elk~ In de werd' 'hij 'ht de wolk "omhoog gedrevert. deze' krachtproef niet' zal 'kunnen door- moeteh zle~, dab ~~~ blj o~el~loed nog blad I': dooh 'ook ibij' ziJn 'collega's teer be ...
afgelezen. Het 'resultaat daa'rvan ver- zweefvliegerlj" tot de 'normaal uitvoer- i\fgaande' op' de' aanwijzingerl ' 'v'an' de staan:'bf ".vat, hij vrees'de ~gebe\1rt. Met, Ol~gelukklg was, he~geen.. 'het' ',?~st ,be- mInd" 'oin' 'zljn sprankelenden ;'humor"
schaft r gegevens ' nqpens ' beweging,s.- 'bare moeten worden' gerekend: tHier- 'instiu'niellt~n stelde hij alles in het werk dorlder~nd;'lawaai 'breekt de Unkervleu- w.ezen he,eft, da t m~ter1eele ,~el~tartd die \hem llooit in' den steek' Het·, en', om
inrlchting en snelheld van het'vJi,egtuig. onder valt niet de loophlg voorovelJ, het.. 'oni 'In 'de grauwe rriassa' het toestet-~in gel 'val'r den "romp at' en fladdert' om- nlet. de ltoofdzaak Is; maar dat' de in.. zijn 'gtoote" hulpvaardigheld';' OOk ',ij~
Entin, op grond' van bep3alde' formu... g~en de praktlJk heert ultgewezen, ge- "zijn macht te houden"en wederoin ondel' 1aag: Meteen' schiet de ,Baby 'in' 4e vrllle, nerhjke toestand ~et al dan nl~t, slag'~n belde 'collega's Wesley en ;Philp~tt, ;wa..
les, die in het ingenleuze toestel hun lukkig z,onder dat dlt ernsttge gevolgen het wolkenpak te komen.{ ,~chter tever- ,tolt on1 J'de ,ovetgeble-Ven' vleugelhelft beheerscht. Dit IS Yoorna~eli)k' ~~ko- 'tel)~ gezlene figuren. De pil601{ .1ac~son
mechanische "~verw~~nlijking 'vinden" voor den zw:ever bee~t gehad. Oebleken geers. Hij had te kampen n~et' een zwa~e 'nt\ar bene'den ';" 'steeds tsn~ller 'en sneller me~, omdat men te veel zIJn eigen ,ma- heeft. eenigen: tljd dienst gedaan oil de.
t~neelen welstand wllde gegarande~rd 'liji'l"Croydon-parijs.
",
wordt tenslotte bepaa~d (alles in zeth': is, dat bij deze' kunst~lucht snelheden remous' ell zeer sterke windstooten. Zljn in ' onoeteugelde': "aart.. Redding? De Zlen,
doordat men te- weinig vOoy'elk";
. ,.
"'1
snel tempo) het punt, waarin men, vlleg-' van ~en' zoodanige gro.qtte optteden, dat toestel' maakte 'de" gekste ~aprioten.":Het parachut'e f-'SchrCSdet' trfcht' de schou:' ander over had" doordat men te'veefop
"
"
,
de Qrunau Baby daartegen nlet bestand was 'hem onmogelijk om het"vllegtulg de'rriemeh los' te':'nl:akeri.. Het lukt ~ Met de, z.g. efficHhlCY ging aansturen' ~'n het
,
Pm;;'.
1IIlI.N!I1III!!tid
. . is. Er ontStaat 'bteuk, waarvan de ge- op de
instrumenten In' den normalen 'vee} . mo~ite-" koinu~'hlj' ult·, z'n 'zitplaats. eenvoudige gezegde ,Jeveri eit laten le:. :"
". !'!, '1':"-::ry~~~,~ 'volgen: noodlottig kunnen zIjn. \
vliegstanct ·te· houden.'
, ,De p_ar,a:~ltuti('doet' haar 'pllcht, rustig
ven'~ vergat. Indien in de iaken,: naa'st
zweeft hij naar de aarde, doch die be- de z.g.· efficiency; meer de menscheIijk'e
In Duitschland, waar de zweefsport
De, Baby was een speelbal van de on- relkt hij niet aanstonds. Een \boomtak
een hooge trap van ontwlkkeling heert getemde 'elementen. Rif kon armen en heeft kapstok-nelgingen. Hij blijft daal'- omgang, de belangstelllng VOOl' elkander
beretkt en op'i.litgebreide· schaal beoefe- "bee'nen niet'ihe'er nan"de stuurorganen aan haken 'en daar hangt hij, vIer me- wordt aangekweekt, zonder' in een
nhig vfndt; vortd' de'" Retchsluftsport- ho'udEm.· be instrmuenten' dansten ids ter boveh den beganen grond! Van alIe wekelijk systeem te vervallen, dart' zal
nfen 'op deil langen duur veel meer befuhrer ill het <laare'ven' bedoelde geval, 'gekken. 'De hoogte 11~uil geleideiijk toe. 'k:antell schieteh 'helpende' handen' toe ;
reiken~ . ih eert: sfe'er van argemeen
--------=============-:~
dat de' iZWe'efiristtucteur Schroder met De hoogtemetJr wees tenslott~, 250(l' m zljn vad~r 'is de eerste, die hem uit zijn
vriendschappelijke samenwerking,' die
3361 een Grunau Baby Is overkome~, aanlel.. aan. N~ een ,leks onverwachte en meest ongemakkelijke positie bevrijdt,
het werk tot een lust maakt.
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Koningsp!ein Noord 12 (Pavlljoen) Hoofdgebouw Huis van del! IJeider) Tel!, WI, 874
en 875. Huls v/d Leider toestel II van 875.
Volvoeren aIle opdrachten op Detective gebled, zooals : opsporing van personen, onderzoek 'diefstallen, Interne familie aangelegenheden, Inlichtingen over personen en
zaken, enz, Succes in vele gevallen, gehelmhoudlng te allen .tijde verzekerd,
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getailleerde pasvorm
in effen kleuren

DEINDISCHMAN

of chique

Verschijnt in Nederland telkens na
aankomst van het K. L. M.-vllegtuIg, dus tweemaal per week.

zoowel

Slechts tlrle gulden
per kwartaal in Nederland en I 4.In het bultenland.
Adm. Bat. Nleuwsblad,
BatavIa-C•
eft

De Leider W. J. KELDER. '
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Inwoners van Sofia bereidden minister-president Kussewanow en zijn echtgenoote bij
hun terugkeer uit Belgrade, waar het Bulguarsch-Joegoslavlse he verdrag tot stand is
gekomen 'een enthouslaste ontvangst, ondanks den dlchten sneeuwval.

.De reusaehtlge, kort geledell ill gebruik genomen, oeververbinding tussehen San Francisco en Oakland
" " I ,b"
IJ avon dAIs
·
. een lange, IIeh tende slang ligt de brug tussehen belde oevers,
<II

.-l- Uit .de Luchlpost I
~l..""'''tILU:..~'''''''~~......m:D;.~..EIilI:ZIII'-..u.1I..~~.itIJrUIr''JIISl::;.fIIC.~oL .. ~.,~, ...~,~ .... ~.:..~.,:,,~
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Watel" ell vuur _ antlers elkaars vcrklaarde vijanden - hebben samengcwerkt
Olll in Cincinnati (Ohio) 'verderf aan te rlchten. De peh~oleum, welke op het
, .water dreef, dat de stall heeft overstro omd, geraakte in brand :en het vuur
tastte verscheldene gebouwen aan, weI ke - daar de brandweer machteloos was.
,I.
uitbranddeu, VOOrzoover het omringcnde ~vater ddt toeliet

Een van de groote autobussen, welke den dlenst tusschen Arnhem en Nijmegen onderhouden, Is als gevolg van de gladheld 1geslipt ell in de sloot naast
den .weg' terechtgekomen. De chauffeur en de 17 passaglers kwamen mct den
schrik, en de conductrtce met lichte verwondlngen vrij. IIet I~la,d heel wat
slechter kllnnen afloopc'll!
\
, \'

,;'

Dc Iotlng voor de Davis-cup- wedstrijdcn beeft onlangs in
het Admiruliteitsgebouw te Londen plaats gehad, Sir Samuel Hoare trok,· in zijn qualitelt van voorzitter der
Lawn Tennis' Assoctarlon, dc lootjes uit den CUi).
1
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"De Ruyter" op weg naar Indie
Tanger bezocht bi] mateloozen regen
Zieare tleining aan de kust nan Noord-Ajrika
(Bijzondere correspondentie)
alb Hr. Ms. "De Ruyter';, 15 Jan.

trrenlang zijn de blauwachtige kusten
aan belde zijden van het schlp naar elkaar toegekomen boven het kalme zeetje, eindelijk, in de verte, ontmoeten de
twee kusten elkaar en doemt Tanger op.
Een groote, in de fel schijnende zon
schltterende .betonnen golfbreker, groote rotsblokken onder tegen den kant een
zwarte zware hijschkraan steken af tegen het hel blauw·groene water en de
creme-kleurige huizen en gebouwen ,van
onze eerste stad in Afrika. Aan het einde
van den g,olfbr~ker is een laag douane·
gebouwtje, een stuk"steiger. Een sleepbootje helpt' achter aan het halfdek, de
motorsloepen l)rengen I3taaltros~en en

bezoekers als -de ~erste gasten na het
Wilhelmus weer vertrekken om zeven
uur dansmuziek, mutslintjes, veel zoetlgheden en drank: de instuif is op de
vriestemperatuur in Lissabon na, weer
precles hetzelfde als twee dagen geleden.
Bezoeken door vertegenwoordigers
van den Sultan in llchte, zijden, tot op
den grond neerhangende gewaden, breede ceinturen om hun middel, een gezant
in zijn schitterende uniform, flonkerend
van goud boven een witte broek, veel
bultenlandsche offlcieren van de aanwezige oorlogsschepen, Engelsche offlcleren, een kort rijzweepje onder den arm,
een Italiaansche marine-~fficier in
veldgrijs, steeds weer zien we versch11len
met onze elgen officleren.
Wat geen wa<;ht Of cti~pst aan boord
heeft, fr~,kf een &choonen brani~kra~g

Iff, llls, "De Ruyter",
manilla's over. Op de ~eede liggell tal- aan, schoone })oordjes worden uit kas..
rijke oorlogsschepen: een ~ngelsche ten opgedlept, een nette pet of een zwle·
Washington-kruiser uit 1927, VIer groote rige hoed worden opgezet. Volgens Qe
torens, drie schoorsteenen, even aan, de voorschriften gaan de menschen in
Gelderland" doen denkend, zal morgen groepjes \veg, steeds weeraangeschoten
~~eer verdwiinen; een Italiaansch .eska- door vlot Engelsch ratelende gidsen, dIe
dertje van vier schep~n en een l1leuwe geheel vrijblijvend het schoons van Tan..
Fransche Jager liggen meer naar .bInnen get zullen laten 'zlen. Een wo~dt er weg·
ker Nauwel1jks li~gen we afge- g,eolesd, een tweede lukt ook nog, maar
;;:~:r:l~f h'et gewone bez()ek wordt weer ze 'geven het. niet op en zoo wandelt ten
ontvan en inhul). klein~ boo~jes,z90Y9t ,slo.~J~_J~d.~r.met.:een awaaiende,en geg.~
geladel~ m'et' rl1~fllderi' met' vruchten en ttcnleerende Ar~bische gids door het
vlsch~ dat de racier staande staat te stad,ie.
peddelen, komen ze vah de andere scheWe ~oeken onzen weg terug door de
P~l) na~r on~ too, motorbootjes: met steegjes: steeds naar benede~, g,an ~Oll\
i?eh~ldende Arabl@ren prob~eren ~lkaar je tenslotte weI ergens aan den gro~~en
weg te werken van de valr~ep. Plotfend boulevard, met breede gazorts en rIJen
~..l.l w~l gaan ze op elkaar in, geen van palmen, parkeerterreillen en tuime trotb.eiden \ViI ijitwijken, op het laatste toil'S. Langs den boulevard, gaall w~
oogenbl1k, komt een haak-voor in t.ouw weer verder: de havenkwartieren in, de
om de botsing te voorkomen.
modderige weg leidt langs de vissehershaven; hoog zijn de viss'chersschuItjes
L~pgS etenwal staan tallooze Arable- tegen het drog,e gebaald, enkele wrak-.
reil Iustig te kij ken: een groote fez op
llggen mldd~n in h~t ol].dle~~ hahet hoofd;. roode, paarse, blauwe pof- ken
ventje <m. st~k~i} h4 n z~arte v~rgane
broeke!?, ~~oote peert~n en gro~~~ witt~ spa'nten Ooven het rt{~tig~ W:~~~~ \\it, o),l
lHuiJel}. ?~~} ~R~e1e ~~ ~'1'~H~ "Yltt~ piJf het strandje, vlak blf de zacl\trulschende
de driehoe1uge muts di~p o1'er het voor- golven van de branding zl~ten e~n pa,ar,
hoord getrokken.· Allen zijn dOl1kervervisschers doods~ll te staren naa~ hU~
brali,d, 'de ouderen hebben een eenyaar- dobbel·tjes.
dig grIjs sikje, a'ndetthi dqnker~ kring·
Zaterdag, 16 Janllari
baatdjes. v'oetballende jongens op hun
J;>JOQt~ YQeten k}i~men over h~t hoo~e
Knippend sta~n ~e b~WOnet3 vQ0l:
tia!f~h9k El!~ z~ @r \ hun l;>al overheen
iesc~op~ hebp~h, ~~n J~ 'f:F~ qitte tr~ag on~: heH~ch, d~rgelijR reg~nweer Is h~t
A-een en Y1eer ~~ndel~nct~, pollt1~~gent Tanger ee'ns, bij llitzo.~deripg twee keer
zijn ~0t:lkerl.?laywen 'tni!o~m ~let per j aar. Zwaar i~ de delning gewQrHc,h(e t~,esse}~, ~en klelne R:arwats 11011- den i~l den vorigen avolld : een der tros..
chalaQt ~.waalend, ~eelt af en toe tik~~~1 ,~lt :~Y$ p.§ l}i~nsch~ell te dlcht ll~t
~d~~e i~an pad~r9n" J;1e vnl~eep word~
~a}l b;oord g~br~chp ~ ~e ~ee!e ge~eente
fn
WQrctt opeens leve1?-dJg: en ~1l helpen;
~chr~el;l~~nd. ~ri <el~~ar b~ ~e~~ 'Yeg 100 ..
pe.n.d, ~pringen ze ~f ~n a,an op de val·
I)
~eep, wh~en met zljn vieren een haak
jnpi;kken, l~der nee~nt he~ op zijn beurt Voor het Bat. Niellwsblad geschrevlh
~veei zijn 9U\yman af en doet h~t nag
qoo.P
we~r ~t~6ver. 4allgzfla~ p.eeplt de
Jsraan ten. slotte d~ v~lreep, OPt nog even
MR. P. O. BLOYS VAN TRESLONQ
~H
hebb~n veJ.:.~lqdlng 111et den ·wal
PRINS
g~kr~gen~
I
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Prins Hendrik
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pe frankjes komen aan boord: uit-,
,tetaUng. De maroor met het tooverb.oek
en veel geld, eeh oUicler van admmIstraHe met nog ~~eer gel'd begeven zich
paar een der yol~sverblijven. De' aan~onisf . v~n Het }fapltaal wordt met
spanning afgewacht, nog een offlcl~r,
p~' ~chipper' en de t!ltb~taling kan beglnneri. . Beurt 'voor be.urt komen de
menschen te 'voor~ch!j~ uit d~ wachtend~ 'droin": Qankpapier, veel bankpapler
verdWijnt over de tateL Overigens Is dat
j11~r g~~ri kunst, te \1eginnen bij 43.5
cent zlen we hier veelkleurige bankjes,
bekrabbeld met Ara:blsche lettertjes, ge'scneurd, VUil, d~ rorde doen.
'
I

',$ MIgdags

metee1.l 1s ~t\n boord

1-' ,

'

een instuit

het halfdek is met tenten bespannen,
een loudspeaker aangebracht. Het feest
zal te vijf uur beginnen : op de uitnoo~
dlgingen is dus door den gezant gezet
half vijf, plus de mededeel1ng dat de
Nederlanders er erg op gesteld! zijn dat
Jets op tijd begint. Een enkel~ snelle bezoeker komt dan ook om vljf uur aan
boord opdraven, de ove'rlgen wachten
nog een half uurtje. Vlaggen op het
J1altd'ek. whnpels om ,de J(~~9nn~n, alles
~~en e~ns 200

heel erg

w~rinf

; HI

De volgende, leestell
,
V~i}dag den ~7Q~n F«bru€\r~ 'l8a7 be~
zocht
de Prins and.~rmaal den' schotlw..f
,
burg, wa~r men taeo speelde nLa dame
blanche", op~ra en 3 aetes, musique de
Boie'1dleu, terwijl de vQorstelUng went
besloten met "{,,aTarentell~ d'e la Nuette
de Porticl'~, dansee par M. Chal'rlere et
Mm~. Alexandre. 18 :Februari was er een
muzlekpartij ten paleize en 19 Februarl
een ,groot gala'bal 'ter eere van den
20sten verjaardag ,van den erfprjns del'
Nederlanden, den lateren Koning W ilIe m III. Oedurende het Isouper van
laatstgenoemd feest werd . door den
Gouverneur lGeneraaleen toast ingesteld ,,,waarbijl tel' aan~rli,z~!l.~ vQPX \len
jongen ·'Vorst, die ~ens geroepen zou
worden om den troon del' Nederlanden
te bekllmmen, gesproken werd van de
deugden, welke sedert de vroegste tljden
de held'en vall het Nassau's bloed zoo

dQ laatste ultstekena :lIQren,

~n wt\~fvaJlllet ~e~lt

.

