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'Heetgebakerd

Indie in de Kamer

•

Debat ovel· het onderwijs

sedert eenlge dagen houdt de Volksraad zlch bezIg met de ordonnantle
betreffende de Instelling van groepsgemeenschappen; het voorstel. dat de
ultkomst Is van het in Nederland zoo
grondig verknoelde plan-Visman voor de
nlt-voering ,der bestuurshervorming in
de buitengewesten. De ordonnantie beoogt te voorzlen in een zekere mate van
zelfbestuur volgens. het op Java reeds gevolgde stelsel van raaen.

De kruiser "De ,Huyter"

De laatstegang 'van een 'Vorst

Tijdens het voortgezet debat over de
Indische begrooting In de Tweede Kapler zeide baron van B 0 e t·z e 1 a e r
van Dub bel dam, dat de crIsis een
bezinnlng op het gebIedvan de onderwIjs-ultgaven heeft gebracht. Men Is'
thans op een .beteren weg, en gelukkig
is de unlflcatle-gedachte van de baan.
De schelding van kerk en staat heeft
voorts een opbloel van het kerkelljk Ie!
yen gebracht.

Vaartocht met landvoogd en autoriteiten
Met den 5 Maart a,s. te Priok arriveerenden krul'ser "De Ruyter" zal de
landvoogdelijke famille met genoodlgden
- o.a. de leden van den Raad van Indle
- a Maart een vaartocht gaan'maken,
waarvan men's middags om twee uur
zal terugkeeren.
Tegelijk met d .. Oe Ruyter" arrlveert
'
,5 Maart de .. Java" ult Soerabala, dIe den
volgenden <.lag naar Holland zal vertrekken.

l)akoe' Alum Vll ten gmve getimgen

OilS

nrininlel'
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(VIer bladen)

BOOENLMD
Het peUtieyoorstel-Roep door den Volk!,
raad verworpen.
Plechtige oegrafenls van wijlen Pakoo

werd
de stoet geformeerd: voorAI am ,VII.
twee
cQl11pa-~nIeen
' geweerdraBUITENLA.'IO.
. Hltt stoffelijk overschot van wijlen .' gende 'll1i1\talren. met omfloerst va;anPakoe Alam V* Is hedeninorgen met I del OItder' COmlnulIlido van de noudstDe regeerir.gstroopen hebben een groot
groote plechtlg eld ten grave· gedragen,\, aanwez.end.en kapiteIn, gevolgd door
offensle! ingezet. - De Witten wu(ien l.iell
uitverscheldene punten. terugtrekken. nadat de faml iMeden en vele. autori- troepen van den Soenan. Dan kwamen
Grooteverlieien der Dultsclle infanterle. telten zlch in het sterfhuls te Djokja er tamboers met omfloerste trommels.
~ ultvoering van het controleplan.
hadden verzameld.
Vervolgens de bataljonsmuzlek. Daarop
De indruk van het Britsche Defenslevolgden dragers met de waardigheldsWetboek - Otlrl11g in Polen.' ,
Het Centrale executieve comite van de
Ol~~e~
de
aanwezigen
WOejrdkejn
opseteekenen
van
den
overle<len'
v~rst,
op
De heel' Tel' L a a n meende. dat e1'
Kuontintang-. ..:...- Japan aver de Britsche bee gouverneurs van
0 a en de hun beurt gevolgd deor dragers met de
op onderwlJs. evenwel te sterk Is bezui- mer
Viiapeningspollt,~k.
Het· Is. nlet noodig terug te treden In lligd. Het IWestersch lager onderwIjs be- provlncle Midden-Java, de heeren Bijle- Rljkssleraden. Daarna kwam de auto
de geschiedenis van de "verbeterlng" l100rt Qpnleuw'tan bate van de inheem- veld en De Vos; ae residenten van' M~- van wIjlen Pakoe Alam, gevolgd door
'Bmit.AliEN
<\loen en Kedoe; de commandant. van, zIjn vroUwelijke bedienden den hoOfdCeen Intiisch, Burgersehap
van de Indlsche voo1'stellen bij de be- sche bevolking te worden uitgebouwd. de
tweede divisle teo Magelang. generaa)- penghoeloe en priesters .'
I!et ,Derde Blad: Modem en Midhandeling In de Kamer. De Volksraad Het tek.ort-· aan $cholen blijkt ult de majoor Ilgen; delegatles van den SQeDe lijkbaar met het' stoftelijk over- . Het petitie-voorstel van den P. E. B.- deleeUWsch Gent., <loor Hans van de Wal!,
aanwezI'gheld van zooveel wllde scholen.
A:llerlei u}t Nederland en het Buitenland. had de~e met zeer groote meerderheid
soehoenan en den Sul~an, vele burger-, schot, dIe hlerop anlsloot. werd gevolgd vertegenwoortllger B. Roep in zake de Kart Verhaat - De Filmwereld.
aangenomen: zlj behelsden de door- he~eO~~~~;;j~ I~!e~ ~~r~~nm;:~~~'t d:~ )ijke ambtenaren en of~lcleren, vertegen- door drttger3 me~ honderden kransen. Instelling van een staatscommissle, welHet Vr<>rde BIad: Voiksraad. - Prins
.
Hendrik, in India (V), door mr. P. C. Bloys
voei'ing van een a d min ~ s,~ r ,- het volkselgene. Dc reqeering is op den woordigers .van de VrlJmetselaarsloge -den regoel}t van Adlkarta en zijn ke het vraagstuk'van een Indisch bur- va.n
'I'resloilg Prins. - Sl?Ort en Wedst~ljden.
o,a. grootmeester yan Tongeren - ,en ondergeschikte ambtenareil en tenslotte
tie v e decentrallsatle die' de 'basls ~oeden weg. en voelt de volkspsyche van de RotarY,admlllistrateurs val} Vor- kwain de gouverneur van Djokja met gerschap voor de ingezetenen 'van Ne- - P>ersonalia. - , Radio-programma s. -!"oOO·s.
'.
zou worden vall, staatkundlgen ~pbouw oed aan.
'stelllandsche ondernemingen en voor- gevol Cf •
dedandsch-Indle zou moe ten overweIn een I ate r stadium. ••
De heel' Roe s tam E f f e J1 d i daaenssltaltandehPbabrtlcubli~rden. Debsoenkan en
Bij °het passeeren vall het fort Vrede~ ,'gen. Is hedenmorgell In den Volksraad
'
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.. ur werd da, ar een saiuut va.1l negen met 21 tegen 32 stemmen vel' w 0 rUit den' aard der zaak ~aren die VOOl'- zeer verspnlld is.
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'
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na ever re
van d" grens der stad werd d I'jkstell en een compromis ! 'zij gingen som,..
.-aansloot
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e 1
'
ml~en, dle-,vOor ~en al te snelle conHeden Is het precles honderd Jaar
.,
baar op een auto geplaatst ell het mlli,
- -_ _ r.
structie van po1ltieke liohamen vreesden.
geleden, dat PrIns Henddk del' NederOm
tien
tlur
hedenmorgen
werd
de
talre,
escorte
mQest
vervolgens
Inrukken.
MR. IlAR'.r NAAR KOLONI~N?
reeds·'te vel', en van inheemsche zijde ~,Canopus" Weel" ,in de vaal't Iijkbaal' door familieleden uitden dalem De begrafenisstoet b~gaf zich verder
landen, zoon van Koning WlIIem II,
Wird daarentegen julst het bezwaar
over wien ,mr. Bloys van Treslong Prins
tot bulten de poort gedragen. Vier Ilaar Oirlgondo, waar het. stoffelljk overAneta seint thans uit Den Haag dat In ons blad schrijft de eerste trede op
De HAreml" Ilaar de l\Iolukken
.. ~ vernomen dat zulk een admlnlstrat!eve
hoof<j.officleren van de Soenanstroe)jen schot zou worden bljgezet In het famlliemr. Hart, directeur van Economische Java's grond zette. Dit felt heeft de
'~hervormlng wellicht de zeer begeerde
fungeoel'den
als sllppendragers, Toen graf.
.'
Zaken. genoemd wordt als opvolger van HarmOnl!) aanlelding gegeven den Vader.....
staatkundige hervorming op den achterBijden Volksraad Is een suppletoire
prof. Van Gelderen als voorzitter del' laridschen drlekleur ult te steken.
' t ' -grond zou dringen.
IntusschenJ dank zij Marine."begl'ootlng ,ingedlend nlet een e~--"""';-----,---.....,.,.-..,.,.......,.,.--,."...·","",""",--:-~_""",;'J..'- - - " " ' ;_ _-,.._
commissle voor contact voor economlhet beleld van den ontwerper en ver- c~e~letaa~Vr~ge van fb 74.570' VOOl' set
t
sche aangelegenheden (welke commissie
dedlgder VIian de vodorstellend• het teIgedni : ~p~e~:g~el~l gO~v~~~~me~~~l;t~~mVea:l C~l~
De ,positie van 1.len F.·ane ,.
'Be K. L. lU .• vloot
onder Kolonlen ressorteert). indlen prof.
WOOl' I'" d van' en Raa
van n e
"
' .
VERGJ\DERING POSTBOND
..
.' n noptls". D1t vaartulg moet n.l. de
"
'
Van Gelderen Tweede Kllmer!id voor de
Visman, bleek een mo~us te dV1~~d~d' "Arend" vervangen. aangez!endit schlp
Ophelting gOluluitvoer-restricties?'
Naar Aneta nit Den Haag seint. zal S. D. A. P. wordt.
De Bond van Hooger- en Mlddelbaar
wa~raan een overwegel.l e meer e1 Ie i wordt beJast met het politletoezicht in
~'
" de K. L. M. overgaan tot den aankoop
Het was hler te lande reeds bekend Personeel blj . den P.'i'.T.-dienst in Neaar
In den Volksraad
z~gen g.af en die de Molukken, wa:arvoor tot heden de I In welingelichte financleele krlngell van drie LQckheed~uper Electra m~ dat de heel' Hart als zoodanlg genoemd
houdt Maandag 22 Fea~s werkbasis blj Ultstek gesch1ktd blee.k. : fl.ottieljevaartuigen "Flores" en "soem-, te Parijs meent men, volgens een Tr. an. Sr· Chin, es. wa,a.rvan er twee. worden bestemd werd en dlt was danook de oorzaak van derlandSICh-Indie
bruari
a.s.
te
Bandoeng
In de Theo.sofiEmdelljk was nu een w~~ gev?n en Ill. ba" bij toerbeurt beschlkbaar waren ge- ocean telegram ult Parljs dd. 17 de~r" voor den dienst op West-Indle, terwijl het gerucht van ,ZIJIl aanstaand aftre,.
sche Loge aan den Merdlka-weg'·zijn a1het doolho/ van tegenst~lJdlge lllzlch~en I steld. Dit gaat niet langer. ondat de' dat de hardnekkige geruchten. die se.., het andere voor den binnenland!Schen den.
geni..eene' vergadering.
over de bestutlrshervon~lll.g. I?e nood1ge I .. Flores" ult 'den dienst wordt genomen dert het mIdden del' vOrige week de ronde rJienst wordt gebruikt. Ook de Knilm
waarborgen voor .een .llmchtll~~, we~~e, tel' vl'ijmaklng van personeel, dat noodig doen en volgens welke de Fransche re:.zal zulke machines bestellen en de afNa .de openlngsrede zal de voorzitter
~, <te polltleke ontwlkkelmg t~ zlJner tlJd I j.s voor het bemannen van het oplei- geering voornemens zou 'zijn de. na. de levering z:il in het najaar geschieden.
van het hoofdbestuur een inlelding hou~E VOLKENBONDSDELEGATIE
zou kunnen opvatten en le1den, waren i dillgsschip "Soerabaia". dat in Maart in devaluatie van den franc hl,gevoeP::!e De' toestellen hebben twee motoren, een
den over "De positle van het P~T.T.•
gevonden. De !?ut van Java, waar het dienst wordt gesteld, Hetbedrag, dat restrlcties op den goudultvoer op te ,he,f- drlekopplge bemanning en verder bie"
Hedenllliddag te halt een Is de Vol- personeel".
accent van den aanvang af practlsch dQor oplegglng van de "Flores" wordt fen. gegrond zijn.
," ,
den zljplaats aan elf passaglers.
kenboJ?,dsdelegatle, die nj;\ar Indie is
heeft gelegen op de .~taatkuqdige ber- bespaard. is geraamdop I 6(M50.
,Men verklaart Qat de Fransch6.' tl)-"
.'
"
. ,
. , , geko'men ten elnde' de VolkenoondsDaarna· zuBen 'eenige leden van de
vormlng, scheen te zlJn v e r m e d e n . '
geering het voo~eeld der Vel'. stat;;;n . De h~er APlesman zal zlch, thans conferelltle inzake de bestrijding ,van JaVaansche Kunstvereerilg1ng "Mardi
\ioor vlJf weken naar Amerlka begeven
den handel in vrouwen en kinderen te Bekso Iromo" een tweetal fragmenten
De Kamer heeft het andel'S gewlld. en
zal volgen .. De go. udprij's za.lworden om bezoeken aan de vllegt i fbi k
de ~inister heert zlch daarbij, tot vel~~
Het Prinselijk Paal'
vastgesteld in overeenstemm1ng me~ de van Lockheed en Douglas te Ub~e~g~~, ~~ Bandoeng bij te wonen. met de ,.Hout- uit de. wajal1g-verhalen ;,Kartowijogo
verbazlng en tot ergel:nIs van Ind1e,
huldf.ge parltelt van den franc.
voorts ,om bespreklngen te Ivoeren over Ilian"van de K.P.M. ult Prlok vertrok- Malh'lg" en "RamaJana" opvoeren.
neergelegd. Met de POlitI eke hervorming
Dinsdagavond zijn Prlnses Juliana en
__ .,,de a.s. luchtverblndlng met West-Indlc. ken.
moet aanstonds worden begonnen.
Prins Bernhard per auto te Zell am See
De delegatle reist mede tot SaIgon.
DE POSTVLUCIITEN
Het Is duldelljk dat deze beslissing, aangekomen. Zlj dlneerden met de Ko. PaSVel'lllogell
Gelijk men, zlch zal herillneren is de
welke uu heeft geleld tot de tndienlng ningin en namen daarna hun intrek in
IIET WAPENFE};ST TE B,\NDOENG
leIder dezer delegatie de buitengewoon
Uitreis
del' ,groepsgemeenschappen-ordonnantIe. het kasteel Mlttersill. toebehoorende
Het ambtenarenleven be staat tegengevolmachtlgd gezant van Zweden, dr.
de Oostenrljksche sport- en Jacht- woordlg. behalve ult werken natuutlijk. ;Aneta selnt ult Balldoe....'..:. dat op het Eric Einar Ekstrand.
d e b e Iangs t e ill ng van h en d'Ie me de- aan
De "Klevlet" is gisteren van Schlphol
club. dat een uur rijdens van iZeil am
....
..ertrokken met 348 kg post, 24 kg pakzeggen~chap van de bevolkin~ oneindig See verwijderd Ugt. De Koningin zou er nog slechts ult twee phasen.: a a n- wapenf~est van den KoninkIijker. Indlbelangrljker vinden dan een goede bepas sen en I n pas sen.
schen Offlcieren Bond in de afdeelingsketpost en' 62 kg vracht aanboord, bestuufsorganlsatle. zeer heeft gestlmu- gisteren een ,bezoek brengen. Ook Prins
Aanpassen bij een lager niveauen In- wedstl1jden op den sabel voor offlderen ODYSEE VAi'l "IIERT,oG' IIENDRIK'; Hevens een passagier voor Batavia. Er
leerd. De Inheemsche leden van de bui- Aschwlll wordt er dezer dagen verwacht. passen In een llienwe, uiteraard lagere ,Banaoeng winnaar werd.
'Naar Anetauit Den Haag selnt. Is Hr. 'zijn vljftlen passages geboekt voor verHedenavond wordt er ter eere van het salarlsregeling. I Misschien Is al oat In-'
t.engewesten (en waarjijk nlet aIleen de
Ms ..,Hertog Helldrlk" op een oefelltocbt schilleude tusschentrajecten.
In de hoofdklas$e op den degen. be- In de Mlddellandsche ZCe door ankei"radicalen) zijn thans - het Is men- prinselijkpaar een bal gegeven.
passen weI de oorzaak dat men met het
De .. Edelvalk" is Dinsdag teAlexanschelijk - ' zelfs al nlet tevreden met
Qezoldlglngsvraagstuk al zoo lang In een neden den ra.ng Van officler werd krabben geboeid geraakt aan de Oost- <irie 'aangekomen.
het meerdere dat de regeering hen
De Koningin zal nog eenige dagen in i III pas s e zit.'
wachtmeester Sat'l'an ult Salatiga win- ~Ijde van de haven van Delos in den
th:tns op last van Den Haag biedt.
gezelschap van het paar in OOstenrijk
Toen de H.B.B.L. ingevoerd werd, wa- naar. ,op de~ sahel klasse A zegevletde Griekschen Cycladen-archlpel. Er be-I
'
Thuisreis
blijven.·
ren. er nog ambtenaren die nog nlet vol- Fourier Ratamoonua uit Bandoeng, 09 staat geen oruniddellijk gevaar. AsSIskomen op a.B.L.-pell bezoldigd werden den sabel klasse B werd sergeant Tang- tentie van een sleepboot uit Athene ,I)e,. "Djalak"
Het tempo der hervorming moet nu
is Dlrisdag te Bagdad
en nog overgangsbezoldlging genoten. kllisall uit Bandoeng winnaar.
meteen worden opgevoerd: de voorstelwordt thans afgewacht.
gearriveerd.
DE
TIN-RESTRICTIE
Zij waren dus nog niet heelemaal "a anlen del' regeering gaan een groot deel
geuast".
.
del' leden lang nlet vel' genoeg.
- '"
Thans is eigenlijk nog geen enkeJ
Aal)geteekend Is. dat de Nederlandsch
Het verschll van inzicht concentreert Indische Regeering zlch he eft vereenlgd ambtenaar aangepast. behalve de. nhiuPfim.3 va:klled~n,· eenerzijds\, afkomstig, nit
zich op' een drietal punten die slechts met het op de bijeenkomst van, 5 Ja- we landsdlimaren, die 80% krijgen. oat
d~ militaire marine, a:nderzlJds op gesclecnuarl
1937 te Brussel door het Interna:"
'
teerdeI'mportkr~hten, die bij d(l groote
o 0 g ens c h ij n 1 ij k van ondergeis danook weI precles a f ge pa s t I
schoeepawel'Venin Europa hun praetlscha
schlkt belang. maar in wezen de expo- tionaal Gomite opgestelde schema tot
Toch komter elnd van dlt Jaar alweer
opleldin~ hebben genoten.
'>
.
nenten van zeer groote princlpieele ver- regeling van den export en de produc- een meuwe
regeII ng en d an b
egInt h'.
e.
In qepraktijk Is gebleken. dat ondei'
schUled zijn. Gezien de structuur del' tie van tin, dat zal gelden 'Voor de jaren spelletje opnleuw.
vtgl!eur van de H.B.B.L. 1934 offlc!eren en
·
Oilderofflcieren van de Koninklijke Mar!Inlandsche gemeenschappen in de bul- 1937 tim 1941.
Het
Is precies
een leg k aar t • a I Ieggen
n~. dl,e op. g·roncl. v~1l1; vakbekwaamheid en
Doeigoedvoorbeelcl ook goed volgen ! ?
tengewesten. de extensiviteit van de be- .,' ... _ .. ______.. __., ____- __ .'
de ambtenaren geen kaart, maar eerder
e.rVa.~ing in aanmerking kwamen voor vel'stuursvoering in het algemeen. de' nood"
het loodje.
vuHin~ van vacatures blJ de inrlchtingen
zaak van coordinaUe, het ontbreken van
Zoowel uit staatkundlg als uit zU).,ver
AIle gedachten gal\ll thans ult naar
verschil1~nde groep'.;n van technj~h perliter 2jeemaeht, r.iet te bewegen waren om
Uit de regeeringsverklar1ng, gls!lun door de ultbl'~!dlng van het varend
sor.eel bij de inrkhtingen der Zeemacht te
een hooger Inheemsch bestuur in de technlsch oogpunt is deze spoed ver- de vr~ag, hoe de v66r het ,lnwerki,rigteren in den Volksra:td afgelegd
Soerobaja. nleuwe bezoldigingsooha:len vastmaterlee1Y'lrbeterde Vooruitzichten bij de
meeste dier gemeenschappen heeft de keerd: zlj schept allerlel kwade kansen I treden del' paral)elschalen reMs in dlen~t
rin e prijs te geven voor een burgerlijke
>~'Id >A 'jl blj "~t "A;'I It
11 bij
l1a
door Inr. B. Th. A. Westerouen van
ges"" ,,,,,,rWI
u-<t ''''''' U aan ~'e
I>etrekklng, terwiH de geldel1<ie salarlsreregeering als grondslag voor de politleke die men, I j u i s t nu, en j u i s t In' zijnde ambtenaren in de nleuwe regeling,
genoemde inrlchth1gen
werkzame
g~·lIng. e,vennlln . voldoend.e aantrekkelij'.Meeterim. heeft men, kunnen leze11.
organlsatle o.m. den regel gesteld, dat de bultengewesten, behoort te vermijden. ; de H.H.B.B.L. - het ~s bijna nlet meer
d!enaren,zoowel
teclmische
als Iandsadll
li-·t
!\o
nlstrat!eve, die een organieke~trekkirtg
b eelt ,om bedO?lde gespedaJiseerdie imvoorzltter del' raden, in te stelleh In ZeUs op Java kan meri. na ruII11 tien ult te spreken ! - gepasb zullen worden.
hoeveel voeten het nog ·in d~ aarde
po~·t~achten ~an te werven, noch om de
beklredell. een toelage wordt fue.g.ekend
de groepsgemeenschappen. zal zljn een jaar, toch nauwelljks van een succes der
van 10% van de va.stgestelde beooldlgin1{.
reedS in d!ens~ zijnden blijvendte ·binden.
zal hebbep, alvorens de salarleering
8ij illtormatie vernamen wij, dat
Europeesch bestuursambtenaar, en bij best\.lurshervormlng spreken. Op de bulTeJH~inde nu de a,anmmlng en het bemet een.maximum van f 50 'slna.ands, voor
van d~ burgerlijke landsdlenaren'
zoover die toelage niet ree4s Is verwerkt
houd zoo nlet van, het best verkrijgbare.
dlens ontstentenis zljn Plaatsvervanget-,! tengewesten werden In het oorspronke-'
zulks nog in ~let geheel n1et vastda.n weh van alleszinsgoedJ en bekwaani
In de bestaande salarlsregelir.gen. hetgeen
eenigszlns in overeellstemmlng met
dus ult den aard del' zaak eveileens een lljk plan de noodl.ge waarborgen gei>t'rsol1ee! voor de o;l1u'ethavige inrlchtlnhet .geval is ten a·anzlen Vall de rzoglonaal
staat.
de verh90gillg van den levenSlltanB.B.-er. ZIj heeft voorts doelbewust na- schapen dat n1en daar tot een harmogell mogelijk te ma'kel) - een 'elsch Waarbezoldlgde al'beldskrachten bij g'lenoemde
dlensten. '
/
mede 111et k(ln worde,n getran~igeero Z{lllMen kan kiezen tusschen verscheldene
gelaten de Instelllng van een dagelijksch nischc opbouw zou kunnell, komen. Oat
daard ",?ordt gebracht, en in verband
Ter toelichting van de factoren, welke
del' de potentleele waarde van de Z'eemaeht
bestuur (college van gecommltteerden) is door de Kamer' ten deele onmogelljk manleren: Hij invoering van de B.a.L.
hiermede vervult het ons met bewontot vaststeUlng van hoogervermeld besluit
ernstlg te scha..d€n - zije·, bij wij?Je van
dwingelld voor te schrijven; zlj ,heeft gemaakt, en daarln heeft Indie te be- werd bepaald dat de helft der wedde~~-'''''''ed~ld, dat de
tij<lelijken maa·tr~el, de h!erbov'.;n omhebbell gelel'd, zij U""'~..
derlng.
dat
het
departement
'van
sehreven
voorzleningen getroffen.
verhooglngen zou worden illgehouden
ook duidelijk te kennen gegcven dat zij rusten. Naplelten heeft geen zin.
imlchtingen del' Z-eemacht reeds jarer!
Marine thans het bewijs levert, hettot het salarls geheel op B.B.L.-peil was
het recht wenscht voor te behouden, relang ernstige moeilljkheden ondervoI:den
. De nleuwe. bezoldigingsscha..len, bij de!'.
op het gebied der burgerlijke perSiOneel~opret waarvau. gestreefd Is naar de ulrel'ste
kenlng houdende met de uiteenloopende
Mallr om ervan tEl> maken wat er- gekomen, onder de H.B.B.L. worden. zoo~ , zelfde d~'el als het ware in eell handvooJ'zlening.
·J11.et
het
g'evoig.
dat
het
vlot:
SOberheld
welke onder de gege'Ven omstallontwlkkeling In vele deelen van den Ar- van te maken is heert ludle weI in de als men weet, de weddeverhooglngen
Olndraaien te kunnen berelken.
functionlleeren. van deze dleJlsren -'- waardigheden kon· worden betraeht,' brengc!lI
chipel, riaar bevind van zaken al dan hand~. Dat zal echter alleen mogelljk geheel Ingehouden.
aan uit een defensle-oogpunt de grootst
voor 'betrokkenen een roedeJijke, nochtan3
mogeIijke waarde moet worden gehecht - , nlet .Qverdreven vooruitgang in bezoldigin~
Afgaande op de woorden van mr. Wes,:,
nlet daartoe over te gaan.
.
ziJn wanneer men' de noodzaak erkent
Er is )11. eensuppletolre begrooting blj
bij vQOrtduring aanzjenlijk werd belem-' meda, terwljl door het toekennen van een
van een behoedzaam vool"waarts gaan, terouen van Meeteren.' dat de overmerd.
/
, toeIag'e - ook aan het adminlstratlef perRonddeze punten nu ontwlkkelt zich ep niet a:andringt op een spoed die de brenging langs den .weg del' geleidelijk- den Volksraad Ipgediend. waarbij een
sonee!- wordt tegemoetg'ekomen aan de
bedrag
,van
I
65.700
wordt
aangevraagd
IRze
moeilljkheden
werden,
geaccelltueerd
ge~htvaa'rdlgde bezwaren welke. zoowel
het verzet: een groote' groep in ,den bestuurshervormillg terugbre.ngt tot een held zal geschieden. zou men mogen aandoor
de
gestadlge
en
sterke
toeneming
van.
dQOr (Ie reeds in dlenst zijnde aIs de nag
ter.
verbetering
van
de
bezoldigingsregenemen 'dat het B.B.L.~systeel11 dltmaal
Volksraad wenscht n i. e t den bestuurs- experiment: God zegen de greep.
de werkzaamheden, verband houdende met
Mn te werven krachten. vaak geopperd zijn
ling voor de verschlllende groepen van
ambtenaar als voorzitter, wenscht weI
meer kans heeft.
de opvoering van de oorlog~reedheld der,' tegen, <I.e ,llgging van die imlchtingen del'
t,echnisch
personeel
bij
de
Inrlchtingen
een college van gecommltteerden al aanWellswaar geschiedt het Inloopen del'
Men moet alsnog hopen dat de heetvloot.
Zeemacht gemlddeld lQ km van de woonl3U de onderwerpeIijke diensten, is op
buurt~n en versOOken van behoorlijke m~dstQpds als uitvoerende macht In elken gebakerde leden die met zevenmij1slaar- bezoldlgingen door algeheele inhoudlng der Zeemacht te Soerabala. Die verbedeze wijze een aanzlenlijk v.:kort a,an .gedelen van vervoer, tengevoIge waarvan zil,
raad, en als conseqlientle daarvan ook zen de staatkundige hervofming willen van weddeverhooglngen ook geleldel1jk, terlng Is eigelllijk reeds geeffectueerd
sclloold
personee!
ontstaan.
tengevolg,,'
die
elders hun weg konden vinden, veelal
niet genegen waren om bij -cell dier inrlcllwaarvall zij slechts .met de' grootste moeit.~
de aanwijzing van een del' gecommit- d001'YOel'en tot il1keer komen. Wlj vree- maar het is de kortste vorm van gelei- bij gouvernementsbeslult van 25 Januarl
aan de gestelde eiochen kQn<ien voldoen.' til1gen in dienst t'a treden.
teerden als ply. voorzitter.
zen dat deze hoop ijdel zal zljn. Maar delijkheld. Daar wei niemand aange- j1. met terugwerkende kracht tot 1 Jazoodat naar .mlddelen maz'Sf; worden om- j
men mag dan toch verwachten, d'at de nomen zou hebben dat de salarlssen per nuari. doch zij had tot dusver haar
gezien om de Marine uit deze impasse te
·.De kosten van het M:nine-etblisselllel!t
basis
In
de
begroot1ng
nognlet
g~von, e n de M0-rine-iIllagazljilen women ufgehelpen.
'
.
De beteekenis van deze aanvullingen regeering de pas ,zal markeeren en zlc11 1 Januari a.s. abrupt verlaagd zullen
De ervaring van de laatste jaren heeft
wenteld op de vldot en in verband hier.
van de ordonnantie is duldelijk; zij be- nlet bij een beslissing' van den Volks- 'worden tot IUJ.B.B:L.-pe11. mag In d~ den......
m.ede wordl;n de matel'le~Ie ].Ii-tgaven voor
geleerd, dat de (algemeene) burgerlijke beAan
de
toellchtlng
ontleenen
wij
het
'woorden
van
den
heel'
Van
Meeteren
oogen. voor zoover eenigszins mogelijk. raad zal neerleggen welke sl~chts rlsico
zoIdlgingsregelir..ggeen voldoende barts
het, Qperatle! orgaal\ en voor de Locale
oplevert om volwaardige ktaehten voor
defensiemlddelen yerhoogd met f 65.700,
de bemoeiingen van het Europeesch be- schept voor·een regelmatige en geleide- weI lets meer gezlen worden dan het volgende:
meerg.enoemde bedrijven aan te werven.
\velk·, bedrajJ gelijk is aan het ·hierboven
allerkortste geleidelijkheldsproces. '
.
stuur af te snljden. Men kan het zelf lij.ke.ontwikkeling.
Dcze bedrljven toch zijn voor hull' voorgel'aamde accres, van (Ie personeele uitgaBij beslUit van 25 Januaorl 1937 zijn met
Hetgeen trouwens ook nlet meer dan
weI. en heeft het Europeesch bestuur
~1en1ng
in
IeldiI'ggevend
ell
toezlchthouYen
voor he.t Marlne-etllbllssement en de
ingang van den Isten diel' maand - bij ,
redelijk zou zljn.
R.
Marine-magazljl1en.
I
nlet noodlg.
wijze van tijdelijken maatregel - vaor dend personeel in hoofdzaak aar.gewezeil op
'