5--_

_~

sen heeft het begeven. Het weer wordt
er anders niet mooier cn : tegen den
middag springt een tweede tros, even
daarna een derde. De bijna onzichtbare
golven nemen de "De Ruyt~r" als. e~n
klein. kind op, met een vaartle schulven
we langs de kade, de valreep rolt knarsend een eindje mee, begtnt dan scheet
op te loopen, De slap neerhangen?e
trossen komen stijf te staan, even trtllen ze, dan komt een teruglooper den
toestand weer opklaren: dezen keel' is
er gelukklg weer nlets gebeurd". ~De
sleeptros is ultgebracht, veel meer IS er
niet over.
'
Voorloopig is het het weerberlcht arwachten : is dit niet gunstig dan zoeken
we de reede op. De menschen gaan den
wal op; bij terugkomst llgt de "De Ruyter" vel' weg op de reede ; in zijn eentje,
zonder sleepbooten is hij vertrokken van
de kade. Even achter ons llgt de "Graf
Spee", een van Duitschl~nds beroemde
pocket-battle ships, tormrdabele torens,
zijn groote I gevechtsmast, massleve'
romp steken af tegen het schip wat
oorspronkelijk als gelijkwaardlge van
(.leze schepen was bedoeld : de Engelsche
Washington kruiser. Van den wal af zien
we de groote motorsloepen' de ponde~
den matrozen naar den wal brerigen, ~
we wachten op ons \ motorsloepje dat
hakkend en druk bezet heen en weer
ploft. Bij de valreep staat het wachtsyolk de aankomst af te wachten: nu
eens'is de valreep bijna onder water
verdwenen, een ander oogenblik h~og.
boven een goUdal verrezen. Spanning:
die zou er gezellig nat vanaf komen?
De sloep legt aan, bij twee, drle tegelijk springen de menschen de valre~p op,
de golf komt nog lets hooger en de
slachtoffers staan machteloos, tot hl\n
knleen in het water, te tieren en vloeken tegen de menschen die boven h~n
net dl'oog op den valreep staan ~n ~13
genoegelijk grijnzenda ~oppen v~n lW t
wachtsvolk. Vier, vijf: keel' komt dtr'motorsioep langzij, dan is de lading geloosd
en wOl'dt weer een nieuwe vracht van
den wal O'eha~ld. De autotocht door ,de
omstreke~ van Tanger is weer geeit\~
digd: wachtkwavtier A en B zijn in d~
vullbrulne vehlkels, in deze streek a4tqpussen genoemd, prettlg aan het toeren
geweest. Regenvlagen hebben Zt:! dlt e.er~
ste deel van den tocht kunnen Qewon"
deren" toen zljn de ruiten beslagen en
hebben ze v~rder Ql}l' de bellrt de rllH~n
kunnen sehoOllvegen en regenbllien te ...
den de bergen, ()ver de dalen, langs de
hUlzen ,kunnen bekljken. "Morgen", denkt
0, "wlj beter, hler regent het toch maar
,eenmaal per jaar".
".
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schenking van 25 millioen

Hoar grondslog en richtlijnen verdedigd
Ceen sprake 'van breeil-opgeset ioelotutrtsplun, ilocli aileen
. van steun aun ztoaarst getrojfen beoolklngsgroepen
Kolnnisntle zeer urgent
In de Volksraadsvergadering van
Maandag werd eerst aan de orde
gesteld het regeerlngsantwonrd in
, eersten termijn betreffende het 25
mlllloen-plan, waarvoor als regeeringsgemachtigde optrad de dlrec. teur van Economlsche Zaken, mr,
G. H. a. Hart, aan wlens rede wij
het volgende ontleenen :
Spr. lijkt het niet aangewezen, thans
opnieuw in discussie te treden over het
door den heel' Ran naar voren gebrachtE: onderwerp, ,namelijk, of ~e 25 millioen
welvaartsbijdrage van Nederland .nu weI
opweegt tegen de offers, welke Nederlandsch-IndH~ zich in de depressleJaren
voor Nederland heeft getroost. Spr. herlnnert eraan, dat de Regeerlng Zlcb
steed~' op het' stand punt h~ft gesteld,
dat Zij de materleele waarde der wederzljdsche prestatles kf\n noch, wll calcull~eren; dat de Reg~erlng intusschen
van oordeel Is, dat er reeds In net midd~n van h~t vorlg j~~r een behoorlijk
evenwlcht t\lS~Cnep de wedenijdsche
dfensten was b~r~l~~; (fat sedertdien de
d~Uk der cont1l1g~nteer.in~enop dlt land,
tengevolge van den omslag der conjunctuur voelbaar mindel' zwaar Is geworden; en ten slotte,. dat sedert de
laatste bespreklngen in deze zaal over
dJt onderwerp de beIa.ngrijke prestatla
van Nederland QP h~t gabled van den
h'lvoer 'daar t~.ltlnde Vtlp·lndlsche suiker Is bewerks.teUlgd als een welkome
a~nvull1n~ op de lUoecterlandsche pl'es-

g

andere, doch thans hulp, binnen Rijks..
verband van het eene gebiedsdeel aan
het andere.
In dit licht bezien is het weI duldelijk, dat de 25 m1llloen-bijdrage
nlmmer Is bedoeld voor hetgeen [aar
In jaar uit en tot in den treure
wordt betiteld als een "Qreed opgezet" welvaartsptan. Van den aanyang af is die bijdrage terecht 00-,'
stemd geweest voor steun aan die
streken en die' bevolkingsgroepen,
die door' de crisis het zwaarst zljn
geslagen en vooral ook voor doeleinden, die, hoewel economisch van
groote beteekenis, in verband met
den chronisch-zorgelijken toestand
van's Lands rtnancten, [arenlang
.slechts een beperkte verzorging hebben gehad.
In de
richtlijnen voor de
bestedlng

.....

Mr. G. H. C. Hart

van de J 25.000.000 die het vorlge jaar
in den Volksraad zijn medegedeeld,'
kwam dit duidelijk tot uitlng: de ob~
jecten, die tot blijve'nde versterking van
den . economischen weerstand kunnen
dienen, genieten de voorkeur; wanneer
echter een bepaalde streek of, een bepaalde bevolkingsgroep of een bepaald
socfaal onderdeel del' gemeenschap behoort te worden gesteuhd, zonder dat
een belang aanwezig schijnt, waarvan
de behartiging belangrijk bijdraagt tot
een b I ij v end e . welvaartsverbete.ring, heeft lUen dle,groep toch nlet wUlen en »logen in den steek laten. Dat
dit van den aanvang af de bedoel1ng 1~
geweest van de welvaartsbijdrage, kan'
spr. met nadruk verklaren.
De .Contmlssle-Van den Bussche en
daarna de Uegeering behoefden overlgens niet: naar plannen en objecten t~
zoe k ~ n; zij had voornamelijk tot
taak die te schiften en te toetsen.
AIleen de schuldbevrijding Is in he~
kader. der begrooting een werkeliJI<: nleu~
we post. Ernstige bezwaren tegen de beproefde hulpmlddelen blj de welvaarts~
bevordering van de. pIa ttelandsbevolkin~
zijn dan ook ternauwernood gerezen:
integendeel, zlj vonden aIgemeen d~
sympathie, welke zij zoo ten volle vel'.
dienen. _ _,
I I .

'

..

offe~s,

die door Nedetla.ndsch-IndH~
voor dlt doe! zljn en worden gebracht:
al Is die waarde eerst geleidelijk ten
volle tot haar recht gekomen~
.HQt~elfd.e kan, mutaties' mutandIs,
worden verklaard 'ten aanzten van verschUlende Nederlandsehe prestaties ten
behoeve van NederlanctSch-Indie. Spr.
denkt daarbij In het bijzonder aan de
clearing-hulp, aan de 'handelspolltieke
t~t1ea.
offers, aan de batikbljdrage, nan de fa,epr. gaat vervolgens na, hoe In het cUiteiten voor verschillende Indische
algameen de ontvangst, der voorstellen producten In Nederland verleend, aan
In den Volksraad is geweest. En hlj den vroegtljdig ont.slapen koffiesteun.
kOlnt tot de conclusle, dat deze goed Is
Daarnaa.st echter bleven er een aantal
,-S-;'
steun aan de industri~
g~weest. 8lechts de heer Koesoemo belangrijke Indlsche des1derata bestaan,
,?
I
Oetoyo is bepaaldel1jk over den gehee- over welke lang van gedachten Is ~~_
Een uitvoerige uiteenzettlng geeft spr.
Ian opzet van het ontwerp nlet te wisseld eq waarover het moeiliji .w.~
van de bedoel1ng del' steunverleenin~
sireken, doch zeUs in den heel' Soetar- het eens t~ w o r d e n . ' . ' . .
d 0 zlet spr. een medestander, ook at
Ole moeU1jkheld llll ~~~_v~ral hlel- aan de metaalindustrie. Zij berust op.
Zondag 11 Janmiri z, u hlj er nlet in slagen den heer Soe- op neer, dat h~\ wet ~'loochenen vlel, de overtuiging: ten eerste dat de eeo'"
t.ardjo zeIt daarvan te overtulgen.
dat ~e~ ~\l', '~~~W'clk Iodle uit de in- nomische toestand del' met~alvakarbel.
Zonda<r is gekomen, veel regen klet..
Spr. meent dat een deel van de crl- w1\Hgl\l8 ._f$~' d~iderata ron kunnen ders werkverschaffing dringend ge...
tert op dek, hoI en hoog staat de deining tiek, waaraan de ontwerpen in ~te" tr~'kkeri '~let ~n verhouding stond tot de wenscht maakt, en ten t)Veede dat de
tegen boord en we slingeren of we in ',Volksraad hebben blootge~taan~. \~ \e,r\lrlJ :offers, . .> welke hat verleenen van dlen blijv~nde bete~k.enis van deze groep van
sk1lled labour voor Java en voor ' d~
vQlle zee zijn. Oee11 ,passagleren, alleen t~ brengen. tot een Z.~k6~ l).llAv~~sta~d, 'steun, V~\\ het Moederland zou vergen.'
officleele: bezoeken gaan door. Het eve":ooIt thal)s nog, t,.ll' ~anzJ~n VAll , ~. .' '" _ . \, ,.... '.. .. ,","
".'..' .. industdaUsatie QP .Jl:\~~ .il! .hel bijzondct
nemep.t Vl}n.h~~J.t). de .s~oth):koUelelL1s-.l1u,~trekkl~g·e,,·lt~~ <t~~'de,! ~~.d~rlandscfl,e/,
Grondslag der schenking zeer ~,liOot Is. 'Ecn soortgelijke gedach~
tengl:1-rig heeft voorgezeten ten aanzien
vee(kleuri'ijker geworden : een ~aar. ~.~: \Ve.\~~aVs'~iJ~l'a~~.Spr. w1jst \0 ~Ut yercobsladders hangen hmg~zij af, ~~! lJ\Q-:- b~nd. o~ he~ vQIgeml~,
_" '....':"', l ... ,.1 .
Men is toen op het. denkb~elQ geko- van \de bouwvakken; zij is daar mis'
torsloep, bema~ning In ~l~ ollegoed, d~
,
men om dergelijke, kenneW;i("ollecono- I schien nog klemmender.
Indien. men de koopkrachtverhooglng,
kap opgetro.\~~en, glar-t endel'langs me...
";. r - · De economische samenwer. mische steunvormel:\ Mn ma~r nlet te
ters voorbij ; Is dan op de goede hoogte
king
forceeren, doc" '{,~p.lt het Moederland, die van de geldlnjectle het gevolg Is,
veel te veraf om in te springen. Onder..
als aa~vWltin8! op, d~ andere reeda ge- louter op' zlchzelf beziet, is het vrijwel
aan het slingerende leertje hangt een tusschen Nederl:andsch·Indle en 'het tro$~eQ. maa.tregelen ten behoeve van hetzelfde, of men een school of een
gelukkige, een golfslag passeert diep be. Moederland, een samenwerking ~\e In IndH~, een belan~rijk bed('a~ te:ar beschlk-. a.B.Z. dan weI een kazerne of departeneden : dus een paar treden, naar bene· de latere crisisjaren zoo~~w. a.a.n.da.cht ! king te stellen, hetw&lk zpu kunnen wor-; mentsgebouw oprlcht. De behoefte aan
den kan nog; een g'olHop dwlngt weer van Regeerlng e-n ~o\ksra,ad l}.eeJt ge- , den besteed 0,1) ~ meest economische Iaatstgenoemde categorie van openbare
naar boven. Me~ eens witte handschQe· trokken, ~}~'f.hte ·vfln bejde partijen be- ~ wijze, d~~, WaaJJ de Indische. samenle- gebouwen va It ,zeker niet te ontkennen ;
nen kQmt ten slotte de feestganger in 1~~~.iJ~e d~ens.ten ~n offers en vel" viX\~ tWQT d.e la.nge dep.A~slejaren het de regeering heeft echter vrlJwel over
de s~oep roHen, nog een paar vo.lg~n '~i\ leende 'i\an belde partijen gewichtig~ zwaars~ \V,as geslagen. Temeer schoon' de geheele linie gebouwen met hygleniwe 19aan 'weer ~e~st'till. VOOl' aHe. p~trij.~ .. voordeelen en tegemoetkoming~,\'\.
hiertoe a.anIeld!ng teo bestaan, omdat schen, soclalen en cultureelen invloed
PQQrti~s worden de prestaties bewonSpr. gaat daarop n1Et-t opiiJe~.~ lp.. het kapitl:\a~r~chtlger Moededand. In In het plan opgenomen.
derd, teder le~tt mee. Een laatste. ont- Een enkel punt IJ+~\ hlj echter z:ele- diezel{~ d.epr.~!SSiej~'Qo}i~ m staat was
In de kleine-re centra geeft de bouw
vangst, weer de onvermijdelij.ke sloep om veeren, Om"G\\,t het Ip napw ver.ba.n41 ~~w~~st dpo~ Z,IJ,n po1!tUek van landbouw- van eenvoudlge sanatoria, het herstel
terug te komen. Een paar laatste llatte, sta~t met het onderwerp.
' ; e~ mjveI:hetct~e-u;n, Yool meer dan In van de Prambanan, een aantal scholen
voeten, als we als zeeroovers. l~n~ 00.,
De prestaties en d~ 'of(~~~ xap," r{e.- InQ~e ~u @> m,~itijke aanpassingsjaren en dergelijke voor de vele toekangs,
twee Jacobsladders onde~ h~t aal\moedl.. derlandsch..I,ndie a £Ill, NCiP~r;la»Q: b~,. h~~, g,~va~ Is ge\West, het eene deel v~n steen- en pannenbakkers en karrevoerg~nd gejuI~~ ~tln ~Qv~n, u,aar. ~ek ente-. staan, l}aa,r. Ji~~~-n.~, X~,ij~el. geheell u,j.\ I 00. g~meensobap het ~.ndere deel·te doen del'S op klelnere schaal dezelfde voorre.\\.
"
I
\
de verl~b)g v,tlll, ci)ntmg~nten te\\ l?iJ.- : te hUlp komen. Indie heeft d:at dus in deelen.
Spr. beantwooi'dt verder verschillende
Bez()ek a,al\ Tanger. l.s a.fgeloope,n, mm::" h~ve van de ·NederIand.s.Q.\\~ Ip-'du~t1;I~,. vee} geringere mate k u n nan doen
gen verdwijnen we, onze zak.k.~:t\ vaak Men kan, hoe men W.e~QYl;r u\,Jj vetdel en ook dit was dU.a Wl;L goed& reden om opmerkingen van algemeenen aard.
Afzonderlijke beantwoording vinden
nog vol met frankje.,s, ~ W~, van.,We.ge. ook denkt, In 1\e\ ~~~meelli ~gen, dat een bedrag tel.' beschlkklng to stellen:
het nlet passagierell. nie~ hepben. kun;" de wa<ar~e. vaG die con~lngenteerlngen. nlet dUf$ ~-3 In },{uUand hulp van het hierblj de opmerkingen van den' heer
nen opkr~jget;\.
' vQ~ N~dedand zeker opweegt tegen d~ eenq., ct.(~h d.erze~de- same-nieving aan het Oroenenberg IDzake het' verband tl.ls"
schen de
! I
kolonisatle
l

=J

I

~RQJQ&~.~M~. r
den ertpr1ns 1n ~taat zal moeten stellen '
-,
Art. 5. Na de afscheids-weJ1schen t.e
hebbe'n ontvangen van den GouverCeJ!f.
om in navolging van Zijnen onvergelij:generaal begeeft Zijne Koninklijk,~ Hocg.
van h~~ c~~~ni€-e}vt.\n: uitgeleide
held zich l~aar de inschepin~s{>laaYs, gekelijken grootvader den roam. del' ~'O~
van
volga door de kommiS&1~ ~iJ fclIrt. 1 ga-nlngen te worden en v~n. het ;Va~rla\\~ ZfJNE KONt'NKLIJKE HOOGHEID
n02md. Van daar word.\. ~ljl)!~ K'OOinkUjke
Hoogheid: naar booro verg~zerd door d:e
eerbled. en dankqaarheid; ,In t~ oogsten". PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK,
kommlssie Vet:Ql'v.<t l>jj art. a.'
,
Algemeene b.ijvai vond.en ook deze la~t blj HoogstdeszelCs vertrek van Batavia, t·:,:·
Hoogstd~~szelfs rijtuig zal door eene
kompag'nl~ husarten worden yooraf gegaan.
ste ,woorden van den toast: ,.Laten wij
net voortzetten der reize in
~.rt. ~. lIet o·og.enbUk d'at Zijce KoNEDERLANDSCH-INDI~.
ook de Vorstelijke ouders', van den
~li!l1kliJk.e Hoogheid het Hotel op Rijswij~{
verla at, wordt door ee1'll salut van 21' sehojarlgen geliefden ZOon n~e~ .vergeten:
ten a~l1'gekoJl{ti~d,
,
Art. 1. Op den (t~; b_e.p\\<').1~. y.QQr het
Art. 7. lUi h:et afstek€'l11 van de sloop,
Hell zij den Prins van 0 ran j e, den
embarlrement vail z1jn~ .{{Ql)tll~hJk~.lIoog
~al door de w-alkQffistbatterij een ,gelijk
heid, aan' bOQrd'-,,~n Z.r. M.s. freg:a.t Belridderlijken vorst~ d~n held 'van Qu~tr~-.
~:.\lu.t 'Van 21 &choten worden gedaa.n, het.·
l(ma~ ~iln4~ 4.~-t1 2~st~l)J 4~zer, ~al eenc
welk door de tel' reede liggende oorlogskommissfe, a~n de14elv~r hQQfd hebbende
Bras, den ovel~winna~r van Leuve~, en
8ehepen llerhaald en beantwoord zal wor.
d~.9: vicr~-pr~~iq~n~ van deo" Ra.a.<i v~n In·
Hare KeJzerlij'ke en, Kon:l.~~lij\\e ltoQg~
den door 'Z. M. fr'egat Bellona., zoodra
die, zieb. d,~ r.norg~~ teo halfz.eve.n U1"a,
Zijne Kor..inkIijke Hoogheid, aan boordl zal
bevinden aan het howl v~n den Gouver·
heid Mevro\lw ge ~~i"~S van O.ranJe.
zijn gekomen·.
I
'
ri~~r' &eneraal QP Rijswijk.
Aldus gearrest:eerd bij oosluit vatl/ ~ijne
de jv09itr~~{e\iJlte ~oeder van, e-ene l'ij.
De~e ~Qmntissle zal bestaan uit: :
Excellec,tie den Gouverneur-geU&dal dd.
Vorsten, van welke het Vaderland voortEen raad van Indie,
.
21 Fe bruari 1837 nQ. 9.
'
Den
preskl~mt ,van h'ct Hoogge,r:echts..
durend room en ,glorie :, wacht ; de
Mij
bekend
hof,
Dell president van den Raad van Jus ..
Groote vorstih, die toan.1het krijgsvuul'
De waarnd. Algtmeene Secretari~
titLe te Batavia j
•
I
CORNETS DE GROOT
op de Vaderlandsche grenzell woedde,
Den president van de· Algemeem~ Re..
kenkamer j en
'
hare rijke zalen .verllet, om aan de
Opl.)insda.g 21 Februari woonde de
Den M1litatren Commandant van B~·
sponde des lijdenden krijgsmans lenltavia.
d'
1 - Prlus weer een voorsteUing bij van het
Art. 2. Op het g,emeld tij stlP z.~J .~l\
ging en troost te breilgen. Heil en ze..
de troapen van het garn'lzoon en d~ ~Qrp~en Theatre fl'anC;ais. Men speelde\ t(Jen : "Le
gen voor het g~heele Huis, to~ in het
muzikanten, moe ten gestatiol1l~eerd.~.iJn, op tableau parlant/', opera comlque en 1
verre nageslacht, ,tot roem en voor·
de wijze, ais bij de kom&t ~alJ; Zi~n~ Ko· acte de OrE!t.l·Y, "La marraine't, vaudeninklijke Hoogheid QeJta~.l~ i~ ge:veest.
spoed ,van ',het dlel'baar vad()rlan~;
ville en 1 acta de Scribe en "Le Quaker
Art. 3. Te z~V!cQ. \\.r~" he~. tiJdstlp waarop
dat onze leus steeds zij: 0 ran j e en
Zijne Konil).Klijke l.:iQoghei<t val) he>t Hote-t et. la Dan$ense", vaudeville en 1 acte
V a d e r I a n ;d, V a d e r I and
op Rijsw~~ ~frijden ~a.1, ~u.I.len ~lc.ll op de van Scribe. Den laatsten dag van
g~wQne insehepingspla~ts. aa~we~g mOt~· 's Prinsen verblijf te BataVia, hebben
en Oraltjel"
ten. Qevinden '.
l.
De- ger.oeraal Ma100r Kommandant van eenlge del' eerste ambtenaren en offiTer ver,dere veraa'ngenamil)g v~n het
he~ Le-ger; (Blj a{wezigheid, zal de Cht~f cieren met den Prins deelgenomel) aan
van den Qleneralen Staf, e.en deel d~r het mlddagmaal Ibij Zt~ne ~xceUentie
verblijf \Van dell' Pri.ns W~..rQ; ~.
.R. op
kommissle uitmakec.).
20 Februarl m.e~ Z,iJue :BxceUenUe, des ..
De Komman<tant van Z. M. auXili9.1r den Gouverneur-Gene,rl\at en des avonds
werd aldaar een danspartijtJe gegeven.
zelfs {amilia en een talrijk gezelschap
eskader j
•
De Hoofdadministrateur der Marme j en
ultgenoodlgd, een Chineesch feest 'bij te
Zichtba~r aangedaan nam Zijne ;KoDe resident van Batavia.
wonen.
AI't. 4. Ter geucemder plaatse ~u.Il~n ninklijke Hoogheict. op 23 Februarl,1837
wijders aanw€zig zijn de ~ssisten,t-~st .. afscheld van den Gouverneur-Generaal
Langzamevhahd beg~m het uur van
doot <ler Batavlasche Ommelanden, d~~ en dlens famille. Hlern~ werd het pro..
8ecretari~ vt\n c.:te'l R~sl<ient ~n de v-erdere gramma Ivan het ceremonleel van. ultge..
vertrek van d~n Prins te naderen. In de
pla~tseliJke
ambtenaren, waarontder df'
Javasche COUl'ant van' ,woen!da{f 22
Inlan<l:sche ~ommand~nt~n ~n ~@ 1100(. lel'de ;afgewerkt ell keerde de rU$t V001·...
I
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en de aanwervfng van koeHes voor de
lubber-ondernemingen
tel' OO&tkust.
van Sumatra. Het was spr. uiteraard
reeds bekend, maar het klonk tach als
een belofte voor een betere toekomst
dat men thans zeUs moeite heeft om in
korten tijd voldo~nde werkvolk aan te
werven. Na zooveel jaren van voortdurende tel'ugzendlng is dat bepaald be ..
moedigend. Het spreekt oak weI vanzelt,
dat de Regeering gaarne bevordert d~t
.de benoodlgde 40 tot 50.000 man heel
spoedig op de ondernemingen aan het
werk zijn en zoodoende Nederlandsch'Indie he~pen het toegestane rubberquo..
tum op den voet te volgen.
De heer Groe~enberg zal het echt~r
bij nadere overweging weI met hem eens
zijn dat, nadat die koellebevoiking Is
aangevuld, het
kolonisatlevraagstuk
nog nauwelljks lets van zijn scherpte en
urgent1e zal verloren hebben. Het verband dat· hlj legde tusschen de hier
voorgebrachte voorstellen tot uitbouw
en verbreeding. del' kolonlsatte en de.'
oogenbllkkelijke
werkvolkvoorziening~
heeft spr. dan ook ernstig teleurgesteld.
Het slagen del' rubberrestrictle Is be'lang'rljk; ,het uitputten door Nederlandsch-Indle van zijn uitvoerquotum Is
belangrijk; de welvaart del' rubOOrondernemel's ter Oostkust van Sumatra Is .'.
belangr1jk : ,
; >11
Ai ' :,~' : ......1
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maar vele en vele malen belangr1jker is de, al Is het slechts gedeel..
telijke en geleidelijke opiossing van
het beklemmende probleem van de
absorptle van Java's bevolklngsaan..
,was. Dat is het groote probleern
voor Nederlandsch-Indle, waarblj·
vergeleken de problemen en belan..
gen der ondernemers .In Dell ~igen.. I
l1jk in hat nlet verzlnkeJ\,
: : ,-,.-

te.-gak.e vt\1l \l,q,
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Reeds vroeger had ik gelegenheld er
te wljzen, hoezeer de omstandlgheden in de atgeloopen jaren de Regeering hebben genoopt op eeconomisch
gebied vooral derenster, zij het terdege
actief-defensief .werkzaam te blijven.
Die dwingende omstandlgheden waren de alle initiatlef verlammende depressie, de verhoudlngen in het buitenland, waarvan Nederlandsch-Indte zoozeer afhankelljk is, de druk, dien maatregelen elders op ons economlsch leven
uitoefenden en, zeker niet het mlnst,
de chronlsch-zorgelljke toestand van
's .Lands financien.
Ik hoop en ik geloot, dat men later
zal kunnen zeggen, dat ons defensief
zoo goed Is geweest, als een defenslet
zijn kan. 001<' geloof ik, C\a t' de Regeering in de afgeloopen jaren tot het
economiseh offenslef is ovel'gega:1n,
waar en wanheel;" dat maar mogelijk
was.
Sadert ongeveer een jaal' - men kan
zu!ke zaken merkwaardlgerwIJze vaak
eerst achteraf met eenlge zekel'heid
vaststellen - is Nederlandsch-Indie economisch weer in den aanval; nlemand
weet, of dat blijvend is en' hoever wij
zullen kunnen vooruitrukken.
.
De vooruitgang Is bier en daar nog
speuren~ en tastend '; hij wordt- In vele
apzichten nog geremd door afdeel1ng~,
die nog niet met dezelfde sneUield mede kunnen.
,
Het is stelllg de taak del' regeerlng om nu maar ook verde~ In tacUsch-mllitaire termen te spreken - te zorgen, dat
"de dran? naar voren levendlg blijft".
Deze aanvullende beJrootingen mogen
eell bewijs zijn, dat de regeerlng zlch
van deze taak ten volle bewl1st Is.

suikerschool

all

te Soerabala deelt spr, den. heer De
, Hoog mede, dat hij ten volle heert gedaan wat hij neett toegezegd, n.l, zich
met zijn ambtgenoot van Onderwijs in
verbinding gesteld, teneinde 11) deze
lets waardevols te berelken. Er is aanIeldlng voor de hoop, dat tnans spoedig
een kostbaar resultaat van de voorbereldingen kan worden openbaai gemaakt. Dat voorlooplge : plannen op
rutme schaal zouden mceten worden
bekendgemaakt, komt spr. echter voor
mindel' gewenscht te zijn.
Wat de belangen der
kteln-Ianrlbouwers

betreft niet alleen staan sprekers medewerkers en ook spr. pers(lonJijk te- allen tijde voor Incldenteel contact met
hen open, maar spr. vel'kJaart gaarne
dat hij ook bereld is aan zulk een contact een organisatorischen vorm te ge··
ven, m.a.w. officieel en stel$elmatig
voeling te houden met een' kleine, doch
representatieve delegatie, aangewezen
door een centrale vereeniging van klein
:andbouwers, of door bestaande vereenigingen gezamenlijk. Zulk een delegatie
zou' dan, telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat, de economlsche ~elan
gen van qeze maatschappelijke groep
kunnen voorbrengen el~ behartigen.
Spr. eindigt met weer een, oogenbl1k
op. het algemeene terrein van het

,

ecollolllisch belehl
,del' Regeering te verwijlen en besluit
me~ de volgende opmerklngen :
r

Kolonisatie-pl.'oblemen

.

lVog vieJo regeer;,igSgentlICIz~igden
DE ROLONISi\TIERi\AD
Nadat de regeerlngsgemachtigde voor
Economische Zaken aan het woord was
geweest over de 25 millioen-schenldng,
sprak d~ dh'ecteur van Blnnenlandscp
Bestuur Maanqag in den Volksraad over
de taak van den Kolonisatleraad' en van
de Cent.rale Kolonlsatle Commlssle.
De eerste heeft betrekkiilg op' <J,e kolonlsatle van Europeanen, de tweede omvat het kolonisatlevraagstuk 'in het aIgemeell.
--~
Den heer Wirjopranoto geeft spr. Intusschen de verzekerlng, dat ernsUge
poglngen tot kolonlsatle va~ Inheemsche intellectueelen op den stenn van
de Regeering kunnen rekenen, oak t.a.v~
het' zoeken' naar· geschlkte gronden.
Tenslotte geeft spr. nog de verzekel'lng,
dat .de Kolonisatieraad ten deze evenzeer .bereld zal worden gevonden tot het
verleeneil van steun en voorllchtlng.
Spr. bestrijdt verder. de critlek OP, den
voof'de Europeanen-kolonisatle nitge'trokken post en gaat dan over tot ultvoerlge. beantwoording van de sprekers
over de transllllgratie' en de Javanenkolonlsatle in' de biiitengewesten. Dat
de bestuursainbtenaren daarvoor nlet de
aangewezen leiders zouden zijn, ontkent
spr. De suggestie om de desa-onderwij2ers in de propagan'da In te schakelen,
. zal de regeerlng gaarne In overweging
nemen.
In dlt verband beantwoord.t spr. het
verzoek van den heer Oroenenberg om
het tempo dezer Javanen-kolonlsatle te
vertragen In verband met de belangen
del' rubbercultuurgebieden. Zlch aanslultend 'bij het betoog van den heel' Hart,
zet spr. ulteen, dat door het voldoen aan
den wensch van den heer Oroenenberg
de kwestle nlet zou worden opgelost, Wijl
de wllligheid voor kolonlsatie en voor
contract-arbeid van geheel verschlllende
factoren afhankelijk is.
Met betrekklng tot de schuldbevrijdlng
van grondbezlt verzekert spr., dat deze
aangelegenheld de voortdurende aandacht del' l'egeerlng heeft. Uiteraard zal
begonnen worden met die stre~en, waar
de zaak het meest 11'i'gent Is. Ook a'an
de kwestle wat verder, d.w.z. na de
schuldbevrijdlng, zal worden gedaan
wordt door de regeerlng alleszlns aal1~
dacht geschonken.
'

.ltl.1t

/ret (vool'd

aanleidlng om de kosten voor een eventueele verbetering' van de ontschepings...
6elegenheld bij Boeleleng uit de weI;.
va~rtsbljdrage te bestrijden. De vraag,
In hoeverre daartoe zal kunnen worden
overgegaan met een beroep op de aIgemeene, mlddelen, zal nader worden
overwogen.

SCHEEPSBOU\V
oe heel' Lan gel e 1', hoofdlnspecteur
van .SCheepvaart, zet uiteen waarOln
posten ,zijn 'opgebracht
voor den
scheepsbohw. . In .bevotderlng
der
sclieepvaart llgt zeer stelUg een welvaartsbelang en aIle scl1eepsbollW komt
de· scheepvaart ten goed~.
Spr. wijst er verder op, dat ook de
belangen del' visscherij dool' de v90r~
gf ?o~en 1l\aa.~re~~:len.. ~ol'den. gedIe.lld.

Zonder discussle en z.h.s. wordt aangenomen de derde aanvullingsbegrootJng betreffende Verkeer en Watersta~t,
waarbij f 298.000 is opgebracht In yer-.
~and met noodlg gebleken kostenverhoogingen voor den aanleg van een
nlenw vllegveld te BatavIa en te Semarang.

DE TINlt'USJE .
Daarna wordt de behandellng van !let
tinfusle-ontwerp voortgezet.·
Ook ditmaal worden de besprekingen
op de gereserveerde tribunes door vet~cheidene belangstellenden, onder wie
het hoofd van den Dienst van den
Mijnbouw en eenige directieleden van
de Billiton-Mij., gevoIgd.
Tijdens de vergadering brachten ook
de B. P. M.-directeur, de heer'De Kok,
en de Nederlandsche gezant vaor Bangkok, 'de heel' Lechner, een bezoek aan
o.en Volksraad.
De heer

villi Ardenne
houdt opnleuw een ultvoerig betoog tel'
testrijding van het on twerp.
.

Nlet Banko., zoo doet hij o.m .• uitkomen, doch Billiton heeft fouten grmaakt. En alleen aan de restl'lctie heeft
zij het te danken, dat haar bedrijf I<on
worden gered.
.'
Tegenover de goede koopman.3chap,
'--'i'd
SANATORIA
door den heel' Sandkuyl in het gedhlg
gebracht, stelt spr.·den els~h van goed
De heer 0 f f'r I n g a, hoofd van den
staatsmansbeleld, waaraan de Regeerlng
D V. G., legt een korte verklaring af
o,m. betreffende de behandeling, del' behoort te voldoen·.
minder-gesitueerde t.b.c.-lijd,ers in de
Den heel" Soangkoepon wljst spr. ersana,tQria, waarbij hij uiteenzet, dat. aIle
op, dat hij niet alleen moet letten op de
t.b.c.-lijders, zonder ollderscheld van
bevol!~ingsbelangen op Bangka, doch ook
rang of stand kunnen worden opgeno- op de aIgemeene' belangen vah geheel
men. De verschuldigde betallng wordt
Nederlandsch- Indie.
berekend naar leders financieele draag-.
Bpr. eindigt met een moUe aan te
kracht. Nlemand behoeft meer te betakc;mdlgen betreffende eenige ar.tlkelen
len dan hij k a n betalen.
en met een citaat 'uit het al'Ukel
u~. O. S." in de Java bod.e,. waaraan h~t,
ASSAINEERINGSWERKEN
Bat. Nieuwsblad eenige opmerkingen
De heel' Van H a eft e n, rd. dlrec· heeft toe~evoegd,' welke' 3pr. eveneens
•
teur van Verkeer en Waterstaat, gN'ft citeert..'
een ui,tvoerlge ulteenzetting betreffende
De heer
het onderbrengen van assaineerlngswer··
Janssen
ken op de begrooting van zijn departement.
, . Spr. verklaal:t, dat dit werken zljn, 11andhaaft eveneens zljn standpunt. Hij
dat het Kantoor Llmperg
d~e een zeer belangrijken waterstaat- houdt vol,
kundigen kant hebben.' Dat men er de geen antwoord heeH kunnen geven op
benamlng "assaineeringswerken" aall de vraag, of een fusle op de basis van
gegeyen heert, Is te verklaren uit het 90 : 10 aannemelljk kan worden geacht.
feit, dat bij de ultvoerlng ook de D. V. O. De Reg,eerIng Is er nlet in geslaagd ie:'
moet worden Ingeschakeld. Van een 6p kerheld te geven, dat het Land een aapden achtergrond schuiven van het Kan- merkelijk financleel vool'deel zal beha-.
ioor voor Assalneerlngen Is hlerblj ech- len. Het voornaamste be'zwaar van spreter geen' sprake.
.
kers 'fractle, dat de fusie derhalve cen
Ten aanzien van den aanleg van een speculatief karakter heeft, blij ft derweg dwars door Midden-Bali Is de re- halve bestaall. Bpr. blljH het eveneens
geering bereid een grondig onderzoek in een groote fout achten, dat met een
Je at~l1en. De regeerlng zlet echter geen eventueele lliet-verlenging van de con..

'cessle in 1948 In geen enkel opzicht ~e- ,
kenlng is gehouden, Hij houdt vol, dat
een tinprijs van f 170 per quintaal te
optlmlstlsch is; de basts del' desbetrertende berekening is reeds thans niet in
overeenstemmlng met de werkelijkhe!d.
Spr. heeft voorts berekend dat lndlen
de fusie eerder tot stand gekomen, was,
het Land over de laatste 10 jaren een
verlies zou hebben geleden van gernlddeld rulm 'f 325.000 per [aar.
. Spr. concludeert, dat op de voorgestelde basis het ontwerp nlet aanvaardbaar
is. Aangezien zijn fractie echter niet
prtncipieel afwijzend staat tegenover een
tusle, mlts de belangen van het Land
voldoende bescherrnd worden, dlent spr,
een motte in, waarin de Regeering 'wor dt
uitgenoodigd dit voorstel terug te nemen en het te vervangen door een ander op' meer bevredigende basis.
De heel'
\ Kall
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kel In hetllBat. Nleuwsblad"_. van 6 dezero ,
.
,
Spr. -julcht het toe, dat de Regeerlngsvertegenwoordigers in den Raad van
Beheer vall een instructte zullen worden
voorzlen. Hij acht het echter ntet overbodtg, dat waarborgell worden geschapen, dat die Instructle inderdaad wordt
gevolgd.
spr. elndlgt met de mededeel1ng, dat
hij Inzake verschlllende artlkelen de indlenlng van amendemeriten overweegt,
De heer
Thamrin

Rond 't Eucharistisch Congres
Blilde intocht der Pelqrims
De' oankomst 'von
,-

i

den' Kordinool-Legoat'

..