,

Illltrukw.ekkemte plechtigheld
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Sal(1ris-ve~hooging

01 in werking !

Doch aileen voor IJhappy few", bij Marine
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,De' nieuwe Salarismaatregelen

Terzi jc!e

'

. I .

Hooge Sprongen
Nadat de Volksraad hedenmorgen wordt ,,giving 000 Httle and asking 000
enkele andere onde~werpen had behan-I much".
.
'
I
deld, bestond gelegenheid voor de .leden. Spr. verzekerM Ijat ~e dQQrvoer1)1g
om opmerkingen te Inaken over de me- der nleuwe maatregelen' groote nadee-I
dedeelingert van den regeerlngsgemach- len z<)U brengen· en dat een algemeen
tigde voor algemeene ambtenaarszaken./ "sauve, qui peut" naar het partlcdliere
Nadat de heer
. i zon p.aats hebben.
.
Op het 80%-niveau zullen ook geen
.
SoetardJo 'tehoorlljke importkrachten meer te
.
I krljgen zijll, die pier nog tot in lengte
enkele opmerkmgen had gemaakt, waar- . van dagen noodig zullen zijn.
uit zekere instemming met de voorg~noSpr. 110amda de nl~uwe plannen een
men lIlaatregelen bleek, oefende da heer volkQmen~pron3" Inhet dllister.
.
.
Spr. PQopte dl'\t de regeering nu eln-I
Van Ardenne <lellJk \roU konten met eim re~el1ng die
crltiek uit op de plannen. De regeering ,tot wel;djn, van het Lind en de ambteraakt In haar eigen plannen verward. ,naren ~O" zijn en vel'(hm~ sh:ubbelingen
Spr, v~oeg, preclcs bekend te lIlaken, In en wrijvtn~an ZQu vermljden.
'welke streken van Indle per 1 Maart
De regeel":ng zal morgen op de salanOlI meer de duurtetoe~lag van 5% wor<l~ rl~deb>lttiln In gen Volksraad antwoor'Ingavoerd, behalve In de pevolkings. den.
rub.lwrstrekell.
(De dtscassles duren vO(Ji'tJ
DQ heer
Kerstellll

Wij vernemen thans, h0e het gerucht
,ontsta'an Is aIs ZOU. rer. Hart" 911'ecteur
· van E. Z., blnnen enkele maanden rndie
I verlaten om in Holland eell nog lJelangrijker functte te gaan bekleeden.
De heer Hart had ult Australie enkere
kangeroes medegebracht en toen een
"van zijn kennissen hem vroeg "wat doe
· je met die beesten" antwoordde de dlrecteur van E. Z. "daar hOop ik van
lceren, lJ,oe i~ nag hoogere s!Jrongen
! moet maken".

I

te

AnderziJds wordt beweerd, dat de- 001',zaak, van het gerucht llg,t in het feit
I dat &ommlgen oJ> ~. Z. weleen~ wat al}.1
deq wUlen sPtllell d;lll haften, welke
I beeldspraak haar oorsprong vindt in de
I onderscheldlng van nir. Hart in "har-'
j tenheQ);" en van dr. Hart van Statlstiik
· in "hartenboer".
, •
.
Men zegt dat men op E. Z. nu weler-ns
"nO' trump" wll spel4iln, doch na de te-,
genspraak Va.ll mr; lIar!'. mag men aan: nelIlen dat dit voorloopig "no triumph"
'worg~!
.

I

I

j

meende dat de re&eerlngsgemachtlgde
voor alg. ambtenaarszaken nlet In twijfel zal ver~eeren over den Indruk <lie
ziJll m~edeellngen hebben gewekt, all,
hij evenveel telefoontjes ltreeg al~ spre~
ker. :
. : , ,.