Grootsche receptle ten liulze van Quezon

betreurt het, dat het Regeerlngs-antwoord .door zijn beknoptheid aun dulde-

III
. erme als 't ware op lngesteld, me herln- '
nerend 't enthouslasme van een volge- '
lljkheld heeft ingeboet.
(Van onzen speelalen verslaggever)
stroomde Bint Pleter, tijdens een heiUgWat den zete.! del' directle betreft, de
verk:aring op het hoogfeest van Pinkstezcoveel betere verblndlngen met Europa
De pelgrims op de Tjlsalak. ,vaarren in het Heilig Jaar, me herinnerend
makeil het geenszins bezwaarlijk dien in
onder de drie' bisschoppen Alrts
ook
de zware deinlng van nlmmer elnNed.-Indie te vestigen.
digend gejulch, toen kardinaal van Ros(Toeal), Albers H\falang) en Panis
, Uitvoel'ig bestrijdt spr. vervo[gens het
sum in 1924 het Amsterdainsche sta(Menado) een tlental pl'Iesters en
betoog van den heer· Sand!<uyl.
dium betrad....
.~
voelt de neiglng om de moUe van den
Z.t. kan met,' samenw e l' kIn g worenkele padvinder~onder leiding van
heel' Janssen te stennen. Het is echter den volsta'an III plaats van de samenpastoor Bljhout ult Milang, moesuiteraard betel' at te wachten, wat de smelting, door het ontwerp beoogd; 01)
Ik kwam eenlg')zlns bedrogen ult. Toen
ten den welkomstgl'oet aan den karRegeeril}g en wat andere leden 2ullcll grond van verschillende overweglngen
de aut') met den kardinaal tot voor het
zeggen.
dlifaal-Iegaat..mlssen. De mar.conist'
oordes W:lS. gereden, weerklonk er wat
blijft spr. Q1j zljn meening, dat het onthandge!dap.
"
)'
wer'p nlet aanvaardbaar is.
meldde gr.oote storing en de bijeenSpr. z~f betretut het, dat de Reg'eepe heer
komst werd afgelascht.
ring nlet wenscht In te gaan op zijn
Het was vrlendelljk, enthouslast, maul'
suggestie t9t het aannemen van een
De lIoog
's Maandagsmorgens vonden we dus 1aar bleef het blj. Toen l'eallseerde ik
glijdende ·schaal.
In de bladell eeil kort overzicht van de ne, dat'lk In het Oosteil waS', hetzelfde
slult zich aan bij den heer Van Hels~ twee toespraken gehouden dcor Bis- 'Josten van ons, waar de ondel'danen
Bpr. zou het verder niet ongerecht- dmgen, waal'. deze gevl'aagd heeft wat ~chop Fin~emall, vool'zittel' van het ~wijgend en gehurkt hun vo'rsten zlen
vaa'l'digd achten, indien een deel van de bij .de buitenlandsche maatschappijen, ultvoerend comite en Mayor Rosadas, morbijkomen. lIet Oostell, waar de
tln-opbrengst-- werd gebezigd ten behoeve waarnaar de Regeering verwezen heert, burgemeester van Manilla tot den hoo- eerbled, het-- ontzag de geestdrlft In ,toom
van de hevolklng van Bangka, opdat het onder "dlrectie" wOl'dt verstaan.
gen gast, die zich beyond aan boord houdell.
nlet meer voorkome, dat zij, gelijk eeniWaar het voor spreker in feite om- van de Conte Rosso.
gen tijd geleden Is geschied, gebrek lijdt. gaat, dat is dlt: of verbetering van het
Amerjkanismen
(lllmiddeis hadden we dlen morlJen
Bangkabedrijf mogelijk is. In dat ver- in een violette schemering het .pra.ch~
De heer
Reeds 'de eel'ste kennismaking met
Sandkuy.1 band heeft hij het plan-Sta~rgaard tlge 8chip gelijk met ons de haven zlen
dit
congres geeft den Indruk, dat Ame<lIs voorbeeld genoemd.
blnnenstoomen, 'Binnen enkele mlnuten
merkt op} dat hij op grond va,n de verSpr. Is intusschen nlet overtulgd, dat was het een blanke vogel geworden om- rika zich doet gelden. Kunnen we aan
schlllende cijfers in het rapport-LIm- verbeterlng van het Bangkabedrijf niet wolkt van rool{pluhnen uit de tiental- de, gemoedelijkheid del' Phllippijnen
perg, tezamen met alle iniponderabiHa mogelijk is en vraagt, of de Regeerlng len feestelijk 'bevlagde en bewhrtpelde ~oeschrijven, dat de kardinaal 'omstuwd
en ponderabilla tot de con c Ius ~e alsnog' pertinent wll toezeggen, dat blj motorbooten. Overal dreunen sirenes, 'wordt door de hooge prelaten, die nauIs gekomen, dat de voorgestelde fusie de exploltatle nlet allel'eerst de rijkst.e brommen stoomfluiten: de eerste ont- ..velljks een' vlerkante centimeter Yin,
Jen voor hun knleval, dat hijzelf bi.r
voor het land voordeel zal oplevel'en.
ertsen worden ultgebult. '
roering komt over de pefgrims.,
•
wijze ,van spreken \zich moet ellel:ogen
Er is gezegd, dat het voorstel een, speSpr. verwe.kt verder een nauwkeurlge
Daar Is-ie I Zle je de pauselijke vlag 1001' de drukte om onder' het b:lldakljn
culatlef karakter heeft. Het spl'eekt ~ch· LYlededeeling betreffelll!e de samenste.le ko;nen, tenelnde het h~ofdalta~lf te
tel' vanzelf, dat aan zulk. een groot en Hn$ en de st~rkte van. het admhllstra~ ill top I
)erelken...... als hij bier eindelijk neergrootsch project verschillende kanten tie! personeel der Bangkatinwinnln~.
Ais onze boot tegen den steiger llgt. :nlelt en de machtlge strofen Van het
zitten, die naar beide rlchtingen. kunnen tenelnde ~ich een goed beeld te kunr.en star Ik toevalllg 'op het· tus.schendek. ~cce Sacerdos cioor het monumentale
nltslaan. Van' groot belang acht spr. vormen van de te volgen personeelspo- Plotsellng twee priesters, waarvan el
ebouw golven, wordt er aan dltzelfde
het echter in dit verband, dat een bedrijf lltlek.
€en zenuwachtlg gebaart eli met een tltaar gesjoUwd met enorme schijnwerals dat van de Bllliton-Mij. veel sneller
bljnaangstlge stem roept: waal' is den jers, ell stijgen, 0 ironie, voor den tl'O.Qlt
pe he,er
Op diverse InvloedEm kan reageeren dan
onze? Waar is den onze? Ik herken 'an het Alle.rhelllgste, dat 6l'lesters pleeen bedrijf als Bangka.
Rersteils het accent van ons dlerbare Brabflntsch, :ente bewlerooken, stlnkende· rookplulUitvoerlg bestrijdt spr. vervolgens de
dat rta een menschenleeftijd zwijgen, nen van blitzUcht C5p. En dat alles, om
berekeningen van den heel' Janssen.
kan uit dell geheelen gang van zaken zljn rechten hepleemt in oogenblikken lan de d~gbta:den een paa.. m~shlkte
Hij blijft het met de, Regeering eens, den Indruk nlet vanzlch zetten, dat, de van groote bewogenheld. De oogen zoe- mapshots te geven van den geknlelden
dat een fusie de voorkeur verdient bo- minister £'r naar ge.streetd heeft de zaak k~n, pijna wild, fusten dan op, het ge':' )relaat......
zochte, dat gevonden werd. De zeer oUde
yen een zelfstandigmaking van het Ban- zoo' snel mogelijk door. te drljven.
kabedrljf. De merites van dez~ '. ziens-,
In een reeks van punten somt spr. zljn priester, met het wasbleeke, magere geHet koor zingt, terwljl de kardinual
wijze kunnen slechts beoordeeld worden bezwaren op tegEmover hetvoolste" le- zicht staat roerloos. De smalle lippen 'an het altaar de voorgeschreven gedoor een koopman, die de vrijheid van geil de gevolgde' overrompelings~pulltiek trillen, Van de magere kaken springen :eden ve,rricht, Hodle Egres~a est. Daal'het particuller bedrijf kent.
en ,v66r de'voordeelen van een rustiger de tranen lover. naar de zwarte· toog. De ~ 1a knlelt de geheele kerk om den eerandere priester laat zljn vriend alleer,. ':ten zegen te ontvangen ult de hal~den,
Men heert ook de mogelljkheid opge- en' grondlger behandeling.
'
worpen van. een overeenkomst tl1ssGlf~n
Spr.· ziet Intusshen af van 'het indle- met zijn· emoties. D~n neemt hiJ herr
an den afgezant van den doodzieken
Banka en BHUton, doch alS dit· ind~r- n~l v~n ·een, mo~.le t<)t ultstel; o<lk: al mee, zooals men ee:p, .~waar getroften€ pa~s.
daad zoo is, \tan zij 'tach pas be'relkt blfjft .hiLde meening toegedaan, dat ult- wegneemt van een ohgelttk of een sterfworden na wijdloopig overleg. En er blijft sWl van Lehandellng beter zou· zljn ge- geval: komnu, kom nu I
Grootsche l'eceptle
dan .nog altijp' een tegenstelling bestaan, w~est en dat. het voorstel nuook in ,de
Later aall boord 'zitten ze samen. ·Z€
w~lke door de fusie. daarentegen wordt Kainer nlet de behandelll1g zal krijgen,
Des avondswas er. in het Malacanan
,zeggelt nlet veel, 2itten too maar. Z€ "alels, de residentie van presl~ent Queo~geheven. Een yoordeel van. de fusle w~lke het moest hebben.
.'. '
b~ljft, dat de~ ertsreserves van Banka en '. ~pr. zal zlch thans bepafen, tot ~eri af- moe ten nog weill1en aa11 die oude ge~on,eengrootsc~e receptie. Daar de
Bllllton .als een geheel kU\l11en worden 'wi}zende stein.
.
. zichten, waarin al het vertl'ouwde, varl presldel)t zelf OIrt zeer dringende, redebeschouwd. .
De vergaderlng wordt circa kwart voor "bij ons thuls langzaam,als uit een nen naar Amerlka is' vertrokken, werd
dlepen slulmer terugkomt. Het zijn de .ie receptie gehouden doC?r' m~vrouw
Het pol1tlek resultaat van de gevoerde 3 h.m. gesloten.
patel'S Croonen, ult Olsterwijk, aile twee Quezon, die ,zlch het voorrecht voorbe·
dlscussle is, naar spr. meent, da t het . i
van de missle van de, patel's van het hIeld,' den kardinaal-Iegaat In haar wo"
binnen den toegemeten ti-jd niet mOge'
De motle·Jallssen Hel1lg Hart uit Tllburg. Hun mlsslelljk Is met stelllgheid aan te toonen,
nlng gastvrijheld. aan te bleden.'
dat de fusle voordeel zal opleveren, doch
De moUe, door den heer Jan sse n werk heeft hen achtentwlntig jaren ge.
evenmln.ls lemand er In geslaagd te be- aan llet e111d zijner rede voorgelezen, scheiden gehouden.
Slechts een duizend gasten, waaronwijzen, dat zij positief nadeel zal bren- luldt Woordelljk als voIgt :.
'
- Ik had nooit gedacht, dat 'Ik on- '.ler de hoogste vertegenwqordlgers van'·
gen.
.
zen Toon nog zou terugzlen, zegt df. Ie Katholieke kerk, de Fhilipp1jnsche
Voor spr. staat het vast, dat de.Bil1i. De VOlksraad,
oudste,
JOseph, die in Mindanao op de ~n Amerlkaansche regeerlng, de consuton Mij. met haar groote deskl,mdigheld
gelez.en het voorstel van de Regeedng,
Phllippijnen
wel'kzaam Is. Achtentwin·· laire en diplomatleke' wereld, adtnlrallgehoord de debatt~n,
ten volle In staat is lelding te geven.
~elt en leger, hoogen adel, vooral van
inzake dra fusie van heb Landsbedrijf tlg Jaar, ......
Hij doet dan ook een beroep op zijn
B::plgka en het gemel~gd bedrijC BillitOll,
~tallaansche zijde, waren dien ,avond
medeleden om vertrouwen te stellenin
Van oordeel,
'
,
laar 't palels getrokken. Door de feeeBlijde
intocht
de Regeering en' In de grondigheid van
<lat' in da aan den VQ'lksraad overgeles.
lek verllchte tulnen reden de auto's "
de becijferingen ten nadeelevan den
de overweging vttn haar argumenten.
Lande geen of onv'oldo!ende reWe hebben nauwelijks den tijd ons te 'ot aan de monumentale trap, waar men
kelling. is gehoud~cn met alle van invlO€'d bemoelen n'l~t hUlsvesth'lg.
fcetje voor voetjeopglng naar de hoord..
De heer
zijnde !actoren..
.
'aa1. Hier werden de gasten achtereenSoatlgkOepOll
, nc,odigt de, Re'geering uit e'en nhmw
voor:st'eI in te dienen, waadn met alIe .Die het deden hebben de zeer indruk- folgens voorgesteld. aan MevrouW Aurofactoren ten volle rekening is· &~~houden, wekkende ontvangst van den kardinaal- 'a .Quezon, den kardinaal-legaat, vice ..
houdt opnleuw een betoog,' waarin hlj
opdat ~p meer bruikbar.e voor den Lan)resident Osmena en aartsbisschop
zijn <vool'keur te kennen geeft voor een
de juistere ba,sis verkre'gen zal worden, :egaat gem1st. Saluutschoten hl,elden mij
particulier bedrijf: Door de samensmelwa'ar'op een fusie tusscwcn beide genoemde op de pier, waal' het kl'Ioelde van sier- )'Doherty. Hierbij sloten zich aan de
bedrijven tot stand zal kunnen komen.
lijke motorlachten, z.ware Am~r.ikaan-. leer Lo Po. Hong,. eeil der meest vonrting van de beide tinbedrljven zal de poToe 1i c h t i n;i : ' Als facwren, waar- sche lllOtorsloeperi, stream~ined. Het waf
anstaande kathollek'en uit de Chineesltie van het Indlsche tili belangrijk vermede ~'r.1 het vool'stel der Regreerlng niet
allem.aal
oni
aan
de
Admiraalspler
tf
'che
wereld, vele maten begiftlgd met
sterkt wordeh. Het belang van~ de Billiof ill ollYoldoende mate 'rekening,- Is glj_
ton 'Mij. is het belang van Indle. En
l1oudel1, di€nell o.m. de volgel1de te wor- komen, waar de commissie van ont·· 'auselijke onderscheldingen en lid van
dengencemd :
. ,
,
vangst, muzlek en een sierlijke eereboof
'e, Pauselijke Legatle voor dit Congres.·
tenslotte blijft spr. van meening, dat
Ie. d'a cor.-cessie van "Billltoll" expir~ert den I hoogen gast z'ouden verwelkomen
)e rij werd g(}Sloten door den beminllj";
door.'de fusie ook de belangen der bein 1948; btj '~en nieuweconc€ssie-verlee.
~en voorzitter van het Permanente Covolking van Ballgka gedlend zullen zijn.
ping kunhen de voorwaa'rd'en vocr den E.en gelukkige in,spiratie doet me be·
Lande voo~deeliger gesteld w(>rd;en' dan de sluiten van een zwakke .kans om oo~
-lite voor de Eucharlstlsche. Congressen,
De h~e.r
best.aande voorwa:~rde'l)l IUid-en.
. nog. daar te geraken
te '.zlen en Hevel
{gr. Heljle'n, bisschop, vail Name'n.,
Sosrohadil{oesoemo
De delvingswa~l'de in 1948 van "B:1liton" Is nu I'" dus cor.tant - op' pl. 'In. ineens door te trekken naar de kathc·
Een geheel aparte 1100t in,deze recep'
12 millioen te schatten. Bij verlenging dr~al. '.
blijft volhonden, dat de IndischeOouie vormde de uiterst gracieuze avondvan de conc,essie zal een bepaald gted.eelr.p
vernements-adviseurs afwijzend hebben . van dat bedrag - door wijzigmg cler
Het kost 'weinig moeite om· er te ko· , leeding der Phillppijnsche. da~es, de
voorwaa,rdel~ a.an het Gouvernemcl1t
gestaan tegenover het fmIeplan. Zij
:;n. baling' tawak. Zij bestaat ult een
men.
We viandalen Hmgs schoolkinde·
komen.
hebben zich echter tenslotte neergelegd
'auw
om het lichaam sluitend kleed
2e bij de verdeeling tusschen "Banko," ren, soldaten, en de studenten van vel'
blj' het van het Plein gegeven conisgne.
let lange sleep, die ter hoogte van het
en "B1lliton" van het aan Noo2rlandsch- schlllende colleges, die: hier mllitie
Spr. constateert vervolgens, dat de
Jndie, ult hoo(devan <:\e- lc.rem~tionale
liddel wordt opgehouden :door .de rechrestricUeovere-enkomst, to~ewezen deel 16 plicht1g zijn en er uitzien als cadette}
Regeerlrig ill gebreke is geb'even duide~l'nand, zoodat de zijden onderjm'k
uit i NapoleoThS ·tljd, 'met hun with
ten
onrechte
d.-e
door
bijzondefle
omstan.·
!ijk te niaken wat de resuHaten zouden
Ims zichtbaar' wordt. D~ hals is. laag
<iighl2del1 lage pl'oductie van ..B~ngka." ill bandelier~;s, . hUll'~' hemelsblauwe
uni·
'lijn, indien .de belde bedrljven samenge~
1929, a Is' basis genomen.
~.
_
1
vlerkant uitge,snede9, zoodat de
formen
en
grapplge
sjako's.
De quota zUn gebaseerd op de productie
smolten worden en wat, indlenzlj naast
houderrondlngen juist bedeI<t worden.
19'29, <ius op .51 : 49. Ten recht,e d~ellt deOp het borde,s van de katheira.c
elkaar blijven voortbestaan.
n de schouders staat eell drledubbel
~ verhouding o.t. te zijn 70 ': 3Q, waal'bij
staan
vele bissclloppen, pl'iest2fs en lee, . jk gebol'1uul'de' kraag van ju..~I, een
Spr. sluit zlch aan bij het .betoog der
70% voot "Banka", 30% voor "alUiton".
Dit ,verschil is 'Co1l'tant op f 46 .m1llioen ien bijeen., Er' is weinig wezicht, maa
heeren Van Ardenne en Janssen.
erirepweefsel van rulme vl~rkanten als
te 'taxe-eren. '
. het .gaak alles evenkeurlg en ordelijk.
De Reg-eering heeft spr. ook niet overen' borduurlap: Deze kraag gaat ver
3e beide bs:<irijven, .Zijll, onge'ac.ht l1f.t
tuIgd, dat het zelfstandlg maken van
oven en naast de schouders ult en
volkomen v'ersch11lend risi-co, tegen <e~'1
"The Bulky, Genial, Pope':
g:elijk pe-rce:nta,ge ,gekapitaHseerd.
het Ballgka-bedrijf nlet de gewens..cht~
'omt van voren In een lage punt terug.
Man"
'
,
.
.
Dlt punt behoeft lliet vel'd'er toogel1cht
oplossing kan brengen en hij ontwikke.lt
)e bovEmarm beweegt vrij in een evellte worden. Daar het risico bij .BUUton"
nog verdere bedenkingen tegen het
'ens stijf1iitstaand kapje van hetzelfde
belangrijk grooter is, zal - gezien den la.
Zoo wordt Denni,s Kardinaal' ,Doug- . 'Jeefsel. Tet nadere bepaling zou ik wilgeeringsstandpunt.
gen kostprij$ - "Ba,r.,gka." tegen. belangrijk
lager % geJ{apitalisee'rd ~ien'.?l1: te worden hert.y, ·aarts.blsSch()p vall Philadelphia, len herin'neren aan deil tijd 'van Marla
De. heel'
dan "Billlton".
'
. door: de k:rantert begt.:oet, als 'hij voor
Stuart,maal' mhlder barok.
C. C. van 1I.~lsdlngen '. 4.e de kapitaHseel'~r.g van de toekomsti- dell' .derden keel' Manilla. bezoekt.
g;e resultat'2n tegen· een te hoog per~en ..
Daar de Manllleesche aristocratle ta,ge doot de bcteekenis van "Ban:gka" waar
dankt de Regeel'illg voor haal' ultvoerlg
Zoowol de vel'schillende toespraken, en zij nlet aUeen '- zonder onderscheid
dit bedrijf geschat wordt op ~'en :IO jaren
antwoord Oll zijn opmerklngen. Hij belangeren leveJl~sduur dali "Billiton" on .. als In's kardlnaals antwool'den, -zullen over fellloos gevormde hats en schou'juist uitkomen.
, '\
treurt het slechta, dat Zij op niet al te
Bij ~apitalisatie op basis van eetl. ren.. deze eerste dagen herlnneren aan de der~ beschlkken, geeft deze "mestizobelangrijke punten heeft verwezen naar
tevoet van 4% bedra.agt de contante waar· j3.l'en,. dat dez~ stoere, eenigszins korte dress" aan ha~r allen de' gratie en de
de Nederlandsche Regeedng.
de van 64 jaarlijksche tel'mijllen vall f. man, met het dr. Schaepmanprofiel, als hoogheid van prlncessen. Het Was als
a : 22,9 a gld ;' op, basis van 3% pI. rfi. 28,3 blsschop van Nueva Segovia en later
Spr. blijft het betreuren, dat de tlnstond het even .) hler enkele eeuwen
a ,gld,de contante wa.a'rde van 34 termUnen
smelterij op Bangka zal worden' Ingebcdl'aagt respectievelijk pl. m. 18,41 a gId van Jaro In de Phlllppijnen wer~zaam stH ..
krompen.
en pl. m. 21,13 a. Bij aanname van eel} was.
rentevoet vall 4% worden de la,a;tste 34
Ook t.a.v. de vestlging van den zetel
Ill)
Om mijn ve.rslag niet te v~rzwaren
aren van de 64. termijl1en dus een con· . Zljn gr.Qote populal'ltelt deed m.e een zijn in dHi en volgenu13 art\kelen de titel~
der "Venit" handha,aft ~pr. Zljn vls1e.
ant~ w;,\aroe toegekeud van 4~ &t blJ eten
r
van WElre.ldl1jke e11l ~elkelij~ hQOSwaar.diS"
Spr. clteel't in: dlt verbanl1 "it een artl- 'rent~v~t van a% won\~ d,tt 7,~ ~,
o~k~all V.~~. ~eJt\lQh yerwaQ~ten, Ik ha~ h~1(l?eklie~~ra wel1it~itin,,'
:. .. ..
,
>
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Enkele kerkelijke hoogwanrdtghetdsbekteeuers. 'fweede van links: Mgr. Finneman, v:oorzitter van het uitvoerend
comlte,
Aankornst en verweJkoming van de hooge gasten aan de Pier te Mauila.-

~e Geestelijkheid van de Philippij nen, Zitteml, van Ln.e. ; Franciso S. Reyes, blssehop van Naga; Santiago S. Sancho, blssehop van Nueva Sega-

•

via(Vigan); Alfredo 'v'erzosa, bisschop van Lipa; Michael J. o'Doherty, aarts-blsschop van lUaniJIa; Gug llelmo Planl, .apostollsch gedelegeerde vvan de Phlllppljnen ; Gab tiel lU. Reyes, aartsblsschop vall Cebu ; James P. lUacCloskey, bisschop van Jaro; Sofronio lIacbang blssehop
van Calbayog; Cesar Ma. Guerrero, blssehop van Lingayen.
.
'
Staande, . v.l.u.rv : \Villiall1 Finneman, hulp-blsschop van iUanilla; Luis del Rosario, S. J., bisschop van Zamboang'a; James T. G. Hayes, S. J.,- bls ..
schou van Cngayan : Casimiro Llad oc, bisschop vall Bacotod ; Victoriano Roman, A. H., prefect apostel vall Palawawan; Joseph BUllet II. M. It apestollsch prefect van de Mountain, Province.
_
_
.
'
,
(afwezig: . Constant Jurg.ens, bisschop van Tu&,ueg~rao).

"-

lIet schlld v111 bet 33ste Eucharistisch Congres
beeft de volgende bijzon(lerheden :~ linkerbovenhoek: de f)Trinida!d",
het schlp, waarop '1\lageltaau op de Philippijnen arriveerde; linkeron..
derhoek : het Pauselljk sehlld ; reuhterbovenhoek : de eerste Hoogmls
In de FhiIippijlten, waarop inboor Iingen hi grooten getale versehenen,
opgedragen te Cebu- ill 1521; rechteronderhoek: het embleem van het
Pbilippljitsche Gouverl1ement. - Onderaan: de Roomsch Katholieke
Katbedraal Vall l\Ianilla•
Ilet

C()ugr~s·schiM.

...

,

'"

• •

d

van hel
Eucharist/soh COlig res
',

..

t tv 7 '2'f"..t.~~"""""",,,!,,,,",;r~..,........,,t
....

De oudste kerk _in -de Phllippljnen, Ilet is elgenaardig, dat de kerk van San AU€fltstit\ itt Intramuros nlet van St.
Augustijll is doeh van St. Paul, wlens standbeeld ntet alleen in een nls in de gevel staat, maar, Oak het eenigste
beeU is op bet hooge-altaar. Twee gebouwen gingen vooraf aan het tegen wcordlge, dat ,dateert ult 1599 -1606 :
het werd opgertcht onder lelding van wljlen Breeder ,Antol\io Herrera. In een stad, dil(\vi~Js getelsterd door aard...
hevlngen, heeft deze kerk de bevingen van 1645, 1754, 1852, 1863 en 1880 door staan, terwljl alle andere kerken geheel vernielc.1 werden, Maar fortuilllijk bij de aanvallen der natuur, WaS zij dat minder bij de aanvallen van den
mensch, De kerk en haar graven wer den ontheillgd gedurende de Inbezttne mtng vall l\1atlila door Engelan'd In
1762. In' de vergaderrulmte vall deze kerk werden de voorwaarden voor deAmerlkaansche occupatle in ,-,ugUstllS
~89.8 Keteekend,' Een bezo~k' alln het l<ldoster wordt beleond met een schltterenden aanbllk van ldeurrijke, Spaan- . - .. -. '
. ~~IW. gOK.QU en ge.\Velven~
- '.
".''1

I'

•

Rljtoer van do kerkeUJke hoogwl\RttUghelttsbekleeder:l,
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Tijdelijk belast met de waarnemlng der
betrekking' van hoordmatnrtopnemer oij
's Lands Waterstaat RADEN HADHIMAHTO, mantri opnemer te kl. bij 's Lands Waterstaat.
Tijdelijk belast met de waarnemlng der
betrekking van mantrl opnemer te kl. Dij
's Lands Waterstaat MAS SLOEMOEN auas
TJOKROAMIDJOJO, mantri opnemer bij
's Lands Waterstat. Tijdelijk belast met de waarnemlng der
betrekking van mantri opnemer te kl. bij
',j Lands Waterstaat M~RAP, mantrt opnerner bij 's Lands Waterstaat.
Tijdelijk belast met de waarnemlng ae.r
betrekking van mantri opnemer te kl. OJJ
's Lands Waterstaat ABDOELMANAN,
mantrt opnerner bij 's Lands watersteat.
Tijdelijk belast met de waarneming der
betrekk1.ng 'van mantn opnemer Ie kl. blj
'8 Lands Waterstaat SJAMBOEDDIN OELAR SOETAN MALIKlWI, mantri opnemer
bij '8 Lands Waterstaat.
Tijdelijk belast met de waarneming del
betrekking van mantrl opnemer Ie kl. bij
's Lands Waterstaat ISMAEL OELAR SOETAN BANDARARO, mantri opnemer' bij
'8 Lands Waterstaat.
.
Wegens z~jarlgen: dienst a.c4t maanGen
verlof haar Europa verleen4 .aan L. A.
EMANUEL, commies bij het Dept. van V.
en W. lngaande 16 JuU 1937.

Off.. Berichten
.,

-

~.I I

-.

,

vall DiJ)stlag

Staatsspoonvegen,.
Overgeplaatst van <len statjonsdtenst, te
. Soorabala-uoebeng naar dien te Jjall~1t, ce
stationscner R. SOEDJOET.
Overgepl. van Bangtl naar Kertosono, de
stanonscner O. CAM.t'liUYNDER.
Overgepl. van den stanonsoienst te Ponorogo naar dien te Soerabaia (Kalimas) de
stanonscnet W. MAIUREl'.
oversepi. van den stanonsdlenst te Kertosono naar dien te Ponorogo de stationschef J. F. VONK.
Overgepl. van den stationsdienst te Ma~ang-Kottalama naar dten te Soerabaia-G-o£beng de stanonscnet te kl. 1". W. SMITH.
Overgep}. van den stacionsoienst te Lawang naar dten te Marang-Kottarama, de
two statlollschef Ie kl. F. L. RUBEN.
Overgepl. van den staUons<llenst te Seerabala tbl<1oropo) na-ar dien te Lawang, de
statlOnschef G. V. WINDRICH.
Overgepl.
van den statlonsdienst te
Soemoblto naar dien te Redjoso, de Haitechef 2e kl. SIMIN.
Overgepl. van den statlonsdiellst te Hedjoso naar dien te Soemobito de haltechef
, ~ kl. A8KAR. '
Overgepl. van het locomotiefsub-depOt te
BangU naar dat te Kertosono, de stoker
ATM.OSOEDIRDJO.
Benoemd tot Ie klerk de tijd. wd. ideal
A. J. I. CHATELlN en de ambtenaar op
wachtgeld, laatstelijk commies ter ContrOl~,
SOEBROTO en gep!. op het hoofdkanlioor
(dienstonderoeel 'l'ractie,
Materieel en
Vierkplaats€n) te Bandoeng.
. Op verzoek, met iugang van ulto. Januari
J1. eervol en met aanspraak op pensioen Ult
'oS Lands dlenst ontslagen de ambachtsman
3e cat. op wachtgeld DIROEN alias HANOEBASMITA, tevoren benoemd hoofd5Chatter bij den Pandhuisdien.st.
Met ingang van ul. Junl 1937, op verzoek
eetvol en met aanspraak op pensloen ult
'8 Lands dienst ontslagen de brcambte op
wachtgeld, laatstelijk overlaadmando.er (tevoren Inh. conducteur) KASLAN.
Eervol van zijn werkzaamst€lling als vakman 4e cat. ontheven SARIMAN.
Overgeplaatst van de Exploltatie del' Westerlljnen (station.s<ilenst te Mr. COflleHs)
naar die dar Staatsspoorwegen in Zuld-Sumatra
Od. te Tandjongrambang) de two
l1altechef 3e. kl. DANOEWIDJAJA.
(
, Werkzaamgesteld gerekend van 1 Februarl
31. als Yolontair in opleiding vaar Ingemeur,
11'. J. F. BLSH en geplaatst op het Hoo!dkantoor (dien~tondel'deel Weg en WrerKen Aid. con,structle en Bruggen)t\.te Bandoen~.
Benoemd tot stationschef ~I'e kl. de ametenaren van buiten!. verlof terugverwacht.
laatstelijk Idem F. ORIeT, J. F. LAMMERS
VAN TOORENBURO, A. DOPPERT, J. W.
WILLEMSE en TH. J. JANSEN en gepl
op het Hoofdkantoor (dienstonderdeel Verkeers- en Handelszaken) te Bandoeng res\).
bij de Expl. der Westerlijnen (ter nadere
indeeling door den chef Exploitatie ell tC't
adjunet-sta't1onschef de
two id. RADEN
SOEOENO.
Met iligang van ulto. Februari a.S. wegens
overcompleet, eervol uit zijn betrekking ontalag'en de opzichter loe. kl. F. GROHE.
Met ingang van ulto. Februarl a.S. op verooek eervol en met aanspraak op penslO~n
uit 's Lands dier.-st ontslagen de ambtenaal
op wachtgeld laatstelijk coml)lies MAS SOERANATA.
Overg'epl. van Bandoeng naar ,BoemiaJoe,
6e opzlchter Ie kl. ,R. STAMBOEL.
Overgepl. van het HOQ..!dkantoor te Rlimdoeng (afd. Personeele 'Zaken Registrateur)
vaar de Exploitatie der Westerlljnen (Expl.
kant. te Batavia) de commies PRAWIRASOEDIRJA en van laatstgenof>lUd kant(lfll
Mat dat 00 Soerabaia de tijd. wn\l.
a<iJunct-comml!i:S meJ. H. WEDDINU.
Bela.st met de tijuehJke waarnemll1g del'
betrekklng van adjunct-opzichter de Vl;lkJil,an 1~ cat. .sOETIONO.
Verkeer en Waterstaat
'tUdeUJk belast met de waarneming der
betrekking
van
hoofdmantriopnemer blj
',; - .Lands Waterstaat MOHAMAD THAIB
OELAR SAlOl MANOKOETO, mantrl opneme~ le kl. bij 's Lands Waterstaat.

EconomIsche Zaken
Overgepl. van Tg. Radja (Tg. Pinang)
naar de g-ewestelljK6 hoofdplaats Palembang de tijd. wd. aSslst-ent-vaKkund.ige v'Jor
de textlelmJverheld biJ de ACdeel1ng-. Nijverheid van het Departelllsnt van Econop:ll~he
Zaken F. A. B. HAV~.
Tijdelijk belast met de waarne~ir.g van
do betrekking van secretanS-.redacteur van
het ,.Economlsch WOOkblad" en .,The Netherlands Indies" bij het Bureau voor de
BUltenlan..dsche Han<letsvoorllchtll1g en Propaganda v'hn het Kantoor voor den Handel
van het DepartemeI\t van Economls<:he l.tlken J. C. HAZEWINKEL, thana werkzaalll
gesteld als
secretarls-redacteur van net
,Economisch W~kblad." en "The Netherlands IndIes" bl}' genoemd kantoor.

VelIinga-, van Amsterdam 'en Emmahayen,
Agt.8.M.N.
Eng. s.s, "Oiang seng", ges. Lancaster, van
Sir.,gapore, Agt. K. Gwan.
N.I.
m.s.
"Juno", gez. Stempels, van
Pladjoe, Agt. B.P.M.
;
Vertrokken, 15 Februarl
N.I. 8.S. ,,soerabala", gez. Boon, naar Singkawang en Pontianak.
N.r. 5.S. "Kidcel", gea, Zuidema, naar Tg.
Par..to, Pel.-Ratoe, Tjilaoet-Eureum, Tjilatjap en Q.enteng.
N.I. S.S. "Both", gez. Hofman, naar Riouw;
Singapore en BeL-Deli.
Eng. 8.S. "Giang Seng", gez. Lancaster,
naar semaranz en Cheribon.
Jap. s.s. "NaIRIs", gez, watsumoto, naar
'regal.
.
Eng. s.s. "Glaucus", gez. Bathe, naar Sillgapore, P. Swettenham, Penang, Belawan,
Colombo, Kaap de Goede Hoop, Boston, N.
York en New-Orleans.
N.r. 8.S. a:.Speelmar1', gez. Raap, naar Oosthaven en Merak.
Ned. m.s. "Petronella", gez. de Klerk, naar
Pladjoe.
'
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Nirom

. B. R. ,V.
BatavIa I 157.89 Ill•• BatavIa n 61.66 M.
n.oo Gramofoonmuziek - 11.30 Persbe"
riChten - 11.45 .vervolg gramoCoonmuzlek
- 18.00 Oymr.'astlek - 18.30 Plano-recItal
- 19..20 Vocaal·prOiramma -- 20.00 Albert
Sandler orkest - 20.30 Bridge - 21.00 Ora·
mofoonmuzlek - 21.15 Dansmuzlek - 22.45
~ylofoon-sol1 - 23.00 Blulting.
I

P.,

14/2

w

UIT DE INDISCIIE BLADEN
Overleden:
Jan.' S. De Vries (m) Unie Kampong
Belawan.
" W. N. Meyer Sr. (m) 65 jaar Kwal:l
Ihnge1.
11'. A. C. Nieuwenhuyzen Kruseman \
16/2
(m) Medan.
,,0. H. Sligting (m) Bandar Klippa.
D. M. Kan (m) 36 jaal' Medan.

Bandoen, U 103" .t»Mlt 45
.18.00 Maleische kluchten met muzlek ..
18.20 Sumatraansche l1eoeren.
'Batavia. 11 190
.
n.oo Chin~sche muzl'ck - 11.30' 8oen<1a~
neesche l1ederen op de katjapl - 18.00 Kron..
tjch~' It'n iStamboel-8'ntmophoopprogramm~.
JJandoeng II 10iJ.3. Bata¥la II 190
P~l
46' .
19.00 Persberichten -& 19.15 MO<lerne Turk~
sehe muziek - 19.30 Bijbellezing - .10.50 Ker..
kelijke Uederen -- 20.00 Arablsch intermezzI}
- 20.15 Krontjongprog'ramma - ~1.00 Ja.
vaansche gamelanbespelillg.
Bandoenr II 103,' BatavIa II 190,
PlIII 45, P)1N 29 '
22.30 ;VOOl'tzett1ng d~r gamelanbe.st>elln,
- 23.30 Blult1nj'.