Nieuwe. , Zout·(listriblltie '
j{wau lu1llloen voor de reorganlsatie

•

:1{~t U~t -, ?,OQals w~j reeds l\ltvoerig
»ebQen gemela - 1,11 <Ie be!iqeUug over
P~rsonofjo
te ga~n tat rebrgahiSatte vait de zOlltdlstrlbutle, eener~ljds ddor ultbreldihg
De prallW, "J.\Iattinus", weille in Decel»' ~er j.l. door twee Euro~esche paSsagie rs onder bedreiging met wapeligewehl
van het aantal verkoopplaatsen, andery
werd vermeesterd.
Zljdtf$ 14~1 I' bet b,briC~lt,l~b\\a..r~tteld!en vanI
Bencemd tot assistel}t-res!dent d". D• .J.
zou. l~ I>!ln e, r~J)'e~en. li~r;9Dr \!a
hadden het dus In het geheelniet r. Oranje, ambtenaar buiten werkelijhet hlogelljk worden het reglezout In
kwaad . Misschien vonden enkelel'• v"n'
lren dienst, te voren ~ewesteJljk sei:retarls
·
h
,. ,'Vl1n
de resld~Ilt!e &Ii ell LOmook
h !\nd en van d en v~r b ru Ik cr te b reng en
et zelfs weI aardlg nu eens als pass a.
te~en detailprljzen, die "zeerij veelIIdlchter
glers een tochtje oP' hun eigen schult te t e.}!~!o!ha,r;,gl
ell titetlWvan a:!&d·stent-re~id~nt
I
I
·
....",..
I"k I1fJ ges e ,van en regeerlnga,..
bll d en Qffl cIe~I en reg I~~r, S zu, ,fl n ,g_II
maken. Maar ze begrepen nog steeds com!J1k~r!s vqor de B~st\)Urshel"yor:m·~ ~n
gen, dan tnarts - tei1gevolge van den
niet goed, waarom die twee blanda's algefri'eenel) dlel1&t. voor w~F~zaarnlle2el}.in
grooten onderllnge~ afstand tusscnen
/I,
dat nu elgenlijk hadden gedaan·
het l5elal)et van de voorbere!dmg der bestuurS
en de In vele
' , '
ucrvorhiltIg ill de Buitel'l'gewes.t~n dl'. :\f.
Bpr. waar~lluwde de regeerihg ern,. de zoutvetltoopplaatsen
,
d
'
.
•
.
t
·
,
"
"Ze waren nlet eens "mabok' geweest, B r 0 \l we F. ambten'HI'r buit.en w~rkelljk.Pl.
stig vQ()" qe' verblttering die dit wok.. gevaHett roor, ell kle~nen consu~ent te )Ze waren lliet eellS mabok I" ~ut l~en.
Ilclii~~er ~wam w~t lat1!r, en gaven ook niet den indruk "gila" te (Hen§t te v9ren gewestelljk ~cretaris van <1')
ken ~J,
. . groote tert verkoop geboden eeiiheden ,
, e n zag Wen tot zlJn ver~ond~rmg een zijn", verwonderde' de djoeroentoedi res1d-entie .!5um£ltra's W€Stkus(
Met volawni1~ he~ft $P).'. v~nlOmen - veelal hat geval Is.
~ Wij zijn thans in staat 'lets mede t~ der Europeanen op de kaJult zltten" ge- zlch. "En dan was hlj toch altijd zoo
Belast met. de waarnemirg van de f1Jtrek·
dat het teglonale stelsel belangtljk zal
.
wapelld met een geweer.
I d .
kill!gf vall adjunct advt.seur ''VOOi'' agrarfucl1e
Oezlen
de
thans
oestaande
varhoudlnde~.en
over
de
wljze,
waarop
het
ge.}
vr
en
elIjk
tegen
hen
geweest.
Hlj
had,
zakell
en "lerpllcllte dlllnilten dr., J. M. P j eworden gereduceerd, doch jammer Is
dlt ehide noodzakelljk te I ~uchtmakend geval van zeeroof, waarHI vroeg hem, w<)t dat te bed~lden I hen vaak gewaarschuwd, toch voorzlch- t ~ r II, C()n<tTo)~ur bij ~~t. B.B. ter bescnlkhet dat hlerop ue domper gezet werd gen 18 pet tot
t
M d
'\ I blj twee Europeesche p:lssaalers onder had en ,.tueeg ten antwoord, dat hlj op tig te zijn nlet over boord te vallen"
lung geste,g van <lIeJl dlrecteur ~.B.
door de mededeellng dat de betrokke- b I
n~~n me I~r kJava e~ a I oe~!l u ~t bedreiglng van wapengeweld Ode beman- v1s.schen wilde schleten. Zijn k a m e r a a d '
.
Bes(.emd om te zijr.er t!~ t~ worden benell niet hun Jl. n. a. ~.~salaris terug- fee~ re
e sIPecd e e tpr~Anetm ng n. hU t nlng van den schoener "MartInu3" dwon- stond wat ter zljde, en was eveneens gef'
•
Aall la-lid gez.et llQemd }ot· secretaris· aan he~ gez~ntschap ,
krlj~en.
' .
~ yoeJen. 11 e eers e p .. a S omva" e
,
'
t
wapend' OP 21jn heup hing een revolI {1er Neuerlanden te Ojecldah mr. Radflll
Java. en Madgera-verbrulk rond a/. van g~n het $chip aan hun over a geven,
'
Z t d
idd <1
M (} e h a Tn a d Moe s a .s (} el'l a
t z~ch heeft afgespeeid.
ver.
a er ag'm a,,' ,helrelkten ze de Nat a P j' 0 e' m e m a fun3e~N:1d
Spr. vrQet{ zlch at. l},oe <Ie reg~erillg, h e t tot a1e yetr brtu lit van t ter
b Ik"t
"'hzouf. l
De schipper yond een ,en ander wei Nool1dkust van Bali. Bijna vier volle d:1- mantrl pol;tie II} de Res!denti,j eat;tvia .
blijkep~ llal\f l1le4~deell)1gert j1ver den. d aa}'naa~t bes,aa de grqo s
be oe ~e
t el e
dl
...
f I h
gen hadde 1 de t .
. t
d
,.
g naar g, maar .. ega z c no g
,
I
wee plra en zon er een
==' :"l:¢!:!:
•
duurtetoeslag nog eell mal'lJ~ Van 10% aan· klelne verkoopseenheden. De te ne- , Zooals men weet, werd de bemanning wa
men
proeven
zullen
voornamelljk
belater
gedwongen
aan
wal
'te
gaall;
zij
steeds
,
zonder,
argwaan
tusschen
het
~genbllk
.rust
al
'het
werk
aan
boord
in .de laagste salaris.sen aanWezlg kan
Nieuwe 8. ,S •• dlet"stregeli,1 g
ach~en en yoorts waarolll blJ 10% stij- treften het In bepaalde, nader aan te, waarschuwden daar het bestu!lr,' en de, scheeps~olk" da,t in de schaduw van de ge<klan. ,Blj een 'kle~n ,plaatsje, Koboe,
werd het atiker ultigemorpen, en Wer
,.
t...,
glng del! leven~koliten stechts 5% toe~ wlJzen, proefressort{!ll openstellen van' "Java" welke in ~~ buurt van Bali op kajult ~at te et.ell.
een groot aantal nleuwe verkoopplaat'- oefenlng was, achtervolgde het vaartulg,
'
moesten de acht Inlanders van boord.
Vat'
i
slag wOfdt gegeven.
.
sell, waal naast de thans gefabrlceerde I waarvan de positie door midqel V~l1 ecn
'l'oeil gebeurde heL .. ,. <k>k ,dlt ogebe'Urde weer zollder eenlgen
,et J detinlfen 11\ de '" V1tJ8'lJ'e Vier'
8pr. vroeg extra.-maatregelen voor de briket nm 1 ~aU voor 3 cent en. de marinevl!egtulg was vastgesteld; de b~lw~e~st.and.
.
'
d
1
"W~arom zDud~n Wlj, weerstand bie-. De fenst eiding der staat$-Spoorwe~
groote gezlnnen. Dat de regeerlng 'ten daa:t'\tl~ w' yerlJrUgen Ya' en Y4 bliket, f de avonturiers, eeil matrDO$-telegrafist. PIot~)!ng. rlchtt~n de ,twee Emopea~
aanzien der W%-regellng zeide dat zlj ook klelM Qrlkettcn van 1 ell Ya cent yah de Koninklljke Marine e'n een gewe-! ~len· huh vuurwapenen op de verbltlfte j den? , vroelt de schIpper. "Zlj hadden, gen beeH .lie.!lloten, In de nleuwe
VOOl dat geld geschlkte kntchten had n!e~ eVel'\feq!g gewlcht zullen worden /' zen volontalr~vlerde otficler van de Ooli- 'mallllll1.l !Jn~elastten hUll zlch naar het ons toch !n 'het geheel geen kwaad ge- ! dl~n~tregellng welke 1. Mei a.s. van
vernementsmarlne werden ingerekend Ivoor~elt ,te begeven. Alles ging snel en daan? Zij had/den aileen maar onz~ I kracbt wordt - n~ar wij in het A.J,O.
kunnell krijgen, lloemde apr. onklesoh V'erkoeht
,
.
terwljl het vaartuig werd opgesleept naa~ rustig. Nlemand verzette zlch.
schuit noodig !" "Maar ze hadden toch , lezell - ~e 'Volg!mde veranderlngen aan
en getuigend vall welnlg psyehologlsch
De plaats van de te ope,11en verkoop- . Senoa, waat de elgenaar woont.
Toel~ de beinanning in het vooro11der nlet .,de heel1e l~i~g m~ moeten ne- te brengen j
f
••
•
inzicht. Het is hl~r (i~ Werkloosheid,
v-Jaatsen ~. al ~.oo w9rden ge. k"zeJl d!l~ in.
H' I·... l' t ..1 h t .' h . 1 . . 1
'j blj elk;aar was, vatte een der pir:lten ,men, vervo.gde hlj. 'pemzend. Vel'der
nlet de rechtvaardigheld, die besllssend V
'..
.
. . .
.
~ Ie J .
el' vo g uan ever aa, zooa s WI post pij het 1m m h
v t I t ' w nits
.h
b Itt·
No.. 1 (ier Vlugge Vier-trelnen 'zal dan
was. De, heille 80%~regeUl1g Yond spr. begil'lSel ee!! zoo ~toot n'log~lijK"U?el, ;,ler dit opteekenden ult den mond van de .j' . . I riu b'dO
ent eken uee hll1C , I a~ e. van un ez mgen mee-5e I
bevolltlng
recht~tteeks
1\al
!(I.\nn(m
wor.:.
.
dj'
.
dl
d.M
t
l
"
Zl
11
revo
ver
ne
'wang
e
un11en
ounomen.
\>"an
We te'vred,,'t n vertrekken te 6 Ullr
trouwens onblllijk. De betrokkenen dle....... r · j ; . i k . . ·
oeroem® van e" ar nus.
den. ..Daarop werd de rels weer kalm
v'm.(tha.ns 6.4~). De>re trein ardveert te
,,En de schult dan 7"
b
d,OChg Oin· 8 uur. 54 (nu 9.36)
..
nell :dch hnmers te kunnen oowegert in den ""''' , ~
voortgezet. N.u werd het schlp echter
van
en
de kri,n.gen hunner collega's met 100%.
'oero"mo"dl'
t
It
"Boek~n
saja,
poenl·'a.
'"
ft
m l,l.
Oe
d
Deze nleuwe verkoOpplaatsen zuiten
J. . " . , ,;,. . ver e
/>lechts door twee man bedlend, die bogee te J.Jdmpek 1lanlllult1ng op;l;lep
een klein deel - voorna. - . _ Za.· ten:Jad 12 December. 1.9. 3. 6.' v.ettrek vend~en npg' "acht gevangen~ll haqden te
Na de b~mannlng a,fgezet te hebben. nachtexpres I.JI~ Soerapaja. Reizlgers
Spr. ~ag' overlgens wei waarMrgen dat sl. echts voor
A
t to e t
n
'"
bewaken.· .
koersten 'de twee ellergieke zeeroov~rs hlerVall kunl1en na pl.m. een Y:a uur
men met· de nieuwe 3alarlsregellng m elij lr~ . IJl .. Me
gr 9 0 er"c n J:<1, .waar l " de. "Mar. fihU,'S;; niH z.. wa,re ls,dhlg, ell. tW,·~.e .,
'
techn~ch in de goede rlchth1g glf% en vel'band met het te vet\vacb.fen $ioote passaglers van 8otn'a,.baja., met be,· stern- . Drle <lagen en drie n~chten hleven de onmiddelliJk verder _naar het OQsoon. En naM ;Bf\ndoeng' doorgaan.
kooper ee} VOOltduren!le pezet
,zeerqovers onatgebroken op hun post. de Inlanders wandel!d~n nllar gen WeNq. ~ yerandert ma~r welnig: 'het
dit was dan het eerate goede geY'Ol$ ita}} aantaJ
t..
' ... '..
. Ii . ~..
.. - ' . . , - millg Ba.I.1. De pa.s.sa. gllirS, twee. EUrOPe. a- Geluk.klg vOO,r hen was het weer st~eds dono, wa,ar ze rappo.rt ultbl'achten 'Van.. vert~ekllUr ul~ p,e hoofdstad W.ordt .10.0'1,
aHe salarlscommi~les, etc. etc.
lIrtg noodzakelijk .11 -:- <lPQf re~leper~o- nen, z.ouden te BanjoewapgJ, worde~ af"
thans l().O~, aankoms~ Bandoeng 13.47,
Des te meer valt hat te betreuren ~at neel wDrden beheer!l .. VOQI.' het oyerlge ezet; ze Waren. van PIa. ri te gai:\ii jag.'en. gunstig, zoDctat ze geen moeite hadden ,het gebeurde.
'"al
he.
beheer
als
nevenfunctle
worde"
q
,
d
met
het bedlene" 'der zellen.
1 Nlet Ian'" hebben de plraten ple'zler nu 12.50.
deze gunstlger aspecten overscl}a<1~wd L . 1 1 . ,
..
• . ..
,
' ,&' I Vljt d:l~en vetlh~per1, zQner dsit er 1~t3"
"
g~had IViall' hUn gestolen schlp. Zljwa!'{(). 3',wprd~ met Elen Mit uU).' verla:at :
worden door een nieuwe salarlsverla~ opgedragen, \lao. versehillende plaatse-" blJzonders v'oQ}:vlei. De acht leden der
lljke
krachten,
die
4aarvoor
111
het
ge-!'
'..
.
.
.
..
".
.
,
.,"
,"
.
Zorna)lle
zeeroovers
ren
V001'rle<lllens
naar Aoustralle te zel- vertrek uit W~ltevreqen ~.Q1, th:1ns 1.35,
gin\{.
not van cen tooiage zullen worden ae- pem~nn~ng. en de, t:-vee P3:~$fl~!e~~ l e e f - .
len, moor .reeds enkele dagen ll}tel' a~nkOnlst t~ Bandoeng 4.45, nu 4.20.
De heer
Kartowlsastt& steld ~
.
.
<>
den In qe beste verhouding. Op Woens- ,])(! beliianning '\verd goed verzor~. 'stoOl;l1de de "Java" hen achterop en . N'Q. 4 : 'Vlan WelteYl'eden een 1,11,11' later,
.
.'
dag, den 16den, was het s9hlp tilt bOogte Eelt klt1lpe ,katjong Il10est elken dag bo- ,werden ze Ing'erekend. Oe "Martinus" nl. 5,03, than\! 4.00, in Bandoeng 7.54,
\Vees de regeerlng op de berlchten dat
Voorlooplg zuBen de klelne brlketten van straat Bali eft zoti koers zetten tiaar vell~()irlerl, Olti frt de klelne stookplaats ,werd n'aar haaf re,chbmatlgen elgenaar mOOlwteel 1 3 M . !
.'
ambtenaren ,thans som~ naar hee partl,. met de thans op Madoera b~staande fa- Balljoewangl( dat echter noolt werd be- op Het v6brdek voor tlen man eten te te Benoa gesleept.
.
In on'1ge~~er~e ricnting' wordea de
culiere overgaan olIldat zif daar beter briekslnst,allatle - zij het ook In be- relkt.
koken., In t~ee groePen mochten de ge~
Z()() einidlgde dlt lZeeroof-avontuur, en vertrekureli (tusSchen haakjes 'de hulbe-zold~gd word,~).
. . .perkte mate ...c.. kunnen worden aangeTeg~I?- 8 uur in den ochtend verzamel- van~enfm ~an even boven. kOrilert om, de djoeroemoedi ,vet~ekerde~ dat hlJ dlge tijden) ;
.." '
. ma.akt. beze . pr.o;du.ct,l.e.-. c.ari3. cltelt. Is v.o,l- de de be~annlng zlch als gewoonllJk steeds onder' gewapelld W~lcht, wat voort.aan tooh maar geen ·gewapende
'lSl,f 1.Q9ptt Mt $ij d~.·. w~4r
.., d.o'end.e om de dadelijk noodlge
r
tbljt t"...
.. e,l1Qr
3·j"k..l·
. pasaagiers lIleer aan boo"d ZQU n""".· "n.
>\
ervarlng op
. het v00r de k om h e t on,.
"!Jaane-t'en'
n,'I',n t 0 t' ~iCh t e nemen. Ze
I. Va.h Ultndoel'lg 6.0;; (6.QO), in Welschuwf~ ter h!lrt9 ZOll. Mtiien.. '
•
".u"
.
\ Spr. Qehanderdev~iJvolgQ1i$ den. vet .. in den bultendienst op te dOel1.
__ •
. "
. ~.. ~,,,.,.;;:,"'f-• .,;o,:;':,;''''''''',;;,,;':';'";;"."",~",,I~""";",;,;;",~,;,.",~~"'==""""""'"'~=!:===".",.,=.",,,.,,= tev",den 8,47 (8.4.5>.
Ii:.
trJt
nWl1(j.o()ng
10.05
(ge)ijk ge. traa.&'den. pl'Ontotte~l1i8', waaibl,Lhij zijn
8poedshalve zullen evenwei tegellj..
::ae;:::~
----v==~·
5
bleven). w Weltevreden 12.47 02,tlJ):
el~ll t!)r~f b.~' . IJ)fie®J,seh D,11.; \\l1$ kertljd voorbereldende proefnemlngen
,SCIIOOLVOE'l'BAL'l'OURNOOI
,Q~.QJPLOMEiRPE J1NALYSTEN
Itt. 'Van . .BiJndp~llg ,2-00 (1.35).1n
Bllitenzorg
~~91d
ll'Mrl.
t
d
It
d
h
•
Weltev,fildc,m 4.41 (4.20).
De he(W MaJun~d hteld 'een 'kort 'be:" moe en wor en)l ~evoer V(lOl' e v verGroote betangstellhig'
D¢ier dagen kwam de Bond van geIV. lIlt UaMgeltg 5.05 (1.03) , in
~, ~~" Qi> de perstrlbune vol!to(rl~n hjjgen van de noodzakelijke ervaring
Verkiezing Gemeenteraadsltd
dipJ9meerd~
analysten in zijn eerlite
Weltevre4~n 7.54 (6:54).
•
•
~_.
d .
me~ het O}> gp;lpte~c,haal fl a prI1,akl'l1l van
Omt~J'~lIilanlMa, was, waarna e Mft k~eblE) odket~n. HferVoprjal iii»: 9vet
Maandag zljn' albier de Jaarlljksche jaa~v~rgi\defll1g bijeell, waarblJ ook ~e
Woensdag 24 dezer zal (len verklezlrtg
IIe sp«h\le ~telMll )3a.l1~oeng _ TjLt~ ~aan tot de :).a)1s~Mdln.g V~n proM- SCp{)D~w~dstrijd(J1l onder zeer groote be., afd~ei!ngen 13u1tertzorg en SoerabaJa
Vel'fi90 nt Insta}latjes, welke . ult~t(l..!ltd zQodanlg langstelllng aallgevangen ..
yeJ.'tege!1WO<i~dlgd waren.'
worden gehouden .van Mn l1dv.ahden ~aJm~'k (de§ n;).l)ll!i'4f}.'ils) en on}ge~eer~
.~.t
' . . . ..
.
. .
Geilleentel'aad aJhler, ter veryulhllg Van (des a'Vol1l.1s) komen bij deze regeling te
ul~1:eU~ da. ~ de V.. C.-.fta, etre.· r.·eed. ~· 3ull~n
wotq~n gc1{Qi\en,. dU ~Ij late.r Ijqn ',Carilsius C.ol1eg' e 2 .,"peeld"., <>"Is" e·e·· r- 1'Ia
""e openingsrede van den voorzltter'
..
.
.
. . 1 .
. '. ....
'
plaaW I~l net prodlldleappara~t ~!ulieit
f
de
~"c
et·
'I
e'e
..
'I'
ht'
..
d'
,
tusscl)entljds aftreden
vetyoa
len. .
.
.
lang pleden IlP algeheele her:tlenfng. ~uril1en Qel'ioudep.
slen wedstrljd dp' het terreihvalt den ga,
".. r ar s n overz c
van e de vacature door
.
.
r'\A . , . .
J,U; . v. e.r.t.rek~n aankomsturen V;!p'
der' U. .Ji D.L, h4d a"rt~ec(r6ng¢n. .
Plant. en J)~~reptl.\iq tegell .~atembQ. 2 verrlcl?-tlnlSen . gedl1rende het afgeloopen vall den peer Jl)eSO~P Koesoema.
jaar, on de stappeil, door het bestuur
.
(:en E~ndaag~hen t)XW~s B:lt~VI:",V
lJIS :lCP.tt~ het o'ntwot'J,?eri ... stet~el .. Uitgaal'l~e Vl\l'l' eeu pt9~iicUe yall' C~nl~lus College aegevierde met 4-0.
blj
de'
regeerh1g
gedaan,
ter
verbeterlng
I
De
litemming
ell
event\lee1e
h~rstem-I
aan<lQ~»g~~t~b~ja. v1ce-ver~~ blijgo~, maar yrell~de dat het 3telsel der 120'.000 ton brl~et~QMt Mt itl.a;· ge'~ftdlt
,... ,_,"..
....,
stlUldpJ~tatoet~an ~eerW. en~ ZOll reed~ 192.00(}.OOO orlketten van 1 kat! o/merna speetde eep elttal van d,e Oe- van' de. . positle
der
analysten
mingo
zo.o.
no.,
Odig...
zune.n
p.
I.aat&
hebbe.
n
I.V~!l
qn.~eWIJ\ligct.
!
•
op Woenspag 3 M<),art IP37 en WQepllIiag
nillf b ", Y\ll~ Ml'l te ·teels:ellell, dat. per
wo~i!!1ll toeg.e)}ast, Ule, d~ ulteen?lltth\'- a.o7t.OOQ.OO(} bi-Iketten 'vail:· eell hiilv(t .neeskundlg& Hoogesohool teseh eenteam
T".~·
ail.'
rle'
t'.eke·
n
I'.'
d
t·t
.1
.
10
M:aart
d.a.v.
1
Mel TJ!a!111s als stoPJlaats van den
gelJ.. Vllll d(tl) 'n!!e, Van ,l«eeteten woNt cen~ (~jrc~ 'Ii, ka~i). PIj ):le~ ollt\Ve'rpep de'r R~ehtskulldlg" lfQoges~IJQol. De ad~ !'-" 4.
0
nng vall
el} I e ·
".
E. J!;. vervalt
op tal van pla:al:.$an, d~l}e .Indruk: ver", Val) de nl~'4we ntllc}lIMoijtUlage is dil~ splrailt,.medlol klopten en (lJto jurlsten "Ana ,Yst ddor partlcullere cursus/>en,
kr~en ~~. <1~ r6g~e~Ing ,val}, plt\P' tIe ulterste voorzlchtlgneid gll~deIj., wU mtlt i~3.
.
v<><?r~e\tei:' toe~,atlhg edd ~pleldldg la~
De Ma3udag cent,In QVerweglng is, op en({ele' :\ndere.
Is, de sa~aflS~IJn: .. op .ren .te'et .Iaa:g rtf.. 'n1~ji n~e~ OP.' de9 cJ1.l\ii' tot noodeloDs
ger~ l}<!r.en ZiJ~ ~estel. d~n d!e. ~o?r
de zen exprestrein te latel\
Dlnooagmlddiigspoolde .' 0: A. 8; op de ,r~~.e~r!~~~ w(jr~,~ ~te!lil1g ~~nomen en, Gedurende de maand Januarl werd. stations
ve~ In te~stel!ijl1~' el\ \'tell~ 1100tdz!a~hOQge' J~*ptQleatiek9~t¢)l ~6iilt!il. lil. yerswpp.en waar ZUl~$ thans rtle~ . $~~
..
.
oP, l'r~ ~%.··nwe~).l" d~ti .d~ v,e;-tra~"ban& hie'm~de ~iJl'l \toot M~ tiep{lien Mt VID~:'veld tegen de AfitUltohtsllElh®} blj(h~t 4epa~t.elj1ent O. en E. zaleen' ontvangen door medewerklng van 22' schle(1t.·
tie tae<1'$>' r~J1.g: ~!ltoordeelp' ~ee(e.,
vall,da ulteindelijke keuz~ vooi deze in.; Mr. CornQli~en ve.rloor yande Corne~ voorslel worden Ingedlen~ tot het,tref- scbOien de somma van f 78.03. Over de, . De (Uenstr~gel!ng val) qell na.cht.
fen. '(1\n maat~egeJen, tel. hanghavln~ 13 voOrafgaan~e maanden werd ontvan- e~pres blijft geheel gelijk aan de gta.stalhitle ,l.\itge9~elde pt?~fI1etn~~geti on .. lI~nen met o~:t
. Rei;:. 13< mo~Elil~~ dat.I'p en}(e\e: Ifrgep~n' vermiSdolijk en In verbl}nd hl¢rnieqe ~
van. ~e tot nog toe gestel<le examen"" gen I 117().72h.
flek van thans.·
- .
no~ ~i!Je! mllrga" in' l1e~ rrtkO/fieii Ifgt, thans een supplEitolie be'giootiflg van DenieIiden fulddag veFloor E. 'to S. elsch~i1.
Op hl;}t tJ'aject Tjlka.mpek - Banm~a.r hI gJ'QO~ groepen fs dat geenszlls rond I 250.000 bijden. VQl~.&ra:1d lnge,. me~ IF-\1 van Salemoa I. .
De vooruitgallg van Bul- doen,g v.v. wordt eeil persollentrein ill~
Nadat de pennihgmeester het flllanhe11- ~a.I., ."
dlend.
Ql~termlddag stoeg bet K. ,W. S.-team
tenzorg
gelegd: V~ll 'l"jikam:pek 8.10 vm., te
~6etheld: is "Qed: maal! ai fa ~qQte'
de ,Opei1liar~ A. M.s. met .1-1 op het clee! verslag had tiitgebraeht, yond de
,
Ba9-ctoeng to.42, tiit J3andoeng 2,30 am.,
vet:oobel'lrttt leldt tot starke' Qub11l1jkhe, -.....,....,...;c iJ '"
' ,.
Bp~t(a-tertein., dai11s1ti~ won met 3~O bestu,ursverklezIng plaats..
Er word,t wederom een b~roep 0,P de. In Tllk~mpek 5 uur.
.
den'.
'
~IMNl' VOOllKOlUEN
van 1. V. Ei. V. 0., w;1arna. de .strada
aet' QUde besttiUi', ~at ijlj acclamatte Qeurs der Bliitenzotgers gedaan, thans
De' WQOt<t~n: det rege'erih's' d'ae' v'et~·
Sc~oql de Ambachtss~lii;Jol Bat. O. II herkoz~n wetd, Wer4 met twee leden ver- qm Jjijdragen voor de opt!chthlg Van
Op de Ujn Bultellzotg ~ Soekabge\
een restaurant met ~Iertuln in den Plan· !hI ~ naYl.doen~ vtce·versawordt Ol)
ani6!ena.ren.no~ OIl" gioot:en voet leven{ Een wake .. VilO' de N;ichtWi:\cht Mett meJ 2-0 sloeg.
meerdeid.
tentulll, W~ar~ee meli. het vreemdel!n- I i'let gedeelte 8oekabOellli -'"'- ~ai'ldoebg
al*1' de regeel'hl~ ~~.. ~~e oo,lJ. ~ret In den afgeloopen n.acht oinstreek~ haH
Hedel1 worden de' Wedstrljqen yoort....... ....
zeg~n
d.~~ er weeld6 ondet hen ZQU
\ , ' .... i. . ' d"
~enverkeer wll oevorderen om daarmee! ~.\o!. de dchtend-res»! mlddag$}\~ltreln
M~l!'bh·en •. n.e~bell vele aml)t¢'Mtell all! eeI~ e~n_~l'a.il<JY~J'l).pt»~n. " Ie 2~~r ~k~r gezet.
\;ie pl!\ats nog eert stapvoorult te bten· versneld: van !Soekaooemi 7 uur, in
DI~se'motor hI !>ralid
h06~': ~Jlq(j(~irep. gej{tQ)'jke·n. . . ..
ernstlge. gevoigen gehad zou n~b-'. _.. j -""--,;,,
gen.
B;lli.doei\g· 9.24, ult B~H\doeng 2.44; te
SoekabOOml ~.11.
. ~~a.r he~ A.,~. D. 1,tl~ T"slkrli~laja ver. ~:le~~l'In'g J)~g~a~ [lI~Y ll.~l)!oRjelij~e .~~ Wt1~t Ol)ttieltte name1ijJt op dat
J>.E~JMIO~O~N~QO~O
Meh hobpt den bouw van het restaunam, .1$ ~~n Pie..~1p19tor 9P Q.e ohder",
onl)m~~h¥en, ~h, .n~t l~at a~el'i, aa~;a~~):'1 tijd{ltJi>" dat bit bet bel}zh}~-~~pQt, vall •
~
:
Ter Westkust vall Sumatra blijft de
dd, '!tt hi~r blnl\enkor~ pJetaHeen eel! Socon.r bij de bru~ op Kal1~ae~e.,J'~West
Uit Brussel wordt aan Anetage,seind, neriiihg "M~rigo~~waU" bi) het aan~et rant, dai:. van eertvoudlgen rustieken votm
In<tl~~ ~aat,telts eel'f tnqon~~h· $~. ean ~~g!.ri. v<)n l)l'and WM ujt.gebrokim. 1dat ~on,~ng Leopold denMangkoenegoro ten, ill br~l}d gevld.gen. De Illland~he zal zljn, spoedig te km1neil uItvoeren, snl1atie vOotlooplg \1'0.01' een jaar nog
larfspell tieu~e~..
,.. .
Hij . wist qet vllur. zeIt teclwv,ep .l1:en inaudlenUe h¢eeft oi1tvaJlg~n; Heden machihlst ,verd g~d.Ood en ,zljn helper zoodat het 18 Mel a,s. den 120sten ver- I zQoals ,ze than,s 13.
Voor Zuid-.8umatra zijn enKele ver.=.
De regeering schUnt bezeten te zljn nader onderzoekwordt higesteld daar geeft' de 'NMetlandsche' g~zaiHe~h1 ernstig gewond, d{)ch deze laatste ver..; jaardag van den Plantentuin, geopend
zal
kunnen
worde?
I
beterlngen
in d8' graflek in overweging.
keert
niet
in
levensgevaar;
.
door wat onae natlonale {out genoemd. kwaadw1l11gheld nlet Is ultgesloten.
'lunch ter eere van del\ Mangkoenegoro,
N~ eJ'