,

I

_
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V.. O. R. O. "(llIuleisch)
105 1\1.

noo

over

PadYind~rUurtJG - 18.00 Ltezii1~
theosofi~
18.30 Intermezzo: Belloni-

Zee8en

'Jl. V. 1\1. J.. (SeUlarang)

A. R. IV. O. ; (Soet·abaia)
I

Bandoenf 11103, PL~ 21
17.00 Oeva.rle-erd SC€ndaneesch prigram~ .11,30 Mftl~l~che m"~tek »l'e~ zal1i '

Wi

~

,
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Rome
Marse11le
Boedapest
Athene
Mersa M.
CaIro
Oaza
Rutbah
Bagdad
Basra
Bushire
Djask
Haid'el'abad
Karachi
Jodhpur
Jhanal
Allahabad
Calcutta
Akyab
Rangoon
Bangkok
Kolak
Victoria F.
Alor Star
Penang
Medan
Singapore'
Palembang
Batavia
Bandoeng

15/2

i!

14/2

122

15/2

batoe

.

c

b

e

d

8,62

10

5,30

6,90

7,87

10
10

13,1'0

20,80

8,-

IJ,1O
Laatste opgave

1~,1U

7,37
8,12

10

10

12,90

18,-

6,80

U,40

8,50

10

5,90

7,10 .4e

8,25

10

6,60

8,1~

100
10

6,80

9,5,U,40

3e
4e
3e

87:87
7t52

10
10
8

9,80
11',16,10
650
13,60

3e

8,~0

a,::!o

7,'iO

7,50
9,80

7:76
7,6'J

10

10

9,80

8,-

10
10
10

8,9,70

10

7,60

10

7,7'0

...

7,62

7,87
7,7,25

8,12
7,75
7,878,12

7,25
8,-

7,50

7,40

9,::>0
8,9'0

8,70
6,20
9,30
6,80
8,90

10

7,87
7/;'5

10
10
10
10

7,62

10

6,40

9

8,80
. 8,5'()
9,60
6,30

7,/jZ

7,37
7,87

7,75
8,12

a,lO

10
10
10

.

:

.)
..)

Kees Kel'del whlnaar in de reuklasse. van de ,NederJandsclte' kampioenschap.
j

pen. te Arosa t

tijdells;, den afdalings~vedsttijd.

.

.
.
kest - 20.20 Gramophool1..intermezzo ....... 20.2fi ri\U:tiek ...... ~1.00 LeZing: "Loren:zo- Mafllue-~.
Nieu ws en mededeelingen ..... ~O.45 "Northern eerste h~ven van' Portugeesch Oost...Afrlka"
.L.. 21.16 'OramoCoonmuzlek' 21.30 Ha.
Notions" - 21.l~ .$IuiUng.
waBan-programma'-- 22.-15 Kees Pruls
Zendera: GSH 13.91. OS), 19.82, GSS 31.51 ~3.00 Slult1r.,~.
iU.30 Big' :aen. "World affairs'" causerie
..... ~1.1G Dansmuzle~ s.....; 2~.30 COllc'!rt Tor..
qua)"s Stedelijk Ork'~st ...- 23.30 ,IMade 111
scot1and'~ - 2".00 Nieuws en m~d~ee1ingen
48.03 !L en 90.63 !J. .
- 0020 Oan\Snl\l~lek - 0.30 Sluiting.
. 6.00 Gramotoonmuziek - 9.00 Lichte mu...
ziek ~ 10.00 concert - 11.00 Sluiting ..- 13.00
, ~aris-Colon1ale
Lun~hmuziek - 15.00 SluiUng.
_.
"

Zender T.PA :I. 19.68

~t.

U.~ Volkslied -... 18.30 Concert

19.15
Japansche kroniek over het leven in Frank·
krijk - 19.30 Nieuws (Engelsch) -- 19..15
ConCtt?l't (relay Radl0·paris) - 21.00 Nieuws
en koloniale koerS'en - 21.30 RadloJournaal
- 21.40 M\.lzlekkroniek - 21.50 "Le mouve·
ment social" door P. Rive$ - 22.00 Opvoering van "Un cas de conscIence" - 23.30
Koersen - ~3.3S Sluitlng.
I

,

:

Rome (E. I. A. R.)
Goltlen,te 25.4 M. Alil.altsendfq
19.00 Oevarle-erd proiramma. (relay) 20.35 N1euws - 21.00 Verzorek-proiramma. ....
21.15 Nieuws (Engel-sch) - 21,30 Nleuws
(Ohinee.sch) - 21.45 Conte-rt met vocale so..
listen - ~.30 Nieuws - 23.45 Nl~uwa 23.55 Dansmuziek - 0.30 Sport.. en laa~ste
nleuwa.
I
I

WOENSDAG
NJrom
,Biltavfa t U6 M
6.30 Gymnastiek 4.a 6.!5 tUchtiie gramo..
pllooumu~i'ek -- 1.00 Gramophool1lll1u~ick
(aIleen i over de 5 ar~hipelz.endel's) ....... 8.011
Sluttin'll :-..:. 11.03 .Damesgymnast1ek - 11.U
Opera-programma -. 12.00 We.erberl~ht 12.05 Lun~hmuzlek - 13.20 Persb~Tichtel1l 13.30 Populaire g-ramophoonmuziek - 14.20
Per.sbenchten (herhalir.«> - 14.30 SIultillg.

18.03 Vooravond-concert - 19.00 Pe!l's~.
rl~hten 19.20 Dansmuziek ' - 19.60 HQIlandsche iiedJ,es - 20.10 Godsdiensti'S'-cllltureele l~in'i (N.r.C.R.o.) - 20.30 Conoort
Nirom-Orkest - ~1.30 Populair alle:r1ei 21.55 Amster~. opcnmgskoorsen - 22.00 Po ..
pUlah"s gramophoonmuziek (all~en orer de 5
archlpelzenders) - 22.30 SluItlng.

B. R•.V.
At.,

11.00 ~iekenhalfuurtje. door.. pastoor., W.
1300gaarts 0.8.0. Op 90 M.: Theemuzlek.11.30 Kinderuurtje. Op 00 M.: 11.30 ..;.... ·J8.00
~rvolg tbeemuZlek 18.00 - ' 19.00 Con ..
cert - 19.00 Viool-so11 - 19.20 Pef3berichter..
Op 90 M.: Muzlkaal programma - 19.40
The London piano accord.eonband - 20.00
Ma,rcel Lavlse in z1jn nIeuwsba repertoIre ..21.00 Serteuze muzlek - 2~.00 Concert 23.00 SIulting.
:

4e
2e
3e
2'3
3rd

Geeu ultzen~liJ1r

A. R. V. O. ,,(Soerabaia)

::'e

2e

3e
3e

12,60

38

6,70
13,40
8,40
1J,60
11,40

2e
3e
2e
3e

8,70

3e

4e

"

"

J'

"

.,
,

11,80 . 3e
9,jlO
3~

"

~e

13,10

8,70

,3e

"

,

r

,

J

, - ..··'1

I

II

j

_it,!

•

Rome (E. I. A. B.)
A

Ge~h uitzfn~fn.

,ANDERE ZENDERS

Zeeaen'
Zenders ,D~A 31..38 en 19.U lU.
15.30 Opera: "de vlQetende lIollander" 11.00 Nieuws en economisch. overzlehli
(Duitsch) - 11.15 l'ersovenlcht - 11.30 Zang
(sopraan) met plano - 11.15 Sluiting.
Zenden: DJB .16.39. DJQ 19.63 {van ~O.30
.

.

. Ultt)

,

18.25· Volks!i«i: -

<-00

B. B.

Nirom

Bandoenr 1I 103. FLP 21
17.00 YangMKhimmuzlek -- 11.30 Malei6che operamuzi.ek.
Bandoenr II 103, FMII 45
18.00 Javaansche ketoprakfragmenWn
18.30 Krontjor.lg met zang.
~
Batavia. II 190
11.00 Java,ansche gamelan - 11.30 Yang
Khimmuziek - 18.00 Hawaiian - 18.20 Kin..
cteruitzendi:n!Q'.
Bandoenr II 103. Batavia II 190,
P)W 45
19.00 Flcrsberkhten '-- 19.15 Chineeseh
gambang-kromor..g-int€rmezzo - 19.30 Causerie voo-c de dames - 20.00 Aansluiting met
het Restaurant ,,soeka Goembira" - 20.40
Lezing over King Tie Kong - 21.00 Soen.
dan€esch Katjapi-Orkest met zang. '

"

r\jk - J9..30 Nieuws (Er.g'clsch) - 19,45 Concert (relay Radio-Paris) - 21.00 Nieuws en
koloniale KcerScn ~ 21..30 CauserLe ov~r eco·
1051U.
nomische aal1lgelegenh~den - 21.50 ~auserte;
8.30 Maloe:sche liederen.· - 9.00 Gambang Da tooneelwereld - 22.00 Concert ~ 2~.30
\
kromo'llg - 9.30 Hawaiian - 10.00 Sluittng Keerst.=l1 - 23.35 Sluitlng.
-- 12.00 Kdja'pl en soelin~ met z~ng - U.ou
Ketoprak - 13.30 Javaansche liederen 11.00 Sluitingo.
17.00 Kl'Qntjong en staml>ce-l - 11~0 Ca.uGolfleolt.q, 25.1 M Azle-llitzentJ.i)lJ
ser.e over kino'c-nerz'orglng - 18.00 Gainbang
19.00 Oevarleerd programma. (relay)
krOmOl1g - 18.20 Arabischt~ liederenr -- IS"'U
Persberichten - 19.00 Javaar.sche l1edljren 20.35 Nieuws - 20.015 Duetten - ~l.OO Ac_. 19.30 Chine'esche Hederen - 20.00 Kron- tueelie causeri~ - 21.15 Nleuws (Engel~cll)
~J:l.30 Lichte muzlek -'- 21.45 Littera.ire cautJongorkest - 23.00 SIultblg. .
.
rerie - 22.00 Vocaal pl'og-ramma. ~ 22.15
{3eaatwoording rapporten - 22.30 Nieuws 2:1.45 Nieuws - ~a.55 Oevarieerd programPhohl
ma - 0.30 Sport- e'n; laat.ste nrcuws.
U.8S ~L

18.30 Licl1e.., Uluzi~k
19.30 Nieuws (Engelsch) -- 19.45' Lichte muziek - 2U.25 Groeten aan de luisteraars 20.30 Nieuws en l€cQnomisch overzicht - 20.45
"Avond in Sanssouci" - 21.30 N1euws en
ecor..om.lsch overzicht (Eng. DJE, DJQ en
DJN, N~d. DJA en DJB) - 21.<15 ,Radiojoumaal ..... 22.00 ViOO'lre,Cltal - 22.30 DUit17.00 Marsch -17.03 Tango'S -11.15 Pe~. sche l1~eren - 23.00 V06r de dames - 23.15
berich~en ~ 11.30 Duitsche cabaretsterren Tij<t5chriften..revue - 23.30 Slulting.
zingiCn - 18.00 Kinderuurtje - 19.00 Composities van Lehar en Kalman - 19.30 Vloo1~.
en piano-concert - 20.30 Vocaal cOll~ert 21.00 Arg,entiJnsche klank'en .- 21.30 Dans.
Z-enders: USC 31\32. GSB 31.55, ,GS~\ 49:59
muzlek - 23.00 Sluit~ng. I
•
6.30' Big Ben. lersch programma - 1.00
L1ederen en poezle --. 1.3u conocrt alt, tenor
(I\'Ialeisch)
en \piano - 8.10 Nioauws en mededeelingen
- ~.30 Sluiting.
' .
"
Bandotn, 11 103, Bata.via II no

109.89 en 61.2Q 1U.
• 8.30 Marsch ..... 6.35' oYiut;-a,stiek - 8.50
Orali1ofoonmuzlek -- 8.00 ,sIuiting - 11.00
Mars<:h -- 11.03 MUzlkaal allerlei ...... 12.00
Oramofoonmuzlek - 12.30 Inst·rumentaal en
vocaal opera-programma. - 13.30 Conc:ert 14.30 Sluiting.
.'
l
I

"

4e
3e

v. o. ,R. o. , (1\lalei8~h)

R. V.' Ill. J. ,(Setuarallg)
i6t29 )1. en 88.16 M.

Van door een vergunning gedekta melkerij,en;
VoIgens de laatste opname.
\
t

'

P. 1\1•. Y•

.,

2e

\

,

"

3e

12,6~ I

8,70

10

2e
3e

13:=
10,80
13,30
12,30

9,60

10
10
10

'ie
Ie

11,90
13,40
12,30
7'

8,40

10

4e klases

.*""

Zenders: GSII 13.97, GSO 16.86. GSB 31.65
/ 13.30 Big Ben. "Wo,rld affairs", causerie
18.41 Piallorecital - 19.00 Ret New Vic.
tona Cmema-Orkest - 19.30 "The vagabond
love'r" -19.50 Causerie ~ 20.0U Octet - 20.25
Nieuws en mededeel.in:gefil - 20.45 Het Bll-.
mingham HippodrQme-Orkcst ~ 21.15 Slui-

ting.

I

Zenders: GSII 13.91, GSF 19.~2. aS8 31.55
21.30 Big Ben. Het Barrington Quart.et ~
2~.00 "I W33 then~", causerie - 22.20 Concert
door Politte-Band - 23.00 ,.Hyde Park'J 23.30 Concert ~ 24.00 Nleuws en med~e..
llngen - ~.20 Dansmuziek - 0.-30 Sluiting.

Batavia I 157.89
Bata.vla II &1.66 1\1.
7.00 Concert - 8.30 Sluitin1l - .10.00 Ora..
mofoonmuziek. (alle~'ll. op Batavia 1) - 11.00
Paris-Coloniala'
Vervoli' j'ramofoonmuziek -- 12.00 Halfuurtje
YOO:r zlek'en en oudel'J van dagen. <I.K.R.O.
Z~itdet 1iJi\ 4 25.60 •
S.) - 12.30 Oramofoonmuzlek - 1.30 Slu16..15 VOlksl1e<i.~Concert - 7.45 Nieuws en
tinS'.
,I
koersen - 8.05 Nieuws (Spaansch) - 8.15
11.00 Graru()foonmUziek - 11.30 PersbeNieJ,lws (rortu~e~ch) - 8.25 fJlulting.
Bandoenr
II
103,
'Bata.via
II
190
Zenders: GSU 13.97, GSa 16.86. GSB ai.M tI(}hten - 17.45 OramofQOnmuzi~k - 18.00
F~nl
45.
F~JN
29
Zender, TfA~ 1~.6~
Kin~rmutJe - 19.00 Oinema·orgel - 19.t5
18.30 J31g Ben, Oriel1~ecltal - 19,00 IlDia", Bu1tmIandsch
over~l~ht <tovr dr. L. F. Jan..
22:30 Voortzettlng van het Soer.daneesch
18.2lj Volkslled - 18.30 Conoort - 19.15
m9n~'l ".. leJ~O ,CoJwer~ ».~,QI ~wp1r~·Or" §~n" ilJ!I ~O!9~ ,C~kt"lJprQir~mm}\: ~19~ti prQ8Tilmm~
....,; ~a,ao ~l"l~1ni,
",
~"$$l.iClli ~r~nl\'k OVi,r ·h~t liv~n 1n FrJ\nk..

B. B. C.

Februari 1931

Ovet het tijdvak van af 5
tot en met 11 Februarl 1931
SoemoerBoerderij ,.Oe Orie Broed'~rs"
.
batoe
18,--' 2e kLu-;e
7,25
10
12,90
I) l'·ebr.
Halimoenweg
7,87
10
13,40
21,20
Ie
2 Boerderij. "Menteng"
Ko:emngan
84!5 . 10
9,20
3. H. Moegeni
11,80
3e
"
Djatlpadaag.
6,60
6,90 4~ ) ..
4 H. MeSlr
8:10
Kal1bata Lenteng5 Saimin bin Simi
7,8'1
10
9.10
13,3e
•
'a~oeng
,.
Tandjqeng Wesr.
7,a?
10
6,00
3e
8,10
6 H. Moedemar
liangk.\
7,87
10,
10,70
2e
7 Tarbin
14,3-0
",
Laat.sta op~ave
8 H. Mosiam
Mamp. Tegalp~rang
8,37
10
6,20
8- 3a
9 H. Abas
Mamp. Tegalparang
6,62
10
6,80
4e
8:30
"
1~ A. Claa..::en afd. Melkdistributie
Bidara
'rj.na
Samenstell1ng ondeugdel1jk
11 Boerderij "Hygea".
Pasar Minggoe
7,6a
9
12,10
1U,70
2a' "
12 H. Raffi'~1i b. H. Hanapi
Mampar-,g
I
Tegalparang
7,75
10 • 8.60
12,*-"'
3a
'Pelalama
,- 7,75
10
9,40
1~,~
2e
13 Hasan bin H. Doel
.,
Mamp. Tegalpaarng
9,62
10
5,50
14 Boerhan
5.50 4e
15 Niin bin Pogor
Kahbata Deeren J
7,75
10
4,60
6,40 4e
"
16 Djapar
Bangka
7,75
10
,7,40
8,00 3e
"
Mampang
17 H. 'fabrin bin H. Hanapi
Tegalparan~
7,37 ~ 10
5,40
7,50 4e
Laatste op~a\ll~
,
18 H. Nawl
Kalibata ~entengagoeng
7.87
10
8,20
12,30 3e
19 Boerderij .•De Drie Broe-ders"
SC~moer.
batoe
6,37
10
12,90
18,2a
"
Kemang
7,75
10
9,90
11,30' 3c
.,
20 11. Salnln
Par.tjoran·
8,12
10
8,12,- 3e
"
21 AnQwar bIn Sioe.n
22 H. Abd.oerachin. bin 11. Nance
Mamp.
8,12 . 10
9,10
12,60- 3e
.,.
a. DeUgdet'ij~heid (in' ctjrers) V.d. 8amenstel~ing d~r melk (max. 10,)
"
"
v.d. ,toestand der melk (max. 10,)
b.
C.
."
""
v.d. inrlchtlng der melkeriJ (max. 15) ..)
d.
u . '.; u
"
v.h. bedrljf (max. 25) ..)
.
ih).4~QQ·~4eellng ui~ hysi~nisch oogpunt...
e.
Ie klasse 48 tim 60 punten, miu V5)9~ $ ~J) I} t:..e,,~me-~· rl)i~stens 17lh Depllald . . . wordt
2e
,,40 -tot 4 8 "
"
, , $ en b
"
• ".
~.~~
u
"
3e
." 32 tot; 40 '"
u
u
$ en b "
"
Jt~
"
!'
4e
,; beneden 32
"
u
"a en b . .
"
1.~¥.J, "
. "
Geen class1flcati~, wanneer de melk ondeijid.elijk 1a <u.n a~menst.e)11Pi ep./'Qf vo.p
toeatand) of blj v~.rvals.chlng. '.
. ,.
.

os

Y-'

Bandoeng

....