weer wat lucht gekmnen 13 en
leuer verwachtte dat de regeering Z()U
mededeelen wat zij na de perlode van
steeds nieuwe opofferlngen der over~
heldsdlenaren . thans zou doen. om de
ambtenaren te~emoet t~ komen, komt
~ij ~met.de med£ldeellng" dat er geen verbetering of ~lf~ maar rust kQm~ III hun
posltle, :p.laar dat .in htgendeel (Ie ~al~.
rlssen no~ verder omJaa~ gaal)o I.
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I r. C.' Hillen

Het Recht van Staking
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Agenda

tlet l{ertrek'van den Duitschen
Consul. . Generaal
~.

Uit Europa teruggekeerd

"

.i.

Ir. C. Hill en, het hOl'fd van den
Dioscopen hedenavolid·
lndlschel"). Post-, Telegraaf- ~n Te!eEn de belemmering door d~ strofwet
feQn-dlep~t, lshedenmorgen met t!e
G lobe: ;,OEl Man. die WQn'll~req ~Qn
doen".
"Slbajak" uit Europa teruggekeerd; hij
Rex.,Theater: "~
Ml!a,;;:d
v~,n
is kort na het debarkement naar BanoOI'lI,.aclltvan cl". E. De Vries tn C. S~ J>.·vergade,.lllg
Nleuw Otlinea".
doeng doorgerelsd.
De c a - Par k: "De Weg r·aa·r Ro€m",
C I n em'a: "De Kleine Lo«l".
ne grens is hler door de moderne ont ... be heer Hillen woonde het InternaIn de glsterenavond genQi)den
Cap ito I: "The Ca"le against Mrs.
tj,,)llale
P.
T,
T.wikkeHng
moellijk
te
tb~kken.
lil
ieder
Anu:?s".
vergadering van de afdeellng BaM a x 10m: "Showboat".
congres te Warge'val vaUen er ondel' scheepvaart en
tavia der C.8. P. heeft dr. E, de
schaU bij, terwljl
ve!:k'eerstl'iddelen, docl)." de regeeritlg
Hotel dcr Nederlallden
Vries, wnd. hdofd van de afcieeli11g
hlj in Nederland
neeft meermaleil ook aUd\lre tl1kken van,
besprekin~
dlven:e
bedtljf. de helpende hand toegestoken. I
Algemeene Eeonomische Aangele~
Progr~m1l1a van het groO'~. vooravoI1d.cOlk
gel1 gevoel"d he eft,
celt o/1der leldjJlg van Juliell FOOIIIl,an, M·
TQen Ii~t Import-apparaat bedreigd'
genheden van het departement van
,
delia
von~ 7.30 :
val). welke die beE<:onomlsche Zaken, een voordtacl\t· werd, voel"da de l'egeering !icentleerin-\
treffende
het
gen. ill, voM thee en rubber-onder"Tiro:er A:dler" (Marsch). - V. A:ch:eitu::!::.
gehouden over de beteekellis van.
luchtpo~ttarlef
in
"Die Zige:unerir." (Om'~rture). - W. Hainelrilngen re&trlcties, voor de' sulker
re.
het verkeer naar
artikel 161 Ii,; uit h~t Wetboek van
werd de Njv;l.s opgericht, altelnaal maat"Scha~z-Wa:zer". Joh. Strauss.
.
Nederland ulterl'egelen genoI)1en tel' beschermlllg dezer
Strafrecht, dat het leiden vail sta"ll Travatore" (j."antaisie). - O. Vc'rdi.
aard onze meeste
"Dh echane He:ena" (Potpourri). - Of ...
schakel~ van het economlsch leven, die
kingen, waardcor cconOlT.ische ontbelangstelllng
renbach-Fetras.
tie r~gee).'ln'g bel a n g r Ij k acht.
wtlchting of ve.'storlng van de epen.,.
,,,souvenir de Mon~ l1:sa." (Val~e len~e). heeft. Ir. Hillen
Doch teil deze lIet de regeering ook
J, Sch~bek.
bare orde ontst.aat, strafbaar stelt.
zelde
dat,
waar
hij
.
"Ruys Bla,s" (Ouvelturo). - Mende!,sl\et meg n:~ai' twee kanten shijd~n.
$olm :Barthold!.
reeds
enkele
we-I
Zij' zotgde er voor,' dat geen al te
Men weet, dat de besturen der Ver~
1r. Hillen
ken ult Nederland
WAT IN DEN AETlIER' IS
eenlglng van Gezagvoerders ell St"UUf- groote Wlns~en konden worden behaald
is en bij zijn verlleden en der Vereen1ging vall Scheeps- na invoe~"lilg dezer crl:slsmaatregeJen.
trek men nog steeds aah het bespreken
DONDERDAG, 18 FEBRUARI
werktuigkundlgen \Zlch tot de regeei'injt
Men mp-ll lilt een en ander c6ncludee- en· oV'enyegen was, hij illet meer preHet vertrek van dr. A. Vallette en I iangstelUng die hij toonde in allerlei
hebben gewend met het verzoek, dl~ ren d(l.~ (iez~ bedrljven toch zeker ook cles op de hoogte Is, zoodat hij voor- mevrouw heeft, oudanks het ongewone Indlsehe zaken. Zijn linguistische gaven
Pllohi 20,30 Causerie over architectuut.
artikel te wljzlgen"
. .
onder de cat~gi.>rie der "vItale" vaUen I looplg nlets wi! toevoegen aan wat reeds uur, een groot aantal Batavianen naar kwamen hem daarbij zeer te stade: in Zeesen 21.15 ,pel' Ang';ff" van dr. J.
GoebQJ'ls.
Dr. de ~ Vries, \lIe het onderwerp \lIt Sia~lb.g-ell zu!ten ook hler dus als straf- in de pel'S over deze aangeleg,enheid Prlok doen trekken. Da Dultsche con- Verrassend karten tijd verstond de Duit23.15· Hcorspel: "The table un.
'economisch oag- J:af\r wordllugekwalificeerd.l).¢eft gestaan. Wel.kon hij mededeelen, sul-generaal keert namelijk via Padang. i sche consul-generaal onze taal en kort B.B.C.
der the tJee".
'Met iherkwal\r\llge Is dlis dat eeh rc- dat mell tot het gemeenschappel1jk In- Ilaar zljn vaderland terug en embar-, daarop kon l1ij er zich uitstekencl in
punt zou be bart"
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Val) DQnilerdag 18 Fllbruad 1~31
staklIlg in zleki!n- in Indl~, waar vOOl"al de bQvenlaag zeer . ~IJn een vlu~., vellig vervoer tegen een dr. Vallette voor de laatste.maal.cte hand taak opvatte en :m soms del}cate omkWetsb~ar
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hulzen onder" de
voorts heeft de 'heer Hillen over verDe scheldende functlOnarrs heeft z!ch' >Ret staat nlet vast of !ir. Vallette 1)a
De d.ruk in het hooge Q,fukgeqied
volmaakste . dlsd· zOU ntO~ten Ulaken voot de al'be!usverpUne org!ml~eerell, hOUdlhgen, O~ coiniills.s1e van. i930 heeft schlllende detallkwesties betreffende de hl.e. r vele vrienden gemaakt. Hij !tad oIT.mekomst v.an. zijn verlof zal t~};ug-· boven NQOl'd-China en de Oele~Zee Is
aanspraak op symp~thle ook vall bUlten keer.en.; het IS llltegen~eel niet waal'- eenlgermate teruggeloopen. In NQord~
zoodat zlch geen geadviseerd om arbitrage voor te schrij- beeldtelegrafie geconfereerd.
.
..
.
«en. ~rlng van z~rt landgenooten ert schlJnhjk. Een opvolger IS intusschen in Japan n~m de dfllk toe, net mipinl1.nn
r~l1etjes 1{0.;>tdQei\. yen. Dooi' de besehermhig, ole de regeey.oor . het oo~s~r~lke~IJk td):l. '.. het "oif!cleele" kenmssenk.r.lng doo.r de verband met deze onzekerheid nog nlet 1<; daat' vrijwel yerdwenen. In ~uidTocrt Rail m.~n 1ft 1'ltii!' ver~Chlllende. vitale bedi'!jven vermoe1te die hij itch heef~ gegeven zich aangewezen; de, consill dr. K1aiber China en de Philippijnen bleef cIe dfu~
een dergelijk geval ieent Is de een~ijdige en ongeoorloofde over.brengen van, 0 s ~lil ,~ee :~l~fed
ontsta.an dat de reo-eering .Is zlj practlsch zeer zell enb. g tCZ g . grondig te orienteeren en door de be- neemt het consulaat-ger1eraai waal'.
tl1verar).derd, het drukverval leapt van
zeggan, dat hat verh~udlng
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h ? kl;\pl Werd zlj eenlgen t1jd lan~ ge rulk voor
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Noord naar Zuid. In Malakka en Ned.uitelndelijk resul- bednjven in s.an
ou om aar
- het overbrengen van telegrammen In ..,.-Indt~ iIam de luchtdruk ·af. in AustraDr'. E. de vrIes
taat funest '1'001' taalsbelang voor d? gemeens~hap· ,en haar :geheel, wat goedkooper uitkwam,
'
lie breldde het lage druk gabied zlch
de
samenleving ~egelljkertij~ anderZljds. de werknemer~ sedert de Invoering van de nationale
i het d
ede ook 'ult.
Diefstullcl.1. p1l8chool
Het KOllinldijli Vo().·bcel~. .in Zuidelijke rlchting ult. .In Noord~
werkt en dat in dienzln toch de orde m die bednjven "mil' lllchts dir nlchts t I
ovetlevei't zonder eenige' be perking of .,e egram,men s...
~ar"m
,
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SUll1atl'!l bleet .de druk lager Quder
is verstoord.
bescl1erh11i1 Ran de oligarchie 'VE\ll het ~OO,dat g~z<lcht lno~b worden nallr. een
,,.
invloed van een minimum boven den
.r,l", k"" It"al{Je~1tters·.
am;.er mlddel, om het gebrulk te stlmq...
.l9.-JarijJ lliel!lJe de schuldige. De. gesc.hledenls. van den B.~ItsCl1en.llndischen_oceaan.
Geschiedenis van li~~ d.rtlkl!~ ~"" .. p .. b ~
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Opeen del' melsjesvaltscl10ien alhiei' vErkoos boven zljU krooh, is "niet on- t tH 0NOOg t e WMin Id kekn : Deze ZIIJn doos t
Het wetsartikiH is in het woellge jaar
Een alldel' ondel'we,p wa& e lllvoe- Is let~. qnaangenaal1J.S voor de directie, opgem'erkt vooi'bij gegaail" tot zelts in I' 0..
op
a a a en was. en aar
1923 ontstaan. In dat la.!U· toch bhilt di!
Dr. tie Vries was hiermede aan het ring van 't teletype-toestel op,de rad10- doch niet minder voor de ouders van de Batavhtsche kampoi1g.
overeenkomstig het Westmoesson-stelberuchte spoorwegstaklng ~tit enui.t ~\lI) .c.J·,}de van. zljn voordracht gekomen. Tij- verbinding tussch'en; Indle eh Neder- een l~erltnge. voorp'. evallen·.
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!!jnkele dagen geleden bemerkte eell \rerhaal van Qnzen ne. ge. ntien-jarigen 1500:1\
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tlkei In 24 uur geboren. , o d e heer Vall
de eeren 'Bakker en Van Duren, dat melsj\lt,ot naat sClltlk; dat haar gotlden ' Amat, die pas de schoolbahken had ver- j ,. m u. al'W n
e~ \I I'm·
DIJ stakIng moest toen streng bestreLohiihuyzeh
ini;'tede van ,morseteekells druklettets po:shOrloge met dito oand spoorldos w<1s laten en nu vruchteloos naar een hem
Vet wac h tin g: Keoterlnf",
den worden te meer daar men het ver- nog Op de sta-··
op de papi~rstrooken brengt, tei'wijl de verdwenen. Zij had ·de' on·voorzlchtigheid passend baantje zocht. Aangezien Amat ,Zwakkll WestniQeSS9U III bet ZO van
ffioeden'koe;sterde. qat ercollllnulllsti., k l lll1. welke in
kans dp fOUtCl1, door luchtstoringen begaan het kleinood 'In haar tasch te Eoen welgemaakt jonkman is, staken ma- ,1ell Archigel; bewolkt.
sche opstokerij In het spel Was.
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Hjke manler.
''''' had al spoedig sucees: het horloge de blanke: ze laten nlet at als ze zlcli
werd ill een der W. C. 's gevonden en eenmaal iets in l1et hoofd l1eblJen ge"
, .toegepailt.
. hbbbell de HilVermelden wij hog, dat de heet Hil- zoo ook de ketting. .
zet. ,De pressie werd zoo sterk, dat vetBiJzondere beteekenls Is te l1echten ders destijds
GJobe~lljoscoop: .. The man
who could work miracles"
aan deomstaltdlgheid l dat het artikel i!en jaar In
len door zeer velen aan boord wei:d
Ve.rdere zoe ken de yond de pOIitie,lleden week Amat plotsellng vbor. deze
de stakers zelf niet met strafien bepreventleve
\·erwelkomd.
eveneens in een der W. C.'s' een leege I....",lac ht Ibezwe""k en ge waon ver d ween.
drelgt maar de Heden, die da massa ge"'
hee ht en I s
., . (
portilniorthale. Daze' bieekdrie irtaanden ,droote consternatje in net hv.i:;;je van
Na.!Ie verfilming van a, Q. Well&'
bruiken voor eigen of nnlitle~e
doeleh.l- doorgebracht.
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~e 1ed e.n gestolen teo zljn van een der leer- llama, di e we d
uwe
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.~ ·vruc ht e Ioos "Things. t 0 come." .IS een an,d
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wer k
den. Itietmede toch berelkt men hetzelt... voot s g sp e
A. E. SnlON THOMAS
lingen :. het geld was er 'nu ult.
zoeken kreeg men elndehJk een spoor, van dapzelfden schrljver, 01. zljn ~Qrte
de resultaatl en daarb1j la het nll1t nOd" . IIpr. in het ,
• De i}oittle heeft ook degene ontmas- ~a. t In de richting van I)epok wees. Tw.ee. verteIllng: "The man who could' work
wetBartike1,
O. i. van i..oiikhu··y· z'e- ii. H"e·t I;S h' ed'ell .~,
'Jertlg J'aar geledell' , k
da· te r d die zich schuldig heeft gemaakt C1agen Iang zIj n IT. ama en t a nt e 11.+~....1nah
d
dig dulze~d ""'.· n personen te ve·rvolgen.
mirac es" op i
het celluloid
vastgeleg .
Toen dit artlkel als gevol!J vali >den dat he~ llitsluitend de staklngslelders de heer Ai E. Shnon Thomas, secreta- aan dez~ erilst1ge fe1ten: het is een 19- nlet ~en schOOnZQOll, gekweld door zwa- Men zou '111erult moeten leeren, dat een
toestand, geschapen door de ~otflitllmis'" tet<1htW'oord!llijk stelt. Meii is bij I1e~ ris van de HanUelsvereenlging teo Ba- jarlge ieerllnge......·
1'e reger: s en ge~tek aan cOhtanten, In mepsch een mensch Is en dat, zoo gauw'
tische agitatie, die intensief geleid en ontwerpen van het artlkel ultgegaan tavla, hler te Jahde arrlv¢erde. Het lag
Zij heeft voUedlg bekend.
. den oedl~, aan het zoo ek~.n geweest, tot hem een beetje bovenmellschalij1te mac}}t
gepropageerd werd vanult Rusland in van den clestljds· bestaanden toestand oorspronkelijkih de bedoellng, op be. . .. '
..
1·
ze eindehj~ den, vluchte1ing orttdekten gegeven zou worden, het spaak loopt.
<len Volksraad kW(l,m, gayen veJe legen en het kreeg derhalve een tendenz va/., schelden wijzeijit felt te hei'denken,
Waarschljn!l~k zal Zlj zich bi,nnenkort in een kleme kalnpong ~~j. OepoR, In We:arom d~~ ~Qo Is, wor<l~ \litgeleg~ door
lange dlalogen an h6e het dan vflrke~ld
. als hun oordeel te kenn~h, da~' het a.r~ ~erleht ta Zljh tegeri de ~oet.ima)ig~ ex..; doe» in verballd met een llchte on- voor den pohtle-rec~ter he~ben te ver- de armen van de vrouw zIJner keuze.
Ukel noodlg was lUaar dM het; critiSch frelite InM~insche oeWeg!iig, Odc.9 nu gestllldheid van den heer Simo!) Tho- antwoorden. NatuurhJk Is Zlj van school
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naar Ba(avia, waar hij voor den fabezlen, tevens ongewenschte gevolgen wor dt h e t geh an t eer d t egen d e Euro- l"
Pit laatste Is overtulgender dan he~
met zich bracht.
pee~che groepen, of schoon deze laatste ,IU~rdoor ook wajren wij ,niet in 3~aat
1_
mUietaad verscheen. Bet bleek dat ~ijn
Want het maakte oak staJdngen; die zl!!)i. vee! !iiih~et door haar lelders I!WlriiHet den jubilats een onderholl<l te
Verzet tegen het door mama en tante woord. <hl moet tot de concl\l~e ~9mell,
dM hfer truc-fotografie van de beste
wellicht in het belang va· 11. "e
"'erne. ' "'1- bIl'{t1vibei1ell., IMt !\taah "oprtlumll •
hebben.
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M·i nah 'III e lk"
... t··1\
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I:>
iil Mei van dlt jaar dellkt de heer
ai1r. geze
te UWi3 ItJ~.~ nt·
.e~ ~j)t' is toegepast. De trucje,s verbazen
schap zijn, eve n z e e r onmogelijk.
Vervolgens werd gepauzeerd; Net de Simon Thomas zljn ambt neer te legVanmorgen omstreeks 5 uur, toen een voortkwam uit ge\)teK !,lan Wel'k) mi\~r nltl~ aneen, maar de situaties welk.e ilij
oat het artlkel ultsluitertd dl! lill" j>attm gii1lf rfisrt o'le£ In htilShoUdeIijke geh en te' repatdeeren.
waker vah den bewakingsdienst"Her~ uit de Jiefde YiMl:' eell alldeN I\\M!td1 doen olltstllan, j\ijll QPyendien grlJ.ppig.
del'S van een· stakingsbewegihg stt'af- vetgtldethi~.
_ ......_ _._....
mandad" een perceel controleerde, die vlakin, de b~llrt 1\ad gew{xU)d, en lS"li ge krijgt er een zeer ruime porUe
baar stelt, getuigt van eeii 'tlepaalde .vi'"
% ~ -.
DS. LINDEYER
spro.ng p!ot..seling een Inlander te voor- illet wie hij tellslotte l\aar Oepok VM~
sie va)! den wetgever op de verhoudlng
, . '
schlJrt, die op de vlucht glng. De man ultgeweken.
van.
tusschen 1ll[\3Sa en leiliefs. Een staldl1g,
LANDRAAD Bl\'fAYfA
Os. Llndeyer, die met de "Slbajak" werd acl'\tej.'na gezet !ioor den waker.
Goed, zel mama, jc mag haar trou~
Roland Young speelt de boofdro'. Uij
daar Indle teruggakeerd is, deb&rkeer- tIet mocht den waker gelukken deft man wen - de ,uitverkorene had aIle reden, is het "doo<lgewoon mann~tJe" m!:l~ wien
zulver uitgaande van de ar1)t!iders zeIt,
zou nlet strafba~r zljn, wei e~li1, die door
Ultg~$teld~ illken
,de reeds te Singapore, daar de prectll<aitt te achterhaleh, en deze over te geven daarop met kle~ aan te. dringell -, de pro~f g~110l1WIl word~. H,iJ sChiJIlt
een vereeplging' of een !!omlt~, zoi.! zljh
eerst eeil tourilee door den Rlouw~Ar- aan de politie. Daar bleek, dat hij een maar dan geef Je haar onmidqelli!!< ool!: hetzeUde doodgewone mannetjj! te
vQorbereld.
.
Oo!i nedeihrtorgen kon dE!' Lahdraad te Cl11pel ial hla'kell, alvorans llaar Ba~ bekeil<le van de politle was, die reeds weer een soerat lepas; aan de eer is blijven, als hij, eenmaal met bovenmenDeze cQl1cept1E! rtu zJet sprek~t tevetla BM~vht geen zltting houden we gens tavla; waar hijge~laatst is, ,te komen.. verscheidene gevangenl.sstraffen achter dart vOldaan ~n je kynt dan trOijwell schelijke macht behept, zlch door Jeder~
in samenhangmet dell toestand y(ttl '23. Zlekte van een illi.
.
De predlkaht wordt hlar half Maart, dell rtlg heeft. In het betrokken perceel met het meisje van onze keuze.
een laat lei~eIl. M"aar ziju schrandere,
Over1~en$ heeft de hlstorie geieetd; da~
Uletdoor werd de Arablsche iillsMn-verwacht.·
•
..
wordt nlets vermlst.
Maar Amat liet .Zich niet ver mll l"ve.11.. tintelende oogjes verraden dat het
een wilda staking veel geva~rlljkel' kart delings(lffaire tegen de bekraagd~n Bard
r ' U en tante Minah leest geen l<rantell, n let zoo zal blljven, dat hij om den
zijn dan eert die tevotert Is oor!iaind.
Aioei ijin Salam Ala-tas, $ala111 Machto~d
,-':.:..,-~r-=':"'----~I'-'~-·- '·---;r-'-~·------~-- I' zel hij, en daardoor weet g~ niets van drommel wei weet wat~le wH, althl!ons
Politiek gerlchte &taldngeo. zijn '10'" en AWab· Machfoed, die tareC!ht$taan
wat er in de wereid verandert, Gij weet een elg~n meenlng e1' op na houdt. Dat
gens spreker immel' te verooideele!1 V{fJ'- wegeri$ n1lshatlde!ing van eeil fasge, bljv. niets van dien radja ingrls, die oak het uiteindelijk toeh spaak loopt, kan hij
gens hurt gevolgen, met tii~zonder~rg noat, waarmede de Lariqraad reeds cen
: ;liet wilde trouwen met dc· vr-ouw, die tenslotte niet helpen, omdat hij slecbts
van kort:stonqlge stakhlgen dle b.v. /)<:)n begin had gemaakt, oppleuw uitgesteld,
zljn moeder VOOr hem uitzocht en ten- is: een mensch, die zich nu eenmaal
nationale deuHlI1strati(J ten 4<1el It!lijQen {haIlS tot 40 aezal',
'1
., slotte ook zijn elgen keuze Is gevolgd... aan menschel!jke dingen be hoor !; te
en uill dilin hootde OOK polltl~~ ·geotlert.... Eveweens zou heden de voortzetting
• I Nu, daat kon nOch mama noeh· tante houden.
"\'
teerd zijI1.
van <!~ behandel1ng pl~ilts vinden van
Mihah eellig argument tegenover stc!» .... ,; ;;.
Wat de historis~he ont.wiltltel1nff van de zaak betrMfenae de verspreldiiig van
l~n, want over de adat Qeginnen was
stakingen betreft constateerde spreker. eep groot; aantal valsche pankbiljetten
I vree~el!jk oudetwetseh tegetlover dergeaat In vroeger tijden een stalUng g\llljl( y.li!1 f PO. Meen ioll den laat.stall getuig'e
lijke 'h6-0ggeplaatste voorgangers .
. I Het treurige s:ot Vall d~ze affaire is
.stond :met opstaild. Iil dell i.jdI1\rart de I~. hooren doch cok cteze "pel'kara" werd
vorlg~ eeu\v stapte men vlln. he~ ltilpl.. "et"ohdven,. en wei tot :t3 Feo"tiar. i a,s.
'
t d a t gecn 'van
. belde partijen
I gzwees,
taUstisch beg'insel oVer <>p- net !thera!e.·. ' . . . .
Mocht ook dan no, g het tban," atw. ezloae
'h€eft will"n t~eO"evell' Amat·s it
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"Van Swoll",· van Soerabaia 'Cln OharHX>ll
Na .~ den werelcioor16g Is het eeono~
~. --: ~-'i1 _ .. : ~
ilalaviasche "kampong.
.,G'e~e.raal Van~ Swieren"~ van 8emarang
miSCh, leven eveli.wel zet!Jt liwetsbaar ge~
DE OAiUELAN IN llE'I' JllU8E U~I
en ,,siba~ak",
Cherlbon. van Rotterdam en Singapore.
,
'Vie
hedell aankWaInCll
artdere.emoties: hij zal dus niet prateh
--"Cher:hon Maru", van Moyi en Che·r~bQn
worden. Door de kapitaalsintens1Veer'ihg
over verleden, heden en toekomst van
der bedrijven., de I1atlonale atslqltl11g en
Door de me(ie\'i'er)dng van ;de N.V
'
Duitsehland..
I R.EGENTSClIi\PSRAAD BATAVIA
,.Gcrgoe", van Siegapore.
door het toenemend belang del' midde~ R.O.M. Is het mogelij-!{ geworden, de
Een dr1etal passai5iers van de "Sib aDe heer H. M. Corbeth, midden, is lid I
•
"Pc~e:d:n", van S:ngapcre.
len voor tipenbaal' verkeer in den ganie!an~bespellngen ill het Mu~etlm. jak", die. vanmo~gen te Priok arriveerde.1 van de directie te Amsterdam, van de! Glstermorgen 'verga~erde de RegentVertrokken, 18 Februari
l'uimsten zil1, is het eeqMmi$llh t~vefi die tot iill td6 eenrrtaal per maalld plaats Links, dr. F. Busch, in 1919 staatssecre- liN. V. Handelsvereenlglng voorheen Reiss. schapsraad van BataVia.
,,s:3,9C", naar Beraoe.
zeer :gevoelig gewoi'tlfJn.
vondeti, thai1s t"wee nidal ·per iiiaarid ie tarls 1rt. Dultschland ; thans, rulm 15 jaar . & Co. Het is typeerend, dat in deze tij- I . Ter vergadering 'werd de begt'ootingS"Gorgon", . naar Banjoewangi, Kccpang,
De regeering verdedigt het artjkel hog . g~l\:en, en wei afwissalenq een Javaan- geperisldnneer~, bezoekt hij als toerist den van algemeerie opleving bij de im- rekening over 1935 ongewljzlgd vastge~
immer door erop
wijiel1, dat' het slaat sdh.een ~en sOetldane~sche ilitY<lering.
Nedei'landsch-Indle. Dr. Busch .11eeft, al- ! porteur.s neiglng bestaat tot 1ntensievere ' steld. be .begr.ooting over 1937 werd ·door Fr:~fi~~~ill;!a ~e~-As1!~~r'pohaV'"eg. ,
· en vinde n plaats, zooa 1s d usver,rou
t
wd e mevrouw
. B usc h .ons bewer k
.... d aangenomen. Het Hongkong.
'"
a
1 "a
re, ",algcn en
O e bespe 1lllg
op
ng i
der'markten. Wij me en en de d e·11 raad ongeWljZlg
vitale bedrijven. tot uu toe gebruikelljk, in den binnen- minzaam toe,· sedert zijn vertrek uit rels van den heer Corbeth dimook als verzoek van de st.(chtlng "Reem:lh-Pia"ROTTERD,UISCIIE LLOYD"
.
.,
'.
'
hOf v.at} het Mu~ellm ~h zljn kosteloos DtiitschJ;md, ~nkele weken geleden, aUes 'zoodanig te mogen interpreteeren.
I toe Moeslil\1in" om subsldie werd afgedoch we zien thans, dat vrijwel al1e be-, voor Iedereen toegankelijk. De bespelln-,' over Dultschland vergetenbzoodat hij er
De heer 0. van der Gronden, die men; wezen,
,
Uil'els:
drijven van groot belang zljn en dus' gen ~eginnen 's morgens om 9.3? UUI' n.iet over kan spreken. r. Busch-zelf op de foto aan de rechterzijde ziet, ai-I De Raad verwierp voorts het voorstel
"Slbajak".
18 Febl·. aan@·ek. Pl'lok.
bljkans ledere staking vol~h~ de ?u-I el.l emdlgen om 12.30 uur. De. Ult:Z,en-1 Vlll~t een ,zeer~is op een Ned~rIandsch gemoon procuratiehou~er van Internatio. tot ol,derhandsche verpachting van
"Amela,lId", 19 PE'bl'. vel'w. Prlok.
vatting der regeerlng cen thlsdaad zou dll1~ door d~ N.I.R.O.M. geschledt van SC~IP zoo vol emoties, dat er t~dells die allder, keel-de van bUltenlalldsch vei'lof j €enige 'vlschveilingen en de grind- en
Thuisreis:
zijn.
10 uur tot 12.30 uur.
rels en lang er na geen ,Plaats Is VOQl'I terug.
j zand\vil'lning .te Tangerang.
"Im1rapoera", 17 FebI'. vertr. Colombo.
)
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TE