Phohl

(~laJeisch)

I.

I

DE HAVEN Vi\N TG.·PRIOK
ibngekomen, 15 Februari

orkest l1ederen
18.tO Persbedcht1en - 19.00
Male1sche l100eren - 19.30 Persoverzl(}ht 20.00
KetJ,apl-orkest
"Wenlng Oallh" - 23.00
61.03 lU. en 90.63 M.
SlU~t1l1S'.·
, : '. '
11.00 The~muzlek -- 18.00 SlaVische dal~;g.
Dluziek - 18.20 Amerlkaansche liedjes _.
18.40 persberlchten. Op 90 M.: Muzlkaal
programma ,--- 19.00 Dansmuzi~k --- 19.40
16.88 1\t.
Concert door de gebr<>eders Steiner en hun
Geeu ulbendl1l1
'/
Wiener orchester - 21.30 Hongaarsch programma - 21.4~ - Muziek en zang ..... 22.00
Zang met dnemaorgel - 22,30 Lichte mu~ek - 23.00 Bluitini._
Zendeta C .1>Js 16.89, :bJQ 19.63 (van 20.30
UUr) DJN 31,45 '
18.~5 Volkslled .- 13.30 Lichte tnU~h~k ~
161.29 1U. en 88.76 ~I.
~.30 Nleuws (Engelsch) <- 19.45 Lichte mU16.30 Th'cemuziek - 18.00 Pe-rsberichten - zlek - 20.25 .Groeten aan de lUisteraars -18.20 Populalr concert - 19.00 Medisch-half.. 20.30 Nieuws en ecQnomiseb overzichf;'-<! 21.30
uurtje - 19.30 Voortzetting populalr con. N1euws en economlsch overzlcht (Eng. DJE,
cert - 20.00 concert Wladimir Tan'in's Oip- DJQ en DJN Ned. OJA en: DJD) -... 31.45
Radlojournaai - 2~.OO Boekbesprek1na
W band - 2~.OQ Sluiting.
22.15 F}-.;n programma vol verrassingen
23.30 Sluiting.
:
1Jenders: DJA 31.38 en DJB 19.'14
,109.89 !I. ~n 61.29 ~l.
13.25 Volkslled - 18.30 Vroolijke klanken
16.30 Mar~h - 16.33 Joe Curran's band ...... -- 19.20 Nieuws (Dultsch) - 19.35 Vroolljke
17.00 RIchard Crooks zir.gt·- 11.15 Pers. klanken -- 20.15 Oroeten aan de lUisteraars
20.20 Nleuws en econ'(,)misch overzlcht
befichten - 11.30' Cinemaorgel-,soli - 18.00 Opera-aria's - 18.30 iSerieuze muziek -.:. 19.30 (Engelsch) - 20.35 DUIUChlarl.d..echo - 20.50
M1l1taire
muziek - 21.20 Pianorecital - 21.35
Marschen - 19.45 Sportpraatje - 20.00 lr~t
Halle orkest - 20.30 Piano..recltal - 21.30 Muzitek ~it poe~le - 22.20 Vi()()l~onoort -.
Gevarieerd
programma. -- 22.30 Bellonl's 22.50 Nleuws' en: teconomls(}h overzicht
prkest - ' 23.00 81ulting.
' (Duitsch) - 23.05 Boekbe.spreklng - 23.20
Volksl1ederen - 23.35 Slultinll.

Nb·oIQ.

Amsterdam
I Leipzig

..

de

Bandoeng P. 1\1. l'.
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'soemoer-'

S~rinl

~

<1'd

Kal1bata Doeren 3
Ii k>armlli bin Idl
Kallbata Lentensagocl1g ,
Kallbata
/7 Amslr bin H. Amat
Lentengagoeng
8 H. Dojemharl
. Kebon: i-eooerenan
U Moehamad b. ,H. Imoeng 'Koeningan
10 H. Aodceuah b. H. Pratoe
Mamp.
Tegalparallg
11 AbdQl~ldjalil
Kalibata Lentengagoel1g
12 Golam .I.'labl
Goer..oeng 8ahaIi '
13 Moehamaa: Nasir
pengadegan
B Hasan b. H. Mi-ehajar
Tjempakapoetih
15 H. Abdoellah b. K.lming
Mamp. ,
Tegalparang .
Mamp. Tegalparang
16 H. Nawi
17 H. AmSir
Mamp. Tegalparang
18 H. Noekin '
Koemngan
lU H. Achmad
Koenir.-~an
20 H. Abdoerachlm
Koemngan
21 MelKerij "MelKbron"
Koeningan
22- H. Achpas','
.
Mamp. Tega~paran~
23 H. Hamim
Mamp. 'le~alparang
~'i MardJoeKl bin Entong
l\1amp.
TegalparavJ
Salemoa Oetan
25 H. Moerganl
Djatipetambot~ran
:c!6 Oey Keen Hong
IJcnten.gagoang
27 Moehijn
Kallbata
Koeningan
28 H. Moeh. Dehir
I{oeningan
29 Hasan
Mampap~
30 H. Abdoellap ~. Arip
Tegalparang
Mampang
31 Asmawl ba. Doelhamld
Parapatan
Mer.teng Rawa Djelaw~
31 Abd'Ct~lgawl
Mamp. 'Iegalpara~g
aJ li. tlamzah
( r.1JI.:mpaKapoo~U1
:H H. AbdoeUah

.Scheepsberichten

4

itaia~Ia .I 126 1\1.
.
.l8.M El\~~bche taalcursus voor begil11U~1\~
den'.;.....:. 18.30 Populail' allerlei-19.00' Persbe..
ricl1t~ll 19.20 Uitvoering verkorte opera
6!per FrelschUtz" - 2Q.I0 Avondwijding (I.
A.R.O.s.) - 20.30 Concert Nlrom-Orkest 21'.30 Bridge - 21.50 Gramophoon-ir..t!crmez.
zo ~ 21.55 Amsvcrd. openingskoersell - 22.00
Dan~muziek (al1~en ovel' de 5 archipelzen.
drs) - 22.30 Sluiting.

10/2

Laan

Brutnkops '
Tjililitan Besar

4 Bcerderij "D~ Drie Broeders"

5

:s::.

e,

U:~.C.l\1');

3 Melkerl] "TjllUitan"

,Mijnbouw
TijdelJjk belas~ met de waarnemlng eel'
betreKking van werktulgRundlg el~ctrotcch
nisch, opzlener bid DIenst V/d Mijnoouw
ell. ter besChlkkinggestel<1 van het Hoofd del
BangkaUnwinning J. A. C. 'fAKES, op -proet
Y;erkzaam bij gemeld bedrijf, lIevoren partlculier.
'

Radio.programma's
IliNSDAG

• Melk'.;).'lj "Mcderna"

De mantrl-pol1t1e bij gen,oe.mden dienst 18
in het boschdlstrict Kedoe MAS RONO· 18
SAS'fRO 1s gere1rend van 29 Januar1 1937
e:::
wegens licnaU1ellJke ollgesctuRtheld, eervol
en
met recht op evenredlg pensioen uit
's Lands dlehst ontslag-en.

Eng. m.s. "Ho~cre.st", g-ez. Hardy, van
Vancouver ~n Semarang, Agt. Hadden en
Co.
. Jap. S.S. "Napels Maru''', ,gez. Watsumoto,
van Yokaschi en Milke, Agt. M. Watson en
co.
'
N.I. s.s. "Houtman", il€Z. Tuizinga, , vall
Kaapstad en Rod rique.sz, Agt. K.P.M.
N.I. m.S. J.Ophir", ~. Akkerman, v,an Fa..
lembang, Agt. K.P.M.
N.I. m.s; "Tosarl'·, gez. Pothot, van Tan..
djong Pandan, Agt. K.PM.
N.r. -S.S. "Van der Hagen.", gez. Vreudenhll,
Van Soe,rabai,a en Cheribon, Agt. K.P.M.
Ned. m.s. "Kota TJandi" ,gez.. Jansen, van
New-Orleans en Palemlla'n~, Agt. R.L.
Ned. m.S. "Kota; Tjandi", gez. Jansen, 'ian
New-Orlt~ans en Palembang, Agt. R.L.
Nfd. m.oS. hKot~ Radja/f, ge~. Romme}',
van Belra en. Oosbhaven, Agt. R.L.
Ned. m.s. "PQelau Roeblah", gez. V. Rees

a-

I

Mamp. Tegalparang

1 H. Ol1b

12/2

~

I

BATAVIA
Over het tijdvak van 29 Jan. tot en met

TBUISftEI'

UITREIS

Familie-Berichten'

..

.Melkrapp~r.t

•

"Indrapoera", 13 Febr. V'crtr. Belawan.
··Uitrei:s:
,,8ibajak", 15 Febr. aangek. Belawan.
Kustre 1i 3J :
,,~meland", 15 Febr. vertr. Soerabaja.
"Djambi", 15 Febr. aangek. SOembaja.
"Buitenzorg", 15 Febr. vertr. Tjilatjap.

9

Boschwezen

De Postvluchten

T h u 1 s ,r e 1 s :

rt

~

16 Fehruarl 1937 ~ VIERDE BLAD

C

.

'

Nltom: Butrenzorg 183 M., Chertbon 100
M.. Pekalonaan 9a M., Soekaboeml 193 M.. .
Bllnd~ng 1~, M., en de' Archipelzenden
BaJ1doens (Y D C) 20 M. 27 M•. (f' L P) en
29 M. (PM N), Soera~ala I (Y D B) 26 M.
tusschen 8.00 - 14.36.en 31 M. (Y D A) VAn
6.30 - 8.00 en '8 avond.s. TandJoDi Priok
(Y D A) 00 M. tusachen 8.QQ -' 14.31) en op
99 M. (Y D A) van 6.30 - 8.00 en '8 avon<t.a.
Nirom' Oost. en Illhf.den-'J~v~: 5~rllQ~JII
II 196 M., Semaxang 12:1 M., Mal~ 11',1. 41..
DJokJa 181 Mea SQl0 188 M., TJeJ.)Oe 18tJ M.BoS. V.: Bllileuorl 1~~ M.. ~oeubiJe.
mJ 14.3.18 M.
LU)'ks Batavia (0'> 143.01 14., alleen wer~..
dagen 8¥.. - 10 en 5lh - 8 uur.
V"'D WinCen, Pek.alonsan: 91.7i .M., ao~.
rabaJa lW M., &marang 10~.OO .M., ~.a.
iela0l' 91.74 14., 14ad1~Jl' 107.53 M.
lJadit) J191viJS~, ~erabaJa; 159.5 M.
Fenan,. ~. a. J .. 49.~ M.
'
~uala Lwupqr, ~. 0. ~!, ~l).~~ ell n9.J~.
.rhlliptl.Rad1~. Eindhoven, ellten WOt:u.s..
dagavond 01' 19.31 M.
Pitsburl (U. 8. A.) 4.8.86 M. vanat " Ul,Jl
30.
Volkenbondszender (Ragio Nations) 3fJ.U
e'n 31.27 M. re:ap. Zon<lags 6.09 - 6.ti en

8.15 ...... 9.45 uur.

.

Honakoq, 31.49 M., 15.40 - 22.H.
Bio de Janeiro (Braz1l1e) 31.5\ M. 5.30 6.15 uur (onreaelmatig).
1UeiboUl'ne (AustralHH 31.55 M. Woenadag, Donderda8', Vrijdag, Zaterdag 17.30 _
19.30 uur.
.
. Bome 31.13 M. en 25.4 M. reap. Zondai
MaandB8', Woepsdag, Vrijdai vanat 6.30 -..:
8.00 uur en daaelijks 20.45 - 22.45; 6.30
1.3Q uur.
Bangkok 13.77 M• .Maan<lags van 20.30 _
22.00.
lUadrfd 30.43 M. 5.45 - 8.30 uur Zondag
1.30 - 3.30 uur.
Ruysulede (BelgUO 29.04 M. ~.OO ,..... 8.30
uur.

llluleiscbe Zenders
NiroDl Bandoenr: 103 meter - Nirom
Soerabaja' IJ: 95 meter - NiroDl Semarang:
111 meter ..... Nirom Djokja: 127 meter l"3drra. DlokJa: 87.97 meter - Veri. Ban.
doenr :
47,oa meter - .srl-zen,aer Solo;
Qa.so roeter, , I . , I, :: I .. ' I . , _d ._L,_~

,
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ook dienen om uitzendingskosten op te
. :;''U"" '.'It,-'
e"'~,FI'OVlnCle,.,,"
-vengen.iHet schoolgeld zal zijn te stel-
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'lvetls~~ij(len te !(openlillgen, - Nederlatulsche sioemhege-

;;,~~i,j~' ;i;~,.JgJ·~~,:il:;' ~~ "i)~e,isclle 'collcii'r'rel,:tie betlrelgt
. , i., 'J;~or(ls" ~ ljJ: '"J.llve~tie~' Rle illastell'broek beslecht
"'.:, ," r l ".

,t " '

,'f ",

'

Buitenzorg
,

re-

J

',\

Openbare bijeenkomst in
de H.B,S•

len op ± f 22.50 per maand en het is
dus onmiddellijk te berekenen, hoeveel
belang or bij het aantal leerlingen is ten
aanzien van de exploitatie-bekostiging.
Hiermede elndlgt spr::en' stelt zlch beschlkbaar voor vragen.
Vragen

,;

Gisteravond had een openbare samenkomst plaats in een der lokalen van het
H,B.S.-gebouw .athter, het voormal1ge
'rubberproefstatton aan ,'J;jike,umeuh. D~
BUitellzorgsche ouders van H.B.S.- en
andere scholteren, benevens de Onderwljswereld en verder taf van .autorttetten waren aanwezlg.
•
Toen de stroom van belangstellenden
langzamerhand . had opgehouden en Ieder gezeten' was, ria~ 4~' vO~J.'zitter d:er
Stlchting, dl~. 'Stigter,,', het woord en
heette allen 'w'elkom,' sp'eclaal, deri adju-

De voorzitter, dr. Stigter, laat nu het
Begrljpelljkerwlls heeft dit in Neder,In het wekelijksch sportpraatje voor
publlek aan het woord., '
dttmaat. verzorgd . door den landsche krlngen eenlge sensatte gewekt,
. i '.
.heer ' Han Hollander:, werd gisteravond gewend als men is ~at wanneer een of
Er: wordt gevraagd naar 't aantal opin hootdzaak een: beschouwtng gegeven ander zwemrecord op den korten at-:
gegeven leerlingen. Het antwoord luldt
'over de prestattes: op de-zwemwedstrtj- stand: verbeterd wordt, een HollandS'che
± 55:' maar' de Voorz. wijst er 'op, dat
P.M. II. C. 1-0. D. S. ,I 3 - 0
1lukte . dOOl het onwctendteru~.rekkell den te Kopenhagen en dedaaruit voort- melsje dat opknapt.
vele ouders nog schuchter zijn 'om hun
,
van Labaar.: Een' ,I ren: vo.n steegin'ga,' vloelende: consequentlea " ,
voor wle echter de verrichtingen van
kinderen op te geven.
'
De nederlaag, die het O. D.S. elf tal die door '.tteminei's Jr: werd a,angevallen,' ' De:' heercHoll'ander dan memoreerde Ragrihlld Hveger wat nauwkeurtger hebverde~
':
of
over,
een
Iaar
de
4de
klas
gtsteren op het B. v. L. a.-terrein tegen. volg,le'. maar 'gelijlttijdig Ilep de' keeper hoe den' Nederlanders twee.- wtr€ldre- ben gevolgd zal het geen verrassing zljn
reeds
'gevormd
zal
worden.
Antwoord:
het elf tal van r·l\t'· H. C. heeft geleden vatl' <lO'.8. ulb. van 'welke' .gelegenhetd' 'cords zijn: ontnomen en weI de stan- geweest. Ell toch is dit verlles van twee
.dat hangt, geheal van 'de omstandlghedoet welllcht vetmoeden, dat de' kraeht Steeglnga. gretlg: g~brtiik:,maakteven de' daardrecords ()p de 400 meter' borstcrawl records voor Nederland nuttig" dOordat
d(mop dat· tijdstip at: Is· erl genoeg
van laatstgenoemd' ,elf tal beter is: dan' b~r lalfgs dtf back'ietl tuS'SiClien 'de b~e4E!n' de 200 meter 'ttlgslag. Het aantal
1
t
t i
,,~~elnap1e, dan' weI.
het' indirect wins t op.ever. He s voor
aanvankelijk werd vei'moed.. Wij rrtoe- nen' van keeper' Thiele' het; doe!" wIst in wereldrecords: ten nanfe, van Nederland 'sportslieden
nu eenmaal niet goed .. dat
Va~l :vele zijden wordt ge'informeerd
ten' hiel'uan ,evenwel, toevoegen dat; hoc- te Jagen: \va:1rmee h1j 21.1.n -club'de lel- ,staande' is" h1ermede van veertien tot zij als eenzmnen in de hoogte, tronen. dant van den, ,Ooilvetneru-:GEmeraal en
naar
de zeke,rheid der gelijkwaardigheid.
weI het P. M. H. C.-team' in, d~z~h wed-, ding.' gut.:
, ",':
twaalf teruggebracht.
Juist de concurrentle is bij de wed _ den yertegeri\v.o~r~iger·v?~ het ,depar-"
De voorz~tt~~ geeft' hierover geruststel~trijd 21jn uiterste kracllten gat, men,
.} i ,'.
t 'kk Id . h
h i ' En het; la'at ,zlch uiteruard aanzien
'
tement,van
O.
ert~.
"Dr.,Stlgt.er
git:\g
de,
.
'
er i'ekening mede diellt te houden,' dat
I,.ern:a o~ WI, e ~ Zl~ ~en oe an-, dat de' records,: gegroepeer<l om deze Sit r ij d s po r. t de bes t e prik,kel tot pr,es- wotodingsgeschfedenis ·nezer. ,H:a.S: na en lende verklar~nge~l.
l
'
~
,,'r4
,
het oorspronkelijke O. D~ S.-team met g.el'\_> h~~, ~lechtel' :,en ,r~wer spel. Oe·. standaardrecords, ,z'.)o:lls" b.v. de 440 tatles en groote.re animo.
Verder komt ,de kwestie aan de orde
Weliswaar'is tlet mooie record op de gewaa~de ,;)~~n., de', v~l~,' ~r~lu~te.'· p~. . ll drietal reserves uitkwam.
lukKlg dumde dit spel nlet lang want al
e '"
. ~aQ de. ~eyalleil Wj1~~bij kinderen van,gingen" die, reeds ged~an .war~n..
,
a
ing de trlbSt in et een 1
0 yards borstcrawl, ook in gevaal" zijh.
400
rnete~
v~'ije
slag
van
Willy
verloren'
.
'
,
"
,
opstellingen
del" elftallen waren g
,g " ,voor P.M.lI.C.m ,
-,En op- n{)g 'gr()otel'e aantasting van
De lat·
~~ge _het', tot nu t~e, ontbrekeri eener
'
voor:)pron
o
a1s ~o::;) .
Na een frlssche dronk kon men den ons l'eCOl'd-mOlt6poliebestaat een geens- maar er zijn nog anderen en: jon-' Met is' nu 'e~l; ~eli.1'~ te 'kli'n~lell: zeggen :. /-!;l.B.S!, tel';. p'laatse' '~p', and,~re 800ft scho.
geren, die ook een taak kunnen vervul-; de H:B.S. ,i ~'" ~ i . eI;l', ~~.~ sc~oqltrein' ~en ga~n zQod;tt riu tbelatingsexamens
kamp wedel' beglnnen: De toeSiChouwers ,zing te verwaarIoozen k1ns.. '
P.M.H.C.:
len. I
. ' , .
,,'
en, de treinclub. zullen welqra ,tpt .~l1et z,ullen 'm'oeten' gedalWl' worden. Toekl;~~eri thans een'iuw en onaantrekkelijk"
qverigens valt te vermelden, dq{ de verledeti,. beh~9ren:. ::;"
,~',
.. ' .
Ragnhilll IIveger
~~?egd . wpr~~, 'df\(,~a~r'voor eeli cursus
spel
te
zlen.
"
,
'
"
.
'
'.
Le Roux Jr.
Deensche zich kortgeleden., ook heeft.
'~
'z,a1 WOl'~en; ingestNd~
:
Nad,a
t"
het
spel
zlch
/Weer
op
het
l{uipel'
Ingllse
Denemarken toch bezlt in ha:lr jonge toegelegd OJ> de rugslag en ,RagnhUd . D~ 'giften'Zij~ rijkelijk binnen gevloeld '~\ l!i't (ie vrage~ en alltwoorden ,bleek
van Polanen Petel Hoekse-ma de Groot 0.0.8. gedeelte had .geplaatst wist
zwemster Ragnhild Hveger een veel- he~ft Zondag, zooals: gezegd op de '20Q en,ZQO is ook het,geld voor,den inventa~ 09 k nog, dat' het schoolgeld ongeveer
Maurenb'recher
door
flink
doofzetten
de
COl'smit
belovende kracht. Zij is een zwemster rug Nida Senff, Olympiwh. ,kal)1pioen~ ris reeds, ~ij) eIk~u\,r~ 'n'l~de da'llk'iij enor4 h~tzel~de 'z~l '~e~ragel\ 'als ~u Inclusief
le~~lng te ,~ergrooten tot 2.:-.0.
Ma uren brecher Gijbels van Haeften
van
grooter allure nog dan de HoJand- en houdster' van en.k.ele records,: ge·sla~ me' financleeie' medewerking' van, Ch14 ,~~e~n- ,~n ,fie~skost~n; el"l"dat zich reeds
stelg1nga
. Visser ,Voal' het. elnde wist Maurenbrecher sche melsjes' daar zij niet alleen goede gen en een nieuw. record gevestigd dat 'neesche zijde•. Voor eventi!'eel yerllezerf
h,¢bbe'n op'g~gevei1 voor de' Ie klas 28J
ook voor het derde doelpunt 'te' zorgen, prestatles levert op de' korte afstanden nlet. mindel' dan f. 3,3 sec" bEme4en
e'en snchttng~fonds: ~ev6r~(L ' Ool( voor de lIe 17 en v60r de IIIe: 9 leer.
zoodat de wedsttljd eindlgde met een borstcrawl en rugslag maar ook: op de den tljd van het vorige ligt, n.t ,2, min; memoreei't ,spreker de rUi~e ~ljze van hllgen.
:'
'
0.0.8. ;
3~
oVerwlnning voor P.M.H.C. die
steunt6ez~gg~ng: van. Geme,~ntewege~ ':
Remmers Sr. 'hiermede het Kamploenschap 193fJ:·1937 grootere afstanden tot de duizEmd metel' en 41,3 sec. I "
van zlchdoet spreken. Zoo heeft: RagnQuapp Thiele Sr. Hendrlk Sr.'· Soker
bemachtlgde. '.,
'.
Rie doet weer mee!
De directeur van, O. 'en
zal het onhUd reeds een' wereldrecord op de 800
t.tgtvoet
HendrlkJr.· Laba:'u
\Cheribon
derwijs gelijkwaai'cUg verklaren met dat
, lIie'rnlede Is de Preanger ~Iockey meter op haar' naam gesteld door het
Anthonijsz Remmers Jr.
In. dit verband . ma~ h.et _verbl,ijdend va,l,1, o-ouve.rnements. a.B.8....en en, he~
bestaande
record
met
nlet
minder
dan
competltle
ten
elnde.
'
Thiele Jr.
genoemd worden' dat Rie Mastenbroek on~~tw.ijs .zaJ\oP ~eutr,~'!en !bodeqt staa'n:
23 seconden te verbeteren.
.De eindstand , De' records in deze contrelen zooals de haal" train.irig weer 'hee'ft 'opgevat.: E'r
Toen referee de Wit om vijf u~lr 9,elde
'Vetvolgen$ krijgt het: woord .
'
,Over .het algemeetl genomen was de
880 .en de 1000' ya'rds ~alsook de' 1000 zijn ,veel geruel\...
elftaUen op het veld blles zagen wij d;at
"De ,vollp.dlge elndstand van de hee·
ten
gegaan
om
economische toestand gedurende het
P. r..f. H. C. een invaller had' voor v. d. ren-, dames- en Mixedhockay-competl- metet 'Uggen dus ook in het gebled, dat
Prof. lU.l". Zeijlemo'lker, laatste kwartaal van 1936 gultstig en be.
de Jonge Deensche bedreigt. 'Hler- Rfe. apwindlng,
Sa u e, terWijl a. D. 8. erie van haar tIe stand is als voIgt:
,tel' dan die in het Qvereenkomstigc tijdnUs'Verstanden
en
door 'zou de klassieke Amerlkaansche
beste spelers misten en weI De / WIt,
voorzitter ,der C.A,S. Spreker brengt yak vall het vol'ig jaar. De voedselvool':samenloop V;t;n
faam
op
dit
terrein
aangetast
worden.
P 0 r tIe r en. L e ,;R 0 UK", ~ r.
hulde aan hetComite voor de energieke raden waren overal voldoende, met en.
, Heeren:
Maar Denemarken heeft nog meer Qmstandlgheden
IJet veld w~as zeer giad, ~o,or de' v~le
wijze van uitvoering van het plan der kele plaatselijke Uitzouderlngen. In dnn
4
hebben
veroor
regens: ,wel~e de taat'$te'pa,ar ~a~en \Va7
'~.,M.H.C.
12 9 3 0 53--5 21 pijlen op zijn boog. Daar zijn de jeug.. zaakt,' dat het
~nich~ing. ,
.rrll~l;1d~chel,1·en Europeeschen landbouw
,.ren geV~llen.'" ,~.
.'
'12 10 . 1 1 "57~7 ',21 dlge rzwemsters Soerensen en Christen"O."Ot'S. I '
, v.{as' yolo).? wei'i<geieg'dnhel<1. 'Hler' e'n dao.l.·
, IJ..'H:C. I
':12"5"3 4',34~17 13 sen, ·die ook een belofte voor de toe- publiek vaa,k meer
Spr. acht het weI mogelijk dat d~
~elfS ~tm ~k,ort a~h arbelders ge.
vermoedde dan er
Direct no. het' begin ontwikkelde' zlch (,C>:\ D. IS~ ,II
, '12" 4 4· 4 ' ;17":'21 . 12 komst in zlch houden.
H.B.S.
ov~r
een,
pa~r
~~~r.qp:~i~~ln
,9,~.e~
~,al;lst~t,eer~~
hetgeen het Jdohpell gl1n
werkelijk
gaand
~eeil ,vlug' spel v'an' P. M., IVC., w:er.'bint " 'Teulesias
Naar men weet zi}n drie Amsterdam~
12 4 '" 3' 5 . '20~24 11
~en zal: ,k.~~ne~~, ~!aa~,m~~r: ~,091'J,~op.h~ ,~~,i~,)~eiryl:o~~de~')~e l~ge. produdenprij ..
Door een:'MU'
nentrio, een ultstekend sam,enspelver. l, B~'18: ltlC.
. 12 ' 1 .' 3 '8 ,11-':.-41
5 sehe' zwemstert,1es thans, op tournee in was.
IS finanI(H~ele: s~e~~n; n9g onot;1,tb,~~.f~I~k., ~~en .,W,a!en e~hte~ oor~aak" dlit ,'.er toch
toonde;' tcrwijl, de 'a., D; S. .voorho'~de "t~}{; d. II
':12 0' I'll' 5-=-82', 1 Denemarken,' Nida Senff, Jople Waal- misverstand ten- ':"
De, ,H:B.~. ,w-?r(,it .,v'?Qr~oop'l,~, ?o,~t.e,~~ ,als nog ~ellHg geld In Oh1~OOP was: De sui, <
w~tnlg verband ,'{ertoor~~e..
'
berg en. Tlni Wagner. Zij leverden te slotte is de afee\l' ,~fd~ellng, va~} ,h~t B,~t~vl~l}~9,h, f.,y~, ~erfndli'sti'ie" welke' 6.300 htr ' riet' in den
spraak
dat
HveNa '±: 10, minutell spelen. kregen w~
Kopenhagen reeds slag, tegen hun Deen,Mixed:
cemlt, maar' n.l,et e,~n e~~en., ~~ell,~er~r~~ groh~' b'racht' (v.f. '1852" ha)' heeft beev'en,',mool 'spet' v,an ,O~ 0: S. te, ilen;' D~
sche concurrentes en moe ten tot' dus: ger naar Holland
0.fschJ?911' dfla,bij" .1.n.9g~~,ijk.,~~t ,~etgep ;~~~,~riik ',.)Ijgedl'agen~: ydor ',ver~etcring
aanvaT wert' ,ec1).~er ,vel'knoeld door btti' ,
,
P. M.II: C.' I
10 10 0 0 38-0 20 verre nog' steeds de eerepalm' aan de
10 .8 0 2 43--12 '16 ander6 zijde laten.
zou komen, lliet doorg·egaan. Van eenl· zall1,1.oet~~ \y9rde l}, ~eqaan, oJ? ge~~ps~q,n- yan <fen ~conoh1ischen to~stand 'Ih1ddels
ti:l1spel 'van: Thiele' Sr. ~a, <:len Vl'iJ,en , O~D:S.
.d,~en,st ,zIjn4e !lN9t~l}*frel1: _~:~OH~h1Ji~~ri" ~n afbeldSlO~~en': " ~
uit$l~g van" P:,~. H:'C. \Vist,' i\n~l~oil,ijsz . L:lI: 0., I
10 4 2 4', ·25-19 10 'Toen Wllly den Ouden destijds in top.. ge vrees, oak al weer. ~en cO}1clusle vaJl neer~en ,of,
I;)e
,~an~!:
n~~t,;
I het L¥.ce~~n, ~~ef~ ,het, "
pe" gezortdheidstoestarid .was in vel'''
vorm
het'
wereldrecord
400
meter
vriJe
he~
pUbl1ek,
is
van
de
iljde
van
Rle,
geen
de Q:l1 te bem~chtlgelt' 'en _h~tll' naar, 4en
Tem'esia$
10 4 2- 4' '22,.-25 ,10
~~~gpe,r,\q,d~, ,gtln~tfg~ ,'Het' sterftecijfer
geweest. Hletvoor Is zij
spor- v~ql:,~~~1 ~~" ~l\l~xwn ,~f9flt~e~en'. ,van
Vl'ijs~aal1den QU~PP, te sH:ian ; ,d~z~, werd
p~:~:, It. C. II ;10 . 2' o 8 ,: .'10""':':24
4 slag brak, ohtstond er bij velen twijfel sprake
.
. ,4'})lte,~ryarl!,1l!tya!l; Z~jn _d,l;~~~,t.~~r.. ,I, : ,~. W~~~~,ll~f,~en( p.o~'~'~r :~,a.n 2'5 J,}yo ."m ill e., •
€Cht~l: d(;)Q~ PQ~nel\ Petel, o~ ealX lnin.~
' 10 0 0,10 . ~, 8~66 :0 of daze pre.statie nog ooit voor ver,bete- tie f.;."
~ li:'l: C. II'
,ring
vatbaar
zou"
iijl1';Eu'lnderdaadook'
,,'.1-_
',;
"
'
'
, ' .';' "," "" '~:'" ':, ":" '; . ' ",
" " JIM ge~q~rW,-QVer$cl1ot bEdroeg "'loot 'de
Qer talr~ Wijze"ge\lJ~~fm.: \V~~rvQor j~e:,",
35 Jaar bestaat de, C.A.S., zegt spr., geh~~le.:Resld~hfi(! 775' pro rltma. '.'
tijdens de Olympische spelen, die" toeh
OOk is er geen sprake 'van 'dat zlj ge.
fereEf de .'Wit. Polanet} l'etel een. wa~rDames:
,": '. ' :;,
schu\~'ing ,gaf. .
.
'
"
.
de c\'~cks van de cracks tegen elkaar brouilleerd is met mevl'. Braun, omtrent en ze heef~ het vel'trouwen van heel B~4 " :,"';", '" '" ' ,~
~n
e~ri"~'e:el
v~ri·,.:a~itenZ9~g·,·)'$pr·
Vergaderiltg
gemeent,eraad
'tavla"
, Nu trokken de P.M.H C.-ers tell aan'·
P. .l\t.'ll. c. '
6 6 0 0 27--2
12 in den strijd braaJlt bleek dit record 'wier nieuwe funcUe bij het Boschbad in
6' 3 1 2' 5-11 7 van Willy ongenaakbaar.
' Den' Haag ook· alweer zonderlinge ve~~ hoopt dat het,:pu91iek' ,P\! ook" In ~ez.e
o.p':a.
val' 'de bal werd naar den rnk~'bU1ten
halen In omloop, zijn. Medegedeeld, kan 'kwesti~ veftrou'wen' in h'a'at:, 'zal, st~ll~t\.
Teni'e'slas
ge~pe·eld. AnthonJjs~,:pt<>b'ee~e .het. b!f.
6 2 1 3 7--14 5
',<Applatis)'.
':,.,,"." .
,
,',.
Willy's record gebroken worden dat zij hier slechts ,voor e~nlge'
L.itc~
6- 0 0 6 1--13 0
side
valletje
welke,
opzet
,e~enwel
mls·
"
,-',.... !
'
;..
maande!1 werkzaam kan zijn, waarna zij
Daarna betreedt
Maar nu Is het dan toch Woensdag- haar groote taak als vanouds weer O})au
avond p. gebroken door Ragnhild va~, geUjk haar trouwens door den
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DE \VASSENAARSCIIE LANDSTORM, "
Krijgt wissel'beker

V~l1 l\fu~~k~e Ne~

goro ."":'
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Aneta selnt uit Wassenaar, dat de
Ivfartgkoe Negoro aan de afdeeling Was"
senaar van den' Bijzonder VriJwllllgen
Landlitorm een ztlvel'en wlaselJJeker
he~tt

geschonkQu.

r

Door di t alles is de toekomst van het
JlET lU~U:RA-TO~RNOpJ .
vllegveld ,Gaza eenigsziils, 'twiJf~I~c.htig
~
~
geworden, temeer ~aar' <1~ p.:nip~rl~l 1\Jr;.
Kho Sin· Kie zeg~viert
ways, die" het thans" eveneehS" als' t'us·
schenlandlngsplaats voor haar lljn naar
Uit Nice verneemt Aneta, dat in de
Brltsch·Indle geQrUlk~. voornemens is, finale van het Riviera tournool Kho SIn
deze lijn met vllegbooten te gaan be... Kia La SueUr' he~ft geslagcu en' wefntet
vlleien.
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lilt de Luchtmail

Een historische ontmoetlng, l\Iussolini Jteef~ in het Palazzo Venezia te Rome de Abessillische Iegeraanvoerders Ras
~ejo'ell1 en Ras Getatsjoe ontvangen, die nog slechts' een Iaar geleden den verbitterden strljd tegen de Itallaan§ch'~ ~rC?ep~q vq~ffle~f W~!~~ J~ de nederl~g' van Amba Alaidjj elndlgde, DO V"~Q begroet zlJn oude tesen-..
-.
.
§t~H~~~~ i !m~~ ~~jo~!lll r~~bt:1 g~tat~JQe.
\

Jlet pand Rapenburg 61 te Lelden, waar wijlen prof: Snouck Hurgronje heeft
gewoond en .thans is aangekocht door het Unlverstteitsfunds, zal met Ingang
vall

1 l\lei

WQf~ell

verbu,urd aan ,llet ; Q,Q~tt;.r~ch

¥en personen-auto is te Amsterdam als gevolg vall te groote snelhetd tegen over de Universiteitsbibliotbeek te
Amsterdanl in het Singel gereden; de helde inzittenden, een heer en een dame, zij11 verdronken, Een reddlngswag-en. van de brandweer bracht de auto tep slotte op het urose,

Ter gelegenheld vall den 362sten dies natalls der Leidsche -Hoogeschool hebben d" u~~r~~~-Jai\"" v~1). het Corps een vaarjool gehouden in de Leldsche
S'raehten,

In~Ut"Ut,

In Laren had het Carnaval ditmaal een sterk Oosterschen Inslag ; de zalen van
Hamdorff, waar bet feest pleegt te worden gevlerd, waren herschapen in
een "Tuin van Allah" ell de kleedij der bezoekers en -sters paste zich daarbij
wonderwel aan, Te mJddernacht precles 'deden de Sultane en de Raad van XI
. hun intocht ill dell "Tuin".

, I

"

Ilet m.s, "Bras,tagi", bestemd voor dell Rotterdamschen Lloyd, is te water geIaten van de ,wert uDe Schelde" te Vlis.singen.
o
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I
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•• '.

Konlng' George IVI vall Engeland heeft 9 dezer zfjll eerste '"levee" -- ochtendreceptle aileen voor heeren - gehouden. In de staatslekoets begaf de vorst zlch v.an Buckingham Palace naar St. James's, waar de receptie werd
. g.ehauden.· D.e . konink(ijk·c koets paSse,ed de l\IaU.