KOOP

Metmijn Spljtje ben ik

OF

zeef

T E H U U R:

ElECTRISCHE KOElKASTEN

LAAT UW GULDENS GROEIEN!

1e klas fabrikaat !

129ao

Kehon Sirih t . Telf. 'I'll. 3600.
3485

....pes.

5

e.

vM

-S-'

'n

IN VERB,iND lIET DE JA,\RUJKSCIIE I\LGE~IEENE VERGADERING
TE BA1~DOENG V,\N DE NEDERLANDSCII-INDISCIIE MAATSCIMPPIJ
TOT BEVORDERING DER T,\NDIIEELKUNDE, .ZULLEN ONERGETEEKENDE TANDARTSEN VRIJDAGMIDDAG 19 FEBRU,\RI EN ZATERDAC1
20 FEBRUARI GEEN SPREEKUUR HOUDEN.
(SPOEDGEV,\LLEN WORDEN WAARGENOMEN, DOOR OVERIO":
De Heer en Mevrouw
LEDEN DIm: NED. IND. ~IIJ. T. BEV. DER T,\NDJIEELKUNDE).
J. ;\1. van Baarsel
Oud ~IenteJlg 21
Sl' ADERMAN N-Mecvers
Dr. ,\. F. Eilel1!s de lla.an
Koningspleln Oost 1
I. Eilerts de lIaall-Rqmboub
KOllillgspleill Oost 1
\:jevell met blijdsch,ap kennis vori ;\Ievr.
;Uej. O. G. L.
Graaff
v. lJeutsz Boulevard 60
de geboorte van hun zoon
~Ievr. J. 1)l1eyer- VoUell
v. Heutsz Boulevard GO
E. ,\. ;U. ;Uollcheil
Oud-~Ienteng 25
J. ;\Iulder
~Ia.mpangweg 37
MART.I EN ADRIAAN
Ng. Fen Kioen
Sluisbrugs'(raat 5 •.
A. Schoolwert,h
Oud - ;\Ienteng 25
Darmoziekenhuis' .

Advertentien

-SPECIALE AANBIEDING

Et

Ie

-, .

3461

Soerabaio, ) 7 Februori ) 937.
3449
_ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ voor spoedige Indlepsttredlng
S TEN 0 T Y P, 1ST E
GEVRAAGD
(HOLLANDSCH-ENGELSCH)
Per 1 Maart a.s.
tevens voor administratieve werk·Gedurende drie maanden,
zaamheden.
GEMEUBILEERD ,RUIM HUIS Solllcitanten, die de moderne ta.
, l e n spreken, genleten de voorkeur.
In beschaafde buurt" ~ler slaap- Salarls blj
aanname in . vasten
kamers ?n gemakken omnenshuis. dienst j 150.-. Brleven No. 1113
. Volle.dlge offertes worden spoe- de la Mar Batavia-C..
3477
dlgst mgewacht onder No. 3462
'
.
.
bureau van het Bat, Nieuwsblad.
•
AAN DE LAGERE NIJVERHEIDSSCHOOL VOOR
Behangarij
; MEISJ£S
StoffeerderiJ
(Soerabajasche Huishoud- en

GEVRAAGD

s.TaPIJlenh.nde~J
no 7 H'

A.

Batavia·C.
347J

GEEN

Noordwijk 6A
Tel. 1231

FEEST zonder
von

en

.tIM •

?

36~-

I

I 42,,-

door
Th. ¥. van der Eydelt, Arts
Een prachtlg handboek VOOI
allen, die hun arbeld op van
dlrede medlsche hulp ver·
sl.,ken plaatsen verrlchten.
Hel loonl levens, hoe eo"
madlscha hulpdlansl voo, da
bevotklng la organlseoren
mel eenvoudlga an gO,edkoopa mlddelon.
Een boek In I"dli en VOOI
Indlij geschreven. ,

P,lls gab. I 9.-

G.Kolff& CO.

9.25

.. .

3422
SF

lIS I B A

m.s.

ZUI\7ere
.....s<;:hoonhe(d~zeep '.

J A K"

Laatste claimdag 26 Februari 1937.
Ba'tavia, 18 Februart 1937.
N. V. InternatiolUile CreQlet- en
. Handels- Vereeniging
.,Rotterdam"
;

SOAP OF B~AUTIFUL WOMf;N

0 R HAN DEN

-3460

B·oekhanrtel
0BUZ
U
I.

I

I

..

Coops, Grondtrekken v.h. Ned.
BurgerI. procesrecht 3e' druk
geb. f 8.60.
.

~~~l~~~(g~~~~~~~~@~'~'

Star Susmann
H,pofdstukken
BurgerI. rechtsvordering. Deel
I-IV 4, din. f ) 9.25 .
v. Rossem,' BurgerI. Rechtsvordering, 3e druk, 2 din. geb.

.\

H E DEN
DINSDAGS

:.r: •

~. Z"TER~~~S

f 42.50.

18

GROOT vqoR.V9~D .•
CONCE,RT )
, ) ""/ \

tell huize v/d WelEdG. Heer
D. G. PERKINS
DJOCJAWEG 52

doordat Bad 1s k a goede service geell
eo In de aller~erste pfaats - - - -

hetrouwbaar Is

v. Hamel -

hat Uw drukwerken door Bad I s k a belorgen 1',
Dad I s k a faalt DOOIt 1 - - - - - - - - . ; . - ._ __

v. Dijck, !'leder!'
Strafrecht,. 4e druk geb.
(Nieuw) f 22.-.
ALLES
GEGARANDEERD'
LAATSTE DRUKKEN.

SOIREE DANS ANTE

Dat komi

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

f 39.60.

t

bestaat 'nog decMs eenfge inaanden en
heeR toch reeds vele. relaUes _ _- _

.
,

,

I

••

-

Spedficatle:

I

J

CHA.QUE VENDRED.I SOIRE

Deskundigttn kozen Quaker Oats

SOl R EESE L E CT,E
3471

--------

v~or dt!
,b

58 Parapattan I{oningsplehi. 008t

HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VEN~UTIE
ten httize van Mevr.: de Wed.
M. VAN zEvnhER
MatramanwegNo. 121
KANTOOR- (gr. bQek.enkast),
SLAAP- en EETKAMER. AMEUBL"
zltjes, • Westm.
klok, gr. partlj boek~n, enz"
enz.
3463

,-¥

HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE
ten 'hulze v.d. WelEdelO. Heer
'J. RUAHLAISELAN l
,
GANG DUMAS No.3
(KREKOT).·
Bureau, boekenkast, sIaapeli. eetkamer-~meubl., Westm.
klok, diverse zltJes, enz" enz,
3464

-

Pho,"",
WotlJ
C"'''Ylf.:tll

~
~-~
~------=--

--.;;;;;;;

.

.~~
'.'

.

19}$. N,IO.A

Sen-i(.C', toc.

Met de voadselwetenschup der, gaheele wareld fof glds. met on·
begrensde fondsen 101 hUB bescbJJdrlng. kozen de deskundlgan. dIe
balas! zljn mal het groolbrengcn van deze bllzondere kinderen.
Ouaker Oats· als eersta vaslQ ,voedsel.' nag v66r den eersten verjaardag De'Vitamine B. dIe zo~ rlfkelijk voorkomt in Quaker Oats.
h uitstekend vaor klnderea Doctoren zeggen dot za zenuwachllg·held. gebrek aan eetlust en verstopplng'en voorkoml.

~

spreekwoord
""--'"" venet lIIen Je bakell$. - Dit. mule·
.
,
. ,
vorml Je Ilrondslall Villi ollzen grootclI uil\'crkoop, .----.
\-Vi,' her-orllalliseeren· ollzen ~-oorraacl' en maken
.-""ruiI.ute voor niellwe artikelen. Oil is Je simpele _ _ _
verklarillg vall de sensationeele prijzen, waarvoor
het grootste l!eJeelte Villi .olne goede'r;1I gedurenlle
de maanJ FEBRUt\RI worthilangeboJen .

-,

-

V ofgt het voorheeld .van <Ie velen. die van
dezczeI(lzamc aanhic(ling , reeds'
gehruikmaakten 1
'.
BRILLANTEN ARMBANDEN. HINGEN, HANGERS, SPELOEN
ZILVEREN SEHVIEZEN, IlL/\OEN. KM'OEI.AARS. FLESCtmAKKEN
'. tlOflLOGES EN I\R~II3/\NOI{O({LOCES O:-'IECI.\ EN RUBINA
.
.
KI~ISTI\L - T1N- I'LEET - KLOKKEN:
.zlLVEHEN SIERADEN MET lIALFEDELSTEENEN ENZ.

10 -

50 % KORTING

Geeft Uw
~~t::::::;....

~i~i~!

ZIET ONZE ETALt\Gl)S [

BEGEE[{-Vl\N KEiVIPEN-VOS
(GER. ONDERL. IIULIl)

NOOROWIJK I?

5 regels druks of gedeel~en daorvan f 1.- per· plaatsing
3472

Va or

onnonces, welke ni\lt von sakelijke· ,trekking :lijn:
Per 5 regels druks of gedeelten daorvan :
per plaatsing , .............. , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . f 1.-:per,2 plaatsingen ..... , ....... , ....... '.... ".......... ,,1.50·)
per 3 of 4 praatsingen .........................•.... i, 2.-·)
De '. reductie' wordt slec:hts ve,teend, wannel:r bij· eerste
oanbieding het aantal plaatsingen vermeld wordt.

=

•

V IJ F LIN G

D ION NE

, R. L~' BRA'NIZ'
VENDUKANTOOR"WELTEVREO£N"

a

S I u is b rug s t r a a t 23 - Bitt v i a .. C e n t rum

,

ito

•

\?an deze

Andre de fa Porte, Recht en
rechtsbed,eeling in Ned.-Indie
2e druk f 4.80.

gp.volgd door

MAG NEE T J E S TAR I: E F

1m

dad(p'e ultwe~klni

Sluisbrugstraat 7, Tel. 1708 WI.
Batavia-Centrum.

•

.,eM

.)

~prokrn,o\?~r-> de ~eL

heden uit Europa. t.e Tandjong Priok
is aangekomen en d!il"ect met de 10ssil)g Is oogonnen.

bl'J'

"eden Kljkavond - van 5
tot 6 1/:z':uur
Morgen Vendutle

~---------------------------------~----=
Em
WNRMt.++......
bQ

Per

hebben Z Ie
onomwonden u(tj

' " MW

3478

EEN ONDERWIJZERES,

•••

~ika

De N.V. RO'r'fERDA~ISClIE LLOYD
d'2elt 'ontvangers van gQederen mede,
dat 'het:

wegens dringenqe omstandlgheden
GROOT TECHNISCH BEDRIlF
in keel klimaat. Ge-garandeerde netto-winst ruim f 3500.- 's maands. YO
Koopprljs f 75.000 cash. Brieven ohder no. !)93 Advertent\e-Bureo.u
Bandoeng. Tamblong,
3484

in. het bezit van de Acte Nuttlge

2A1

toflet ze ep \?e~'
wachten __
·740odoctorenth Om

148.75

en

Gebr. (ramer
Noordwljk 5
M .1

Indu.t,;e.chooll .

i·................~.....~·

MEDISCME
OP
HULP
AFGELIGEN PLAATSEN

\?an
een goede'
\?~OUW

N.V. INOISCH VERZENDHUIS

T£ ICOOP'

Sluisbrl,lgstr. 29 -'-.,. Botovio-C.
Telefoon 3544
147 le en 3e do

3452

f·

en

datma.1ledere

f,12-. 113.75 eri f 17.36

T£ KOOP

•

JACIITZEILEN

cha~me

van

KINOERSTOELEN OMKlAPBAAR

~:~;aat gelegel1heid tot plaatsil1g

RO'ITAN ZITJE, SALO'N-,
SLAAiP- en EETK,AMERAMEUBLEMF;NTEN,· 'moo1e
ledikanten
KROONLAMP,
met; VEERMATRASSEN, TA~
PIJTEN, LINNENGOED, Sen, king fornuls, enz., enz:
3475

\?erhoo~t U

AI

voer dechh

.' : I

Batavlasche Moderne Hyglenlsche
WAS S C H E, R I J
VOor ': Particulieren, Hotels. Koopvaardlj. Hoapltalen, InternateQ.
Tel. No. 2696 Weltevreden
WASCHTIJD 1-5 DAGEN.
Halen en brengen kostelooa.
149do

1111/1

BABYW A(iENS, BAKMOOEL

wegens vertrek, aan de Noord-grens der ._GEME~NTE BANDOENG
V R IJ ST A AND WOO N H ,U I S,
bevattende 6 vertrekken + iogeerkamer, nlet kimrig beplante groote
tuin, eventueel incluslef de mooel'lle Inrichting, w.o. Koelkast, Radio,
Electrlsch fomtlis, enz" enz. Totaa'lprlfs I 20,000. Brieven onder no.
594 Advertentle-Dureau Bandoeng. Tamblong.
3483
----~---------...... - , -..

en Fraaie Handwerken en Llngerienaaleri. UIollandsche Opleldlng).
blcemel"
Schriftelljke sol1!cltatles te rich~en aan de Directrlce der school,
KembodJastraat, Soerabaja.
3476

G LO R I A

CAMAY
Z E EP

KINDERWAGENS
I
EEN PRA(JISCH VOUWWAGENTJE

de

5

Tel. Welt. t20

Kramat 43

SPAAR BIJ DENIS t

Verkerk& 00. MN~~"

tevree

Maar ... ! Inet AER BLANDA,
van LANDRE
3 65

Ond:er g a r a n t i e
Zuinig gebruikte en goed onderhouden

Tjitondoeistroot

EERSTE BtAD'

ndle., Uw oogen niat goad meer lunctionearen, raadplaegt ons voor aan
/joede en passende bril. Oogonderzoek
gratis. . Wij maken ook briflen op
dokters·recepl.

Ook Op afbetallngen.
Gedip," optfclens
Pasar Baroe tot - Batavia-C'

TJOEN LIE OPTICAL GO.

Than. ~P.rkt!!gbaar

Ook Uw klnderen hebben da dezonde an verstarkenda bestanddee len van Quaker Oals MadIll. Loot U lelden door de bekendsta
voedseldeskundlgen der waield. GQeft Uw klnderen, lao Uw geheele gezln lederen dag Ouaker Oafs. Het Is hel beste am slerka '
beendereri. spleren en een sterk hchaam takriJgen. Het verrljkt
het bloed. geeft nleuwe energle en bevordert den groet Quaker
Oats Is bovandlen ZQal lekker. Het past goed hi! elk onder voedsel.
Het Is gemakkQlIjk Ie beralden an gemakke]jjk Ie vertaren.

a

.

U A·KE R'

2',. rn[nuut ga<lt, G" ec /'t . U

"VLUG KOKEND"

.In

HETZELFDE·WAARDEVOLLE
VOEDSEL DAT DE DIONNE VIJFLlNG KRIJGT
kInJeren

1

I

RnlC ) t

en

OAT S·,
lIjtl)Oll(ljI78svermo~ell
M· ]R

MAGNEETJES TREKKfN

-;'
. '.'

,,':

tf,~'5.-,'·i

:"

~

I

r

TWEEDE BUn

lJATAVIAASCB NIEUWSBLAD. vall Donde...·dag,18. }'ehl·uaJ!,i. 1937
¥

'regeering er ten slotte we hebben ge-I(
[ bracht een besl!ssing te nemen, we:ke '
n;mwelijks in overeenstemming is me~
/al)(I11, e,n Eugelamis vloot4
de eischen der Volksfront-paX'tijell.
.
Na erop' te hebben gewezen, dat de
··(>titbreidillg
o"he n,nn-'nterventie-oommissie
(Telegrammen van het ~g, Ned. (ncl.
Londen -=
"...
l'ersbll1"eaQ Aneta).
een nleuw echec waarscbij»lijk niet zou
Tokio, 16 Febt'. (Reuter). Jaoverleven verklaart het blad dat de plot'pansche marinekringen erkennen,
selinge ommezwaa} der pro-bolsjewlst~
STlJGENDE LEVENSKOS'fEN
dat zijer1tstig bezOtgit zijn over
~sche- staten de g,rootste waakzaamheid .
. A.mhassadeur i Faupel
Engelands
herbe1l1ilpeningspto- , lnoodi~ rnaaM· van. d~ ~ijde der andere, Den If a a g,
17 Fepruari. De ....
gram. ZiJ zullen de verdere otit~ ll10gendheden'. aangezlen. kan .worden index-ciifers voor de kosten v<J. n he~ leAAN'KO~IST IN SPA.I.~JE
wikkeling van 'de Britsche de/ensie
!'verwacht dac. pepaalde krmgen, 111; deze 'vensonderhQud te Amsterdam pectragen
Jf'o,.tlt een , tu.;eede Verduu" bij lU(l(iriti gestl'eclen ?
nauwkeurig gadeslaan. Zij meeI Ian~en zuU?n tr~chte~ door mlddel van voor
de afgeloOpen maanden SeptemSal a man c a, 16 Febr. (Trans·
nen, .dat ket op stapel .zettell vait
JXlr.ementalf(~ .dlscu~Sles de snelle door- ber December en Januarl resp. 132; 133,4
De blj de spaansche nationalis,.. .
3 slagscJzepen en 7. kruisers in dit
~voe:t:ing del" non-Ultellventie te sabo- en '134,1.
Mad rid, 17, Febr. I(Reuter). In ,ol.le' sector/en, ocean).
jaar een antwoord is 0]1' de Duittische ,reg€lering geaccredlteerde Dult.teeren,
: : < l~! lfl
'
random Madrid en in den Joroma-sector is een groot S€he~mba~sadeur generaal Faupel, die sehe vlootexpansie. Bedoelde krinBEDRIJVIGHEID BU FORI)
gen voorspelien, 'dat deVereenigd6
regeeringsoffensief ingezet om den weg. van Madrid 'op weg Is van Berlijn naar Salamanca, staten ongetwijfeld een nleuto PRESSIE Vl'N DEN GENERALEN STAF Den H a a g, 17 Februari. De
program zullen opstellen om de
a e r 1 ij n, 16 Febr. (Transoce<J.n). 'Nederlandsche ~'ord-fabrl.ek te Am3ter~
naor Valencia vrij te maken. De militoire outoriteiten arrlvee).'de glsteravond 'te Irun..
. uitbl'etding van hun marine ge-'
~ Volgens den R.arijschen. corre/Spondent dam ontwikkelt thans groote activiteit.
Generaal Faupel werd opde Interna-,
'hebben 's middags bemoedigende berichten ontvangen
iiJken tred te doen· houden met die
Van het "Berliner Tageblatt" is. de aan- Het arbeidersaantal is weer op volle
tiona
Ie brug, welke Irun me.t Hendaye.
van Groot-Brittannf6; . docn d~
vaarding . door, d~ Fl'ansche regeering sterkte gebracht.
omtrent het verloop der actie., . Gemeld wordt, dot de
Japansche marine is niet voOnievan het controle-plan del" non-Inter- ;
verblndb, beg,roet door consul-ge~eraal
Witten genoodzaakt waren terug te trekken, vooral Kohl), alsmede door vertegenwoordlgel's mens te trachten' de Japansche ventie"CI)mmissle, ondanks. het felt dat
GENERAAL RO~LL
. '.
vloot 0]1 hetzel/de pete te brBngen
verschillende clausules van het plan :
t '
der Spaansch-natlonaUstische militalre
rondom San Martin de la Vega.
al~ 'de Britsclte en AmerikaallSche
nauwelijks. in ovel'eenstemmlng zijn met. D< e n II a a g, 17 Febniari. De
elL clvlele autorlteiten.
vloten. Itr wordt de ,nadruk OP'
de wenschen van het oificleele Frank-'Iicommandant van het ,veb:1leger, generaal ,",
krachtIge, zuiveriugseampagne .in
,-, ..
gelegd, dat Jap,an slechts streett
rij~, In hoofdzaak het gevolg. van de Jhr. Roell, heeft ontslag aangevraagd
Een tweede ,Verdun!, deDeprovjncj~
l\Ialaga wordt voortgezet;
Dinsdagmorgen, . Wen deambassadeur
zUn bewapeniny geheel on a/hanpressle, welke door den Franschen ge- 11let ingang van 1 April a.s.
;;
te San Sebastian arrlveerde,' h!eld de
keltjJt van de maatregelen .van anneralen staf 01> de Fransche regeerlng
Val e n cia, 16 Pebr. (Reuter) .. het aantal gevangellen lieemt dagelijks Duitsche consul aldaal' een receptie te
dere mogendheden aan ie vulleri.
'is uitgeoefend.
DE~IPING VAN HET ROKIN
'
zijner eere. Na deze receptle volgde een
De 'I augd
urlge
veIdsl ag, d'Ie tllal1S 20 toe. Heden werden tijdens eell luclttge.
Daarbij baseertzlj zich op de be~
De- Fransehe gel1erale star - aldus
mjjl' ten Zuid 005ten van l\ladrid woedt, vecht 1 Roode vllegtuig~ll neergescho- para,de. tijdel1& Welke generaal Lopez
ginselen van rtolt-agresSie 'en ntet
verzekert cie corr~spondent - vreesde
Den, H a a g, 17 Februari. Oe
ten, terwijl de Witten eell vUegtuig ver- Pinto het wQOrd richtt~ tot verschelbedreiging,
doeh
de'
Japansehe
dat
da
bezetting
van
de
Oostkust
van
demplng
van 'het Amsterdamsche Rokilll
zal l',olgens de meenlng van de regeedene dulzeI1den nieuwe recruten:
vloot dlent groot gertoeg\ te zijn
Spanje in ernstige mate. de mobl.llsatie-I is gegund. Over zes weken zal het werk .'. J ,:
ring waarscbijnlijk een tweede slag van loren.
om den vrede in het}lerre Oosten
plannen van het Fransche leger zou be- voltooid zijn.
::~
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De, geqeraal spoarde de reCl;uten aan
Verdun blljken te zijn. 'Verklaard wordt,
en de Japansclte hegemonie in het
invloeden, bij welke- plannende ver.
dat de Witten de laatste vier dagen 6000 Oneenlgheld onder Rooden te strljden vQor '4e bevrijdlng van SpanWe3ten van den Pacific te hand..
scheping van, een groote Afrikaansch6 ,!-!!!!e!!?!!!!!!?!!!~~~=~,!!.I!!!~=~:~P~W~_!!~!,!~~.~!!.!.!'
je val.!' het gevaar eenel' wereldl'evQlutle.
haven .. Niettemin, aldu8 wotdt
l<olonlale troepenmacht naar het Franmall verloren hebben tijdens gevechten
N .to!
door bedoelde kringen ,beioogd; zou
sehe vasteland een voorname rol speelt.
nabij het plateau, dat .de Arganda-brug DE VERDEDIGING VAN' CA'rM.. OI I
Na eenige woorden van welkOrri geeen uitbrelding ,vanzijn ,vldo,t op
. De bezorgdheid, welke in Fransche miR om e, 16 1<'ebr. (Transocean). De richt te· bebben wt generaal Faupel
beheerscht, die zich nog steeds, in han; Singapore
groote schaal door Engeland,. 'gelitaire. k.'lngen ten aanzien van dit pro-II'
den der regeeringstroepen bevindt < Ver- ItaUaansche per,s publlceert verdere blS- noodlgde generaal Lopez Pinto de revolgel door een soortgeHjk program
bleem werd gekoesterd,' was nog In be..... con fit c,
tAt
zekerd wordt, dat de foto's. der gesneu- zonder·h ed en urn t ren t h ''',
... a cruten en de aanwe-lige officieren ult
Sin gop 0 r e, 16 Februari
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h
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h
h
I
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te MadrlQ. '
en Duitschland.
langstell ing te Singapore voor
vool'beelden te votgen.
welke uit: de berichten In d~ Italiaan2000 Duitscbers bevillden.
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VerHezen der Duitschers schreven
de val van Malaga, welke wordt tOllege~ korte redevoering.
•=' -._---==~~"""'~~~~:'!~~, ~ lia'ansche mil.ltalrc afdeelingen naar
werken buiten Engeland zal beaan· de meenlngsversch len,
steed worden aan Singapore, in
elke.
hebben,
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tusscben
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Spanje niet wt de onmogelijkheden beW
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~l a d rid,
... Eenlgen tljd ha de plechtlgheid vet
h
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anarchlstische en de communlstische trok generaal Faupel naar Burgos, vau4
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•
conullunique van de Defensiejullta van troepen in hunne hoofdkwal'tieren te
de vlootbasis, die 10 millioen
Ile overw(tgu1g van zulk een mogelijkwaar hlj later doorrelst naar salanlan- V
h Id' - a ld us ver kl aar t d e corl'e s¥,-,
""ndent
pond sterling zal kosten. Het
12 uur 's middagsmeldt: De regee- Barcelona en Valencia.
h. ou d van P
ie
ca, waar hij tnOrgenmlddag wordt Veroorbe
ortuga
~ hebben den F'ranschen generalen staf
wordt mogelijk geacht, dot te
ringstroepe;n sloegen gisteren Ilabij Ar- Te Madrid zelf heeft dit conflict ge- wacht.
erMe gebracht pressle uit. te oetenen op
Singapore een vlootbasis zal
ganda drie achtereen~olgende massieve leld tot de afzetting van generaal EmiLon den, 16 Febr. (Transocean). de Quai d'Orsay, ten einde de non-inworden gestationneerd en te
" .-If.'
IUOBILISATJE VAN 5 LICIITINGEN
HedenmorgeQ-, werd een vol1edig over- terventie onm!ddellijk van kracht te
.aanvallen at der Duitsche infanterie, die lie Kleber, die vervangen werd door den
Penong een defensiepost geves,', .
Sovjet-Russischell
militairen
expert
ge'.'
zlcht
gepubliceerd
van
de
bevindlngen
doeri
worden..
,
I
tigd, alsmede stations van de
ondersteund werd door vele tanks. De
-f,,
Lon den', 16 Febr., (Reuter).' van de :mb:-colllmissle de~ non-IntervenDoor gehoor te geven aan het verzoek f
Royal Air Force longs de Oost. ie,.
Duitscbers leden groote verliezen. Ter- neraal Goretf.
Het Spaansche ccmite der Komintern V 0 I g ens e e 'll tel e gram otle-commissle tijdens haal' zltting van van den generalen stat en het controle-I
kust, van Malakka tot aan de
zelCdertijd trachttell aanhet lUadrid- heeft ·aan Moskoll verzocht den commls- del' reg e e r 1 n g van V a - glsteravond.
plan ill zijn huidlgen vorm Ita aanvaargrens van Siam en in Noordfront 11 JUllkersbom'menwerpers bn 36 saris Kisalefski terug te rO€pen op len c I a a an h e t Spa a n In dit communique wordt verklaard, den heeft de Qual d'()rsay twee van zijn
Borneo zullen worden ingericht.
jagers de regeerillgsposities te overvlie- grond van het feit, dat hij er niet in sc h e
pel's age n t s c h a. P dat de :mb-commissie de methoden heeft oorspronkeJljke eiwhen laten vallen.
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Naar verluidt werd tijdens de
De Quai d'Qrsay heeft rtiet aIleen toe- I
gen, doch de regeeringsjagers bonden Is geslaagd het .conflict tusschell gene- h e eft d e S p a a n s c her e - bestudeerd, waaro!> het beste overeenbespreking von de 'resultoten der
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den strijd aan ell schoten 2 natiollalist~
jongste manoeuvres gewezen op
komen.·
van fj lie b tIn g e n, . n. l. d'i e stelde controle-plali zou kunnen. wor- Fransci1a Pyreneeen, terwijl Portug'al de '
sche bommenwel'pers en 2 dito jagers
de noodzakelijkheid tot uitbrei~
Hetzelfde blad verklaart dat het van 1 9 3 2, t o t e n met den bereikt.
contrllIe op de Portugeesche grens nog
neer. Drie nationalistische .vliegers Spaansche comUe der Komlntern he eft 1 9 3 6 gel a s t.
Na een algemeene gedachtenwisselihg nlet heeft goedgekeurd, docli het heef,b , ding van de luchtafweermaotregelen, alsmede de grootere snelsprong en met valschermen uit hun toe- gelas~ dat voorbereldlngen zullen worj{wamen de vertegenw(}ordlgers van En- ook met verder aangedrongen op zijn
heid der defensieluchtpqtro\.Jil.
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getroffen
voor
de
verdedl~ing
van
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ALlUE&lt~.!"
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Be1gfij;
TsjechQslowaklje,
Frankoorsprol}kelijken
eisch,dat
de'
geheele
I
steUen en kwamen binnen de regeeringsles.Algemeen worden gunstige
:rijk, DUitschland, !taW;, Zwedert en Spaansche' kust zou worden gecontr?-,
Hnles neer, waar zij werden gevangen Catalo'nie In de veronderstelling, d'at de
gevolgen van het 'defensieplan
val van Madrid onvermljdelijk Is geLon den, 16 Febr. (Transocean')! Sovjet-Rusland overeen de Internatlo4 Ieerd door een InternatIonale vloot, III
gellomen.
verwqcht voor Malakka's grondw o r d e n · Op vel'zoek van de Valencla-regeerln'g nale'commissie namens huime regeerlngIPla~ts. van dat deze zou worden. onderstoff~n zooals tin en rubber.
Gemeld wordt dat sedert den val van heeft de Brltsche regeering den wrpe- te advlseeren, <iat vanaf 20 Februari a,s. verdeeld i~ sec wren. waarin toezlcht zou
De regeerillgstroepen sloegen met gemak een aanval der llationaIistiscbe Malaga een belangrijke toename is te dobootjager- "Express" gei'nsirueel'd 1e-: to mlddernactit de non4interventie- worden mtgeoefend door de -'/.loten van
.
hoepell in' den Aballadessector aall het bespeuren van het aantal vrijwllligers, vensmlddelen to vervoeren van Allcante overeenkomst oak van wepasslng zal verscbilIenoe landen.
dat de Fransch-Spaansche grens. over- naar Almeria.
. worden verklaard op de aanwervihg van
Guadalajaxafront af•.
AANBIEDING. VA.N' EERESABEL
trekt om zich aan de zijde der SpaanAangezlen de. bevolking van Almerlapersonen van nijlt~Spaansche natlonaUsche rooden teo scharen.
is wegenomen met een groot aantal te1t, alsmede op het vertrek en de doorPar Ij s, 16 Febr. (Havas). Het (Jostellrijk
vluchtelingen, dat aldaar Is.gearrive~rpi relsvan zulke p e r s o n e n ' d a g b J a d ,,!l!!cho de' Paris" heeft onder
Natioryalistisch offensief
Bijzonderheden Ollltrent de door de ijn Ie' r e" i chri"
or.
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,I,
, gebroken I
regelen zouden zoo Ilpoedig mogelijk t e r '
Par ij s, 16 Febr. (Havas). De Wltaan den verdedlger van het Alcazar geWee n e n, 15 Febr. (Havas). He~ ..,.,
Par ij s, 16 Febr. (T~nsocean). De ten ver,klaren, dat te Malaga in wtaal
kennls van de internatlonale commlssle neraal Moscardo. .
den verscheen het geheimzinnige vlieg- ,',\
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'moeten worden gebracht.
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h di 1
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Het
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l1g
z,a
p
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e
tuig, waarvan eenige dagen geleden r"
beriehten uit Salamanca toone11 aan, dat regeering zijn geexecuteerd.
P a r Ij s, 16 Febr. (Transocean)'. nlsche experts ultgewerkte contrale- San Sebastian door generaal De Castel- I re(!ds melding werd gemaakt, opllleuw
de kracbt van het laatste nat~ollalistiVolgens een telegram 'aan de "Echo de systeem zal met ingang van bovenge-. nau, die vergezeld 'Z;ll worden door het Iboven Weenen en trachtte wederom met ~1)
sehe offensief blijkbaar gebroken is,
VERBROEDERING
Paris" Is het Ned e rIa n d 3, C h e S.3. n.oemden datum aangenomen worden lid der Academe Fran~alse Henri Bor- rook een hamer en een sikkel te teeke- , ,;
daar er he den morgen geen belallgrijke
"oobesa'" met een lading, bestaande lilt
t
t ld d t d
h
deaux.
nen; doch het slaagde er ditmaal niet In '';
a
e nog al1De "Echo de PariS" verklaart: "Deze de teekenlng te voltooien.
opera ties plaats hadden. De hevige geS t. J e and e L u z, 16 Febr. 340 machlnegeweren, 20 Roode Kruls- geach , yooropges e
Het vllegtuig verdween onder dezelfde
vecbten aan het Jaramafront, tijdens (Reuter).' In opvallel1d contrast met de auto'a en een groote hoeveelheld ammu- gende vraagstukken definltlef ~ijn op- plechtigheld zal bewij~eIl, da't het nanltle van Marseille naal'l AUcante ver- gelost..
,tlonallstische ~rankrijk met het Spanje gehelmzinnige omstandigheden. '!'wee
verbltterlng,
waarmede
de
oorlog
gewelke, naar raming de Rooden 3: a. 1000
De bedoeling is dat dlt controle-sys- van morgen de betrekklngen van ach- eskadrilles jagers achtervolgden het
voerd wordt, wordt gemeld, dat op oom- trokken.
man verloren, is zoo goed als geeindigd. mlge bergposten aan bet Vizcayafront
teem
werking zal treden op 6 Maart tlng en vrlendschap wenscht te hervat- vl"legtulg, dat in NoordeliJ'ke richtlng in .' ...~'.
Hetzelfde blad meldt, dat twee Fran- a,S. teinmiddernacht.
Belde partijen zijn thans bezlg hun. po- de trO€pen. van belde partijen 's avonds sche gevechtsvllegtuigen van het ,type De overeenkomst zal 16 Februarl aan ten, dte noolt In gevaar hadden moe,. de dchting van Presburg verdween. . .. "
samenkomen en rond d'e kampvuren lie- Devoitine TY 27, elk uitgerust met twes de internatlonale commlssie ter .goed- ten worden gebracht."
sitles te versterken.
De' gehelmzlnnlge machine is een klei- . ':
deren zingen.
machinegeweren, van het vllegveldMon- keuring worden voorgelegd.
ne, snelle tweedekker, naar. gemeend
De activiteit in Andalusie en Leon
tauban zijn vertrokken met bestenlming De Portugeesche vertegenwoordlger
.ONWE'ITIG VERKL1\tUtD
wordt v'an buitenlandsch f-abrlkaat.
word' /lelallgrijker. De Roodell deden
naar het roode Spanje.
heef~ voorbelloud getrofien ten aanzlen
ENGELAND EN BURGOS
Oslo, 16 Febr. (Transocean). Het
een grooten aanval op verschiUende IU\Het blad pubUceel't voorts. nog nleuwe van de houdlng zljller regeerlng nopens beslult der Noorsche zeelleden-vakvertionalisti~cbe posities ill deze sectoren.Lon den, 16 Febr. (Havas). In bewijzen Inzake den steeds voortduren- het contrOle-systeem.
eenlging om de Spaansche havens, wel- Pole",
De Roodeu zijn ook acUef in den Zuld- antwoord op, een desbetreHende vraag den stroom van vrijwllllgers. naar Spauke zlch in handen der nationallsten beDUITSCIIE EN ITALIAANSCIIE
In het Lagerhuls deelde lord Cranborne je. De corresponqent van de "Echo de
vinden, 'te boycotten werd heden door
sector. Zlj ~eden eel~ l~et .succesvolJen mede, dat de Britsche regeering de eE- Paris", te Pel'plgnan meldt,n.l. dat In de .
GORING GAAT OP J,\Cll'r
CO~L\mNT1\REN
de Arbeidsl'echtbank ,te Oslo onwettig
aanval op VIlla del Rlt(), 00 kilometer be- kenning van. de regeering te Burgos nie~ eerste week van Februalli' 650 vrijwHliverklaard.
B e 1'1 ij n, 15 Febr. (Transocean).
Bel' I ij n, 16 Febr. (Transocean).
oosten Cordova.
"overweegt.
gers van$ar naar J. Madrid zlJn ,rvertrokDe vakv.'ereenigingkreeg aanzegglng Generaal Goring is hedenavond naal'
Het voontel der Londensche non-in'ter- om binnen 24 UUl' de Instructies aan Pqlen vertrokken op uitnoodlglng van
ken.
ventie-commlssie om een einde te ma- haar, leden om de voor nationalistische den president van' Polen, Mosciki, om
.,
ken aan den stroom van buitenlandsche havellsbestemde schepen te verla ten te deel te nemen aan een' jachtpartlj. In
I
vrijwUlIger& naal' Spanje wordt In Ber- herroepen.
Bialowieza.
D u iJ 1 1 n, 16 Febr. (Reu,ter). De lijnsche polltieke kl,"ingen hartellJk WeValera heeft In de "Dall Eirean" een gejuicht.
wetsontwerp ingediend om de burgers Men s-preekt ecnter leedwezen ult over
van den'I:erschen Vrijstaat te verble- het feit da t dit besluit nlet vijf maanden deel te nemen aan den Spaanschen den geleden werd. genomen Wen
burgeroorlog. De Iegeerlng acht de in- Duitschland en Italie voorstellen van
voering ~andezen maatregel drlngend nog ver-strekkender aard Indlenden·.
noodzakelijk. De lbehal~deling van dlt
In p9l1tieke kringen spreekt men de
antwerp In tweeden termljn heeft '18 hoop uit dat geen del' betrokken regeedezer plaats. Thans bevinden zich rulm ringen 'zal trachten de invoerlng van het
1000 Vrijstaatsche vrijwllligers In Span- verbod, waal'door een einde zou worden
je als lld van de brigade van generaal gemaake aan den stroom van QulteI1O'Duffy.
landschevrijwmlgel's naar Spanje, te
Y'ertragen .
.•*.
Ult Rome wordt gemeld dat het dagblad "Tevere", commentaar leverend op
:rf
Par ij s, 16 Feb'r. (Transocean). het resultaat van de zlttlng van de subVolgens welingellchte krngen hler ter commlssie der non-lnterventie-C0ll1mls~
stede zal de Ji1ransche regeering tljdens Isle vangsteravond; verklaart dat de
de Kabinetszitting welke DOnderdag of Iformeele aanvaardlng van het plan door
Vl'ljdag gehouden wordt, een wet ar- Frankrijk en Sovjet-Rusland, welke een
kondlgen waarin de ma~tregelen opge- snelle en krachtige toepassing del' nonnomen 'zljn die bette.!{'kmg Mbben op interventie mogelijk maakt, vrij onverhet verbod tot aanwerven en het naar· wacht kwam gezlen de jongste ultlatinSpanje laten vertrekken van vrijwUli-' gen der Fransche linksch-extremlsten
gers.
en de houdlng, welke tot dusverre door
Naar ver\uidt, zullen deze maa,trege- Premier Blum werd aangenomen.
-,
len, - die opgesteld werden door pe-. Het blad spreekt de meenlng ult dat
.'..
voegde autoriteiten van het Minlsterie. lllen in Fransche en Sovjet-Russische
De Fransche lllii1istel' van buitenlund sclle zakeu, ¥VOll Delbos, heeH bij de
van Blnnenlandsche Zaken - in de we- officieelekringen elndelijk heeft besef~
inwijdiilg van een dOQ(lenmonument te Chafeauroux eell rede geh61ideil. komst op dO€ltreffende wijze het naal' dat hun vroegere houding nlet langer De presid~i1~ van Finland, SvilthuIvud, op het podium reeMs, biJ bet uitspr~en
OVl!r den illternationalell toestand, waarln 11ij 0.1ll. geantwoord heeCt op
Spanje vertrekken van vrijwUUgers gehandhaafd ka:n blijven en dat over- van de. relle, waarmede llij de ~ieuwe zittillgsperiode vall den Rijksdag heeU
.
.lIitler's verklaringen. YVOll Delbos voor ,lu:t ,monUlll,ent! ,
geopend.
kunnen beletten. _ _ ,--_l._:.... _ _ _ _
lweglngen van de2;en aard de ~ransclle
--_._------._--_ ..
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Regeeringstroepen zetten groat offensief
Witten trekken terug uit San Martin ·de la Vega
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Engeland

Duitscltland
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Duitsch~

De Evangelische Kerk

'

JiUEENROEPING ALGE~lEENE
SYNODE

De collectieve veiligheid

Handel en Nijverheid

Het koloniale vraagstuk
De Afrikaansche mandaot·
gebieden

Dem's te Amsterdam

S lot k 0 e r sen (Elgen Dienst)
Lon den, 16 Febr. (Reuter). Naar
Par ij s, 15 Febr. (Transocean). Het be:sluit van kanselier Hitler voor het aanlelding van NoiH Buxtons" motie,
17 Febr.
vraagstuk inzake directe ollderhallde- bijeenroopen van de algemecne Ie :synode waarln ultbreiding van het mandatensysteem
tot
de
kolonlale
gebieden
wordt
Cert. Nederl. Handel-Mlj.
Iingen ,tusschen Frankrijk en Duitsch- om een nleuwe grondwet voor de Duit208Y2
land wel'd heden door den radlcaal-so- sche Evangelische Kerk op te stellen, op voorgesteld, heeft lord' Plymouth in het Ned. Ind. Handelsbank .
IS9!':.!
Hoogerhuis
er
den,
nadruk
oi>
gelegd,
Ned. Ind. Escompto-Mij.
ciallstischen" afgevaardigde en vOQfzltter een in het oog loopende wijze gepubli124~2
'van de mllitalre cOll1missie uit de Kamer ceerd en toegejulcht als de best geko- dat elk vOQrstel tot wijziging van den Handels'verg. Am.sterdam
496
status
der
volken
In
de
Afrikaansche
Koloniale Bank
van Afgevaardigden Archlmbaud op uit~ zen mogelijke oplossing van het Kerke77%
voerlge wijze in "L'Oeuvre" behandeld. Hjke vraagstuk.
, kolonien door deze ernstig kwalijk z~~ ~mst.erdamsche Bank
163Y2
Archimbaud verklaart dat Frankrijk
De .. Volklscher Beobachter" schr!jft worden genomen, terwijl de door !foel Koninklijke Petroleum Mij.
438Yt
nooit heeft geaarzeld direct met dat "het beslui,t aile noodige waarborgen Buxtorl voorgesteldeopen deur-polItiek l{oninkli}ke, Paketvaart Mij.
174
Duitschland te onderhal1delen, voorzoo- bevat om de Evangellsche Kerk in staat het voot immer onmogelljk zou maken Nederi. Scheepva,art Unle
117~
welk
koloniaal
gebied
ook
voIledlge
fisJava China Japan Lijn
ver de onderllnge gedachtenwlsseling te stellen eens en vcoral de vrede in
96~2
langs de gebruikelljke dlplomaUeke oka- haat' gelederen tot stand te brengen". cale autonomle te verleenen. Dit zou een Deli Spoorweg Mij.
124%
ernstige
hinderpaal
beteekenen
voor
de
Ned. Ind. Spool'weg Mij.
nalen kOl1 plaatshebben, doch het wei- Even verder zegt hetzeJfde b,lad: ..Het
84
gert onderhandelingen met Berlijn aan Duitsche volk zal de Evangel!sche Kerk ontwikkellng van de zeJfbestuursinstel- Philips
340
llngen.E~n
onmiddellijke
toepassing
van
te knoopen, die geen andere resultaten beoordeelen naar de wijze waarop interRubbei' Cult. ,Mlj. Annsterdam
'305~2
'
zouden kunnen hebben dan het prijsge- ne kerkelijke' kwesties In overeenstem- de manctaatsvoorzieningen en de open Iilternatio
205
deur-politiek
op
aIle
tl'opische
kolonien
yen der fundamenteele beginselen, ming worden ge.bracht met den geesb
Lindeteves StokJvis
185Y2
van welke natlonaliteit ook ZOll, vene Mijubouw Mij. Redjang Lebong 201
waarop Frankrijk's velllgheid is geba- van q,en tijd".
van
Duitschland
of
eenig
ander
land
seerd.
De "Essener National Zeitung" hoopt
De collectieve veillgheid beteekent dat de beslissing van de Evangelische met hoogen arbeldsstandaard ,te helpen,
S,I 0 t k 0 e r sen (Aneh)
voor Frankrijk de handhavlng' van een congregatie "In overeenstemming zal slechts tot gevolg hebben, dat de landen
Europeeschen status, waarin Frankrijk zijn met den nationaal·sociallstlschen lUet lagen arbeldsst,andaard, met name
16 Febr. 17 Febc.
door zijn krachtige en onafhankeli}ke wI! van het Duitsche Yolk"~. Het zelfde Japan, ten koste van de Europeesche
landen
allen'handel
in.
handen
kregen.
bondgenooten' in staat zou zijn een 'blad zeo-t in een andere pag,~ge dat door
3% Indle 1937 ".
96
95"/10
staatkundlg evenwicht tot stand te <lit beslult de bewerlngen in bepaalde Een gemeensehappeIijke vel'klaring der 4% Indie 1934
1009 / , .
100'/1'
kolonlale
mogendheden,
dat
zij
bereid
brengen met een vereenlgd Midden- huitenlandsche ,kringen ont:!enuwd wor4% Indie 1934a
100'/16 100%
Europa, dat zlch ultstrekt van de Oost- den dat de Nationaal-SQcialistische zljn zich te laten leiden door art. 22 ~Y2% l'oung (m. verkl.) ·26'1,.
27
zec tot de Zwarte Zee.
l'3taat de geheele Kerk t<lt'zich wll trek- van het Handvest betreffende de begin- Amsterdam Bank'
IJl3
163%
selen
omtrent
het
beheer
der
mandaatHet Is te betwijfelen of, Frankrljk zlch Iken:
Javasche Bank
2~31;~
296Y4
gebiedell, zou, hoewel daardoor de be- zelfs onder het huidige systeem Koloniale Bank
78
. 77%
staande
spanning
waarschijnlijk
niet
zou beschouwen als gelijke' rechten te
Bank Cert.
193
executies in Duitschland zou verminderen, zekere waarde kunnen Ned.
bezitten wanneer Tsjechoslowaklje, RoeN.
,I.
Escompto
Mlj.
125% 124%
hebbe"n
als
onderdeel
van
een
algemeene
menle, Polen en OostenrlJk z!ch met WEGENS JlOOGVERR,\i\D EN 1\100RD politieke regel1ng. De regeering is niet Handelsbank
170~':.!
169Yz
Duitschland zouden vereenigen en een
208
208Y2
B e r I Ij n, 15 Febr. (Transocean). in staat de moUe over te nemen aldus N. H. M.
krachtig
naUonaal-socialistisch
bl{)c
A. .,K.,U.
69%
68%
~e 39-jarlge Johannes Egged, die door lord Plymouth. Zij nteent, dat op doelzouden steunen.
Calve, Cert.
96~':.!
96%
;het
Volksgerlcht
we
gens.
voorberelding
treffender
wijze
de
economische
moelFral1kr!jk kan er daarom slechts toe
31n'2 342
van een daact van hoogverraad ter dood IIjkheden u!t den weg. kunnen worden Philips
worden belVogen afstand te doen van
Unilever
173Y2
172%
zijn beginsel van collectieve 'Velligheid ~erd veroord~eld, werd hedenmorgen In geruimd door besprekingen va? de Com- Cities Service ,
37/ , .
3~,:!
,de PlOtensee-gevangenis- onthOofd.
missle voor de grondstoffen dIe blnnenen daardoor van zijn geheele systeem
Shell Union
23%
21%
Eggert
bekleeddp
een
vooraanstaande
kortte
Geneve
bijeenkomt.
van verdragen en bondgenootschappen
Shell Union Com. pref.
76%,'
76%
pcs~t1e in de onwetttg· verklaarde com.
,
- besloot Archimbaud - wanneer de ~nullistische partlj en was tot 1935 In
U. a.Steel
80
79%
VLOOTOVEREENKOi\IST
Fransch-Dult.sche
qnderhandelingttl
Anaconda,
42'/,.
43
zouden leicten tot een onvoorwaardelijk puitschlimd werkzaam ten behoove van ,L 0 n den, 15" Febr. (Havas). In Bethlehem Steel
65 1,4
65%
'de Komintern.
officleele kr~ngen wordt onthuld, da,t de Montgomery Ward
wederzijdsch vel'trouwen.
47 5/ , .
47%
Zooals men zich zal herinneren werd Britsche en Duitsche gedelegeerden na
Intern.
Nickel
43t.4
bij de wet van 24 April 1934 de doodstraf hun bijeenkomst op Zaterdag j.l. op het
. .-----.----~
44'/,.
44%
lngesteld voor hoogverraad.
ForeIgn Office den te,kst van een blla- General Electric
12
11%
Eggert had tevoren verscheidene ge- terale vlootovereenkomst hebben opge- Standard Brands.
S. R.
52
51%
... angenlsstraffel~ ondergaan, onder an- steld, welke een aanvullhig vormt General Motors
'45%
467/16
dere een vanzes jaar wegens dlefstal.
van de Engelsch-Fransch-Amerlkaan- K~l1necott Copper
Borsumij
216
21OY4
De 29-jarlge Friedrich Richter en de sche vlootovereenkomst van 19~6.
206
205
HEORG,\NISATIE VLlEGTUIG25-jarige Giinther Galgan, dIe eveneens Tljdens de bijeenkomst op het Foreign Iliterna t10
186
185
INDUSTRIE
':.vegens hoogverraad ~oor het Volksge- Office bleek het dat er geen meenings- LindeteNes a 300 nom.
179
181
Lon den, 16 Febr. (Transocean). ~.'icht ter dood werden ve~ol'deeld, wer- verschlllen bestonden tusschen ,de Brit- Alg., Exploratle
Biluton Ie rubrlek
538
540
De "News Chronicle" meldt uit Moskou, den hedenmorgen oak geexecuteerd.
sehe en de Duitsche delegatles.
.,
438Y2 439
dat de Sovjet-Russische vl1egtu!g-indusR e ute r voeg~ hleraan toe, dat ZaMen voegt hleraan toe, daVsoortge- Kopinklijke Olle
96Y2
97
hie zal worden gereorganlseerd ten ein- terdag cveneens drie personen werden Hjke onderhandellngen gaande zijn tus- Ja va-China-Japan-Lljn
174
174
de vl!egtuigen te 'kunnen bouwen, welke onthoofd. Deze idrie waren echter we- schen Engeland! en Sovjet-Rusland en Kon. Paketvaart Mlj.
116t.4 117%
een snelheid kunnen ontwlkkelen van gens moord ter dood veroordeeld.
dat de Sovjet-all1bassadeur vdortdurend Scheepvaart Unie '
275
275
500 mijl per uur, een plafond zuUen hebin contact stond met het F9~f.!~1) Office Sem. Stoomboot & Pr.
3834 .
38%
ben van ,meer dan tien mljl en een afTegen den oorl09
en op' dehoogte werd genou<len van Cult. Mij. VorstE1nl.
H.
V.
A.
500
491
stand van 6000 mijl kunnen afleggen
het verloop'der Britseh-Duitsche ~)l1der- Arendsburg
448
444%
zonder brandstof te behoeven Innemen.
GORING EN VON NEURATH
bandellngen.
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, -_,' .
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Dell Bat. Tabak
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B e r I Ij n, '15 Febr. (Reuter). De
In marltleme ktlngen wordt g:!~leend, Deli Mlj.
343
344%
DE DUIKBOOTOORLOG
')orlog werd hcden zoowel door gel1eraalldat Duitschland waarschijn}ijk ZlJn be- Oostkust
88
8a'A
Lon den, 16 Febr. (Reuter). De Goring als door minIster VOll Neurathzwaren tegen het sovjet-:t~ldPunt te~ Sellembah
355
356
Sovlet-regeel'ing heeft aan de Britsche 'veroordeeld, door eerstgenoemde in een aanzlten hva~t ~e t voorges e e Overeen M'iCihiels Arnold
211
regeering haar voornemen te, kennen "edevoering, door den minister val} Bui- koms en . ee
a en varedn · I dat Enge Amsterd;3.m Rubber
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oor
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So j t-Rusland, waarschijnlijk Bandar Rubber
287
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in 1936 'tijdens de manneconferentie view.
an en, v e
.
Sumatra Rubber
292
290
aangenomen voorschrift.en met betl'ekIn eel1 toespraak 'tot het Internatlo- binnen. afzl~lnba~en· tijd tot overeenJ MalangTram
76
76
king tot den duikbootoorlog. Hiertoe nale Congres van Oud-Strljdel's ver- stemmmg zu en omen,
.
Serajoedhl Tram
zijn reeds toeg~tredenEngeland, de Ver- l':Iaarde generaal Goring, dat .. ~egenen,
EDEN EN BECI{
Bcsoeki 'rabak
212t.4 212~,:!
eenlgde
staten,
Frankrijk,Italie,dle het hardste met de sabel l'ammelen
Nisu
168
170
DultschIal1d en Japan.
er noolt een dragen en dat slechts dePar ij s, 15 Febr. (Transocean). 4%Nederland 100t.4 100%
"1enen, die 1100it de gruwelen van een ,Engeland's minister van. Buitenlandsche 3% Nederland 1936
98 15/16 99"/,.
RUDSUTAK
oorlog hebben medegemaakt, over een Zaken, Anthony Eden, en kolonel Beck, Robaver
143Y2
kunnen
spreken. de Pool"che minister van Buitenland- Incassobank
M 0 s k 0 u,
16 Febr. (Transocean). lolgenden oorlog
123%
123Y2
De G.P. O~. heeft een onderzoek inge- Dultschland verlangt even vurlg als de sche Zaken hebben volgens de te Monte Javasche Cultuur
'228
228
.
Carlo verschljnende dagblaqen -vandaag Walsumatra
steld naar de gedraglngen van het lid llldere landen naar vrede".
250
25q
In een interview met het "Hamburger samen geluncht en uitvoerige bespre- Vico
van het Politbureau en vroegere com264
262%
.
fi'remdenblatt"
verklaarde
minister
Von
kingen
gehad.
missaris van SpOorwegen Rudsutak in
Gandasoll
1823,4
I~O
verband met zijn Intleme vriendschap Neurath, dat "de verkliulngen, welke
Pangheotan
herhaaldelijk zijn afgelegd door de me~st
met Rykoff en Boekharin.
Pasir Nangka
Het onderwek wordt in het uiterst ge- competente ,kringen in Dujtschland en ./(,'pfm
Continental 011
33 13/ 1• 34
heim uitgevoerd. Rudsutak is tot dus- de' andere landen onzer Europeesche be- "
Comm. Amer. Smelting
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,'chaving het erover eens .zijn, dat er
verre nog n!et gearresteerd.
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niet de minste aanleiding bestaat blnh d Beng'kalis Expl.' Mij.
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DE DUITSCIIE GEVANGENEN
Corp. Tr. (mod. dlstr.
type~
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Be r I ij n, . 16 Febr. (Reuter). De :en voor een bedrelging va~l den vrede". IN'fERPELLi\TIE IN 1I00GER HUIS
i Union Paciftc (cert.
Duitsche ambassadeur te Moskou heeft
To k I 0, 16 Febr. (Reuter). Tijdens
gewone aandeelen)
100
een nieuwe ernstlge klacht ingediend in98Ya
de zitting van he~ Hoogerhu!s werd he- Jasumij
66
zake de gearresteerde Du!tschers. Hij Chill a
67Y2
den sensatie verwekt toen het lid Kihi- Cert. 6% Cities Service
39
sprak den wensch uit, dat in verband
39%
chi Kobubo den minister van BhmenIllet den langen duur van het voorlooCert. Hudson Car.
16%
16%
landsche Zaken interpelleerde over de
pige onderzoek aan de Duitsche ambas- ~'lhvr CENTRA,u, EXECUTiEF CO~IlTE 1nbreuk
op de· menschelijke 'rechten
AJ g e dan e t ran sac ties
sade zal worden toegestaan de gevanNan
kin
g,
16
Febr.
(Reuter).
door
politie-personeel.
"enen te bezoeken. Naar verluidt, zljn
86')
83%*)
Kobubo beschreef op levendige wijze N. I. S.
de Duitschers beschuldigd van spion- 'Oe plena ire zitting vanhet Centrale
124*)
Dell Spoor
}xecutleve
comite
van
de
Kuomintang
en
uit
elgenervaring
de
door
de
politie
nage en fascistische activiteit.
47***)
Nordt 19 dezer 'beelndl.gd~ .waarna d:e te Aomorl, 'Kagoshima en Iwate in de Sem. Cher. Tr"
oermanente cOll)missie van dlt cOll1ite prefectuur Kan~gawa ,toegepaste- ."derde Sem. Joana Tr.
235 .... ) 230Y4 ')
!al bijeenk{)men tezamen met den Cen- graad"-methoden om personen,. dw veJ:- Gasmij. Nat.
Tur/dje
'276 14*)
278~~')
;ralen politieken raad om ,belangrijke dacht werden van overtreding del' ver- Aniem
. '
'Jeslissingen te nemen, die gebaseerd kiezingswetten, tot een bekentenis te Tarakan \
Soerowinangoen
mUcn zijn op de door het Centrale exe- brengen.
"
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DUITSCIILAND LlWERT SCllEPEN
Basilam
149')
148*)
~utieve
comite
vastgestelde
politick.
Men',
Spreker
bcsci1reef
de
watermartelmg
I s tan b 0 e I, 16 Febr. (Reuter),
14*)
Redjang.
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Een Duitsch scheepswervenconsortium /erwacht, dat het Centrale execut~eve door de .nellsgaten, . het ophangen van
comite
den
18den
dezer
het
vraagstuk
verdachten
aan
de
voeten,
het
bewerken
De markt hg. verdeeld.
heeft een contmct gesloten voor den
b')uw van 14 koopvaardijschepell voor illzake de- bijeenroeping van het Natlo- van hun voorhoofd met gIo~iende ijzers,
gedaan.
Turkije, kostende 10 ml!lioeI1 Turksche /.laal volkscongres tel' voorbereiding van alsmede het trappell del' verdachten,
nominaal.
ponden en betaalbaar door middel van de invoering van een constitutloneele methoden welke aan het TokugawaI:egeetlng zal bespreken.
tljdperk deden den ken en waartege.~
biedkoers.
een clearingovereenkomst.
over Koki Hirota' en de leden van ZIJll
laatkoers.
B,\NKUEORGANISATm ,
kabinet onverschillig zouden hebben gestaan.
S
h,
a
n
g
h
a
I,
16
Febr.
(f'Uluter).
Mexico
3emi-officieel wordt bekend gemaakt, . De minister van Binnenlandsche Za--'--..;
Idat de Central Bank of Qhiha met in- ken antwool'dde hierop, dat de betrok- is gestooten, verklaarde: "Ik protesteer
DE KATIIOLIEKEN IN VERA CRUZ
gang van 1 Juli a.s. zal worden gereor- ken politie- en "regeerlngs-ambtenaren tegen dit bes'uit dat naal' beweerd wordt,
M e x leo Cit y, 1!J Febr. (Ha- ganiseel'd tot de Centraal Reserve Bank z{jn gestraft en ctat .de regeering voor- met meerdel'heid van stemmen werd
vas). In officleele krlngen wordt ver- met een kapitaal van 100 mlllioen dollar nemells Is een elnde te maken aall deze aangenomen. Wij bevinden ons toch nlet
in Duitschlal!.d".
zekerd, dat President Cardenas per- Qvereenkomstlg de besluiten van 3 No- methoden.
soonlijk het ker·kelijke vraagstuk in den ,vember 1935, 'wen de dollar. gedevalueerd
I
DE OORLOGSSCIIULDEN
staat Vera Cruz zal regelen. De Katho- werd. De Bank zai gemachtigd worden
lleken zuUen het recht verk'rijgell de bankpapler uit te geven en zUver- en Ve,.. Staten
Was h I n g ton, 16 Febr. (Reuk~rkell te heropencn, die overgedragen kopergeld
ill omloop te brengen, en 1______
ter). De geruehten iuzake een regeling
worden aan of> de stadhulzen Ingeschre- binnen- en buitelliandsche leeningen te
WILLL\M GREEN
van het vraagstuk der oorlogsschulden
d slulten als fiscaal agent del' regeerlng.
I
I
I
yen commissies van ge oov gen, a sme e
New Y' 0 r k, 16 Feb!'. (Havas). zijn weer opgeleefd bij de aankomst van
het
op 14 prlesters.
n.1. 1godsper
CIIANG IISUEU-LIANG
WilHam Green, de voorzitter der Ameri- den nieuwen Franschen ambassadeur
Clandestiene
100.000recht
inwonel's.
Bonnet. Reuter verneemt echter, dat
dienstoefeningen zullen ooglulkend worNan kin g, 16 Febr. (Reuter). can· Federation of Labour, die uit de van geen enkele Europeesche regeering
den toegestaan, wanneer de orde nlet De ~egeering heeft Chang Hsueh-Hang door hemzelf opgerichte vakvereenlglng sllg'gestles in,zake deze schuldeh zijn
verstoord WOldt.
,ill
'
al zljn burgerrechten hersteld.
t van arbeiders in de anthrac!et-mijnen ontvangen.
Bel' 1 Ij n,

15 Febr. (Transocean).
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100

Philips
Cities Service
Ci ties Service prefs.
Denrs te
Shell Union $
Shell Union pre!.
(Officlee"le koersen. nadruk verboden) Corpor. Trust Sh.
a 10 sh. $ dlstr.
Nabeurs
Corp Trust Sh.
a 10 sh. $ ace.
17, ,Febr. slot Corpor. Trust Sh.
a 100 sh. $
BHhleh. St. Corp.
64 1/. 641/2
Handelsbank
169%
Montg. Ward en Co. _
Kot Bank
78%-78Y2
Int. Nickel Cy.
48 112 483},
A'dam R,ubber
Gen. Motors Corp. 503/. 51
" 305Y2-305%
3393A Gen. Electr. Oy.
Philips
,
Anaconda C. M.
I
38Ya
Votstenl.
Standard Brands
Internatlo
206-206Y4
Kennecott Copper
Llndeteves
184%-185
U. S. S.
1
N. I., SpOor
84-84t.4
84 ,4 Gas MU.
Gas Mij. Nat. bez.
~li >Spoor
'125-125~~ ,
228 235
Aniem
Sem. Cher. Tr.
4'1%-48
Anlell!
Nat.
bez.
Simau
764%-765
?~8
Solo El!!ctr. MIt.
155
MlIln!
'170Yz
Gebeo
2221/2 '230
Bengkalls
. - 133Y2-133% Banjoemas Electr.
,17
Zuld Bantam
173-175 175-177
Sum. Elect~. MiJ.
58
- ..-a f 100
175
Bali en L. Electr.
77 1/ 2 80
Kon. Olle'
435Yz
Rembang Electr.
1820
Alg. ExpI.
179-17914 179t.4 Hudson Motor Cy.
4Y.1% Obi. lno, L.
Cities Service
$ 37 /1O-3Y2
'3Q
Shell Union
$ 24%-24'11
u'
a:\ 500
u. S. steel (R. II) ,,79%-80
4Y..% ObI. Ind. L.
Beth. Steel (R. II) ,,~)5l4-65Y2'
'31
Gen. Motors (R. II) " 51%-52
5% ObI. Ind. L.
$ 12
'34
100;/. 10031.
st. Bra-nds (R. II)
.. " " a 500
$ 47-4714
Kennecott (R. U)
.. " " a 100
Anaconda (R. II)
$ 43t.4-43Y41
4% ObI. Ind. L.
225
Gebeo ,
'34 A 100% 100l/.
4% I. L. '34 a J 100
lOWs
"..
a 500
I, ~ 100 '"_
-,,- '34 3e L: 13. f 100 100%
4% ObI. Ind. L.
96%
3% -,,- '37 a. f 500
'34 (3e)
86t.4,
Strooh. Veron
.. ". ., a 100
114
115
Ind. Bl. ,Yr. Veem
3Y..% obI. I. L. '35
iOJl/.
144
Java Veem
'
•
.. A DV(J
125Y2 "125Y2 3'% obI. Ind. L '37
Ver:g. Pro Veren
953/, 96 113
145"
1\ 500
Oasllam
96'1.
147%
.. "
.. a. 100
B'o<ij. Datur'
173
5% ObI. Gebeo
Boekit Lawang
;
iJ% Bern. Cill. 11'.
282'11
DajeUih Manggoeng
5'1. Obi. Bd. Klnine
102
•
Mandaling
.
248Yz
sr. .. 8olosche .EI.
263t.4-270
Soerowinangoen
S% ObI, B'mas Eltr.
290
300
d, ObI. Remball3
Tjllentab
Electr.
11'10 " Sum. Electr.
.,~ '10 Obi. Volluh1JlS..
18 Febr.
vesting Boer.
Hi% Bat. Verll:.
MIJ.
gedaan:
5" % Java Hyp.
- Bank
5Y.% ObI. JavaHyp.
Banir.
6% Obi. Java Hyp.
Bank
5% Obi. N.I. Hyp.
Bank
2921/ 2 300
Javasche Bank
1% Obi. N.I. Hyp.
Cert. N. H. Mij.
2081/2 203"1. Bank
Handelsblink
168
m% ObI. N.I. Hyp.
7{lh
Kol. Bank
Bank
1132 166
Amst. Bank
5% Obi. N.lo Hyp.
Rott. Bank
Bank
Escomptb" aand.
1221h 123
6% Obi. N.I. Hyp.
,II. '1,. It
Bank
Amst. Rubber
3051/«308
4%% Obi. Gem. Cr.
CUlt. MIJ.Vorstenl.
Banlt
Illternatio
4% Obi. Gem. Cr.
Bank
Llndeteves
Band. Kinine
116 . t~~
~~ g~:: ~: ~:~~~
Unie
6% Obi. Oarumby
Japanlijn
G% Obi. Soewarna
Rott. Lloyd
6% ObI. MandallPig
112
102
K. P. M.·
6% ObI. Dajeuh
st. Mij. Nederland
4
Manggoeng
N. I. Spoor
83
8
6% Obi. Moeara.
Deli Spoor
Lailoeh
Sean. Cher. Tr.
6% Obi. BodJ. Datar 1031/,
Sern. Joana Tr.
94
6% Obi. Juliana Kedlrl Tr.
37 1/", 6% ObI. Boeklt
Serajoedal Tr.
.'
Labbassa
Eat. Verk. MiJ.
3% % ObI. Gem. Bat.
Malang Tr.
75
5% Obi. Gem. Bat..
Oost Java Tr.
6% ObI. Gem. Mr,
Simau
766
. Come lis
"
:\ 100
5Y.. % ObI. Gem. BulRedj. Lebong
tenzorg
Emnl
171 17J1h
4% Obi. G. Band.
171
5%ObI.G.Band.
..
:\ ioo
Moeara Sipongi
'2521/2265
4% Obi. Gem. Bern •
:\100
5% ObI. Oem. Sem.
_
-t·
S:l'liton" B.
4% % ObI. Gem. Boer. _
Aimem
175) 175 1/a
5% ObI. Gem. Soer.
Bengkalls
133 1341/2 5Y..% Obi. G. P'bang
Zuld·Bantam
180
5 1h% Obi. Gem.'r.en
Pekalongan
"
,,1\ 100

Uatavta

••

It

.f

"

,-

.,.;

,.

.

•

"

.

,
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6% ObI. Hotel de.s
Indes
103 1031/2
5% ObI. Pro Hot~l
11% ObI. Hot. Homann
6% ObI. Djocja Hotel
86
95
5% ObI. Java Hotel
100 '6% ObI. Plantcntuin
40/0 obI. O.-Java
280 290
Tagal Pro Veer
Verg<le Pro Veer
. a 300
130
Scm.Stb.Pr. Veer
27P/«2721/ 2
115 118
Ind. BJ. Yr. Veem
Java Veem
1391/.142
BataVia Veem
20
40
Hotel <les Indes
55
Pro Hotel
70
StrOOhoeden Veem
85
~H
Woning MiJ.
40·
Incassobank 2e rubr. 1241/. __ ,
Vultures

)

,

Ardjoena
Artana
Gew. Boekit Lawang
Bodjong Datar !Jew.
Pret. BodJ. Datu
Basilam
116
Dajeuh Manggoeng
Goell. Hedjo·
Gandasol!e
Gedeh
Juliana
Malabar
MandaIing
243%
MIchiels Arnold
• ..
Perbawatie
Papan<lajan pre!,
Pasir Salam
Fasir Randoo
Radjamandala
aalltja Bolang
Sum. Rubber
131tiardja
Soemadra
Soerowinangoen
Tjisaroen!
Tjimonteh
Taloen
Wan3"'lOOka
Boemlkasso
N.I.B.U. 2c rubrlek
Slot k
(T 0 t

,
!"-0

0

150

230
200

3jl/a 35

360
211

'8) 200
65
173

70
le5
175

290
170
270
255

279
290
26)

21)5 3u5
226
110° 130

13.07

993/.
993/,

ZichtA'dam

8.92

8.92

8.92
8.92

Zicht Lon<len
8.9'>'
30 d/z Londen
3 m/z Londen
'1'. T. AustraUi!
7.14· 7.14
Zicht Australli!
1.14
7.14
'!'. T. Amerlka
1.8~1/. '1.821/,
Zicht Amerika
1.821/, 1.821/.
T. T. Frankrljk
80/.
8%
Zicht Frank{ljk , 8~/~
8~/.
Zicht Belgii! (Belga) 3011. 31
T. T. Dultschland 733/.
731/ 0
Zicht Dultschland 7'3J/.
73 1/ 3
Relsmarken
47
Registermarken N.F.46 1/.
Zieht Praag
6~/8
6 1/ 2
:licht Zwitserland 411/8
42
Ween en
341/,
Zicht Ital!i!
93/,
9.75
Zicht Stockholm 46%
4611:.!
Zieht Oslo
. 45 1/8
45 1/.
Zicht Kopenh.
40 1/ 8 . 40 1/ 8
Zicht Saigon
T. T. Br.-Indie
67 1/ 1
611/3
T; T. Hy<lerabad (Sind) 670/&
T. T. Colombo
(7)/3
67%
T. T. 'Japan
521/.
53
Zicht Japan
521/~
52
Zicht Manila
92
92 1/.
T. T. Hongkong
551/3 55)/3
T. T. Amoy
5~1/,
543/ 8
r.T. Shanghai $ 541/'
54%
T. T. Foochow
54 I.
1
T. T. Swatow
46 /.
T. T. Singapore 104% 1045/s
Reisllres
f 9. (9.per 100 per 100
Hal<lerabad (Sind) 67 1/8
67 3/,
17 febI'.

laatk.

1:!.92
7.13
7.13
. 1.821/.

1.82'/,
8~/.

85/.

3011s
735/ 1
735/ 1

46 1/8
66/s
41%

'J41/&
£}II j

46%

45~/,
1
86 1/3

40 1•

67 1h

67 1/ 2
521/.

;52118

n

551/ 2
54 1'4
54 1/,
104~/8

f !l.per 100

18tebr.

biedk.

laatk.

rt.l!a t.lSingapore
Bat.lLonden
rt. Bat./N.-York

2291fl
125Y2

.77%
182%
83-85
. 338
3%
143%-144
172 1'2
146
69%
146Y2
139

Uur)
208"2
122%

Amste1liam
Slotkoersen
Mal'k
Pound sterllng
Dollar
Franc
Praag
Weenen
Vrije Schilling
(Aneta)·

73.60-73.63
8.95"/]0-8.95%
i.82%-1.83
8.51%-8.52
, 6.35-6.45
32.50-33.00
341,4
16 Febr.

17 FebI'.

Prolongatlerente
Koers
Amst.-B'vla.
.100 1/,
l\ Idem .
1003/,
b Idem.
. IW/8
Arnst.· Lon<len
, 8.90112
New-York
\.83 1/ 8
" . Parljs
8.53
. Berlljn
73.70

LondeD
. CReuter-Ea.stem)

Hcurs te NewaYotk

16 FebI'.

17 FebI'.

(Van Aneta-Reuter).
Tt. Parljs
105.10
105.10
12.17
12.161/3
16 FebI'. 17 Febr. Tt. Berlijn
Tt. Amsterdam
8.96 1/.
8.91)"/,
4.~l1h& 4.8·Plta
Cities Sel'vice
, 4% n. New-Yor~
4%
J'
Shell ,Union
32 3,4
32%
17 FebI'.
U. S. Steel
105% 105
Londen/Shanghal
1
sIl. 2%d.
Anaconda.
56%
57Yt
I Ish. 6"/.. d.
Bethlehem
86% Londen/Bombay
87"1:1
. 1 sh. 3 d.
Londen/HOllgkong
Corp. Tr. (Mondif. Sh.) 3.82
3.82
2 sh. 4"/'0 d.J
Intemational Nickel
65%
66% Londen/Singapore
1 sh. 2'/.. d.
Union Pacific
603,4.6'3% Londen/Japan
Unioll .Pacific
13!%, 133
Slotkoer.
General ElectJ;ic
60%,
60~4
Standard Brands
15"2·) 15Y2
meuter-E9..'Itern) .
General Motors
B8Ys
67Ys
Montgomery Ward
62Y:!
63"':.!
16 Febr. 17 Febr.
Kennecott
61%
62%
Standard Oil
73Ya
nYa Tt. New-York/Londen
4 892 '/31 4.8917/3~
New-York/Parijs
, 4.66
4.6Y/•
Hudson MOtor Cars I • 21%
22% Tt.
Tt. New- York/ Amster4am 54.69
54.66
Stem~nlng:
onregelmatig.
*) ex-div.
....

1·

De
DuitschlumPs thee·illVOel'
Abhorroaal ster'ke dating van Import
uit Ned.-Indie.
De Duitsche invoer van thee, welke in
1930 met 60.417 eentenaar een hoogtel'ecord had bereikt en in 1935 tot 44.,\78
centenaar was gedaald, steeg in het dfgeloopen jaar weder tot 44.754 centenaar.
.
De waarde van den inyoer steeg echtervan 7.45. mill. in 1935 tot 9.07 mill.
mal'k in het afgeloopen jaar. Qege":
middelde invoerwaardd van een kilo
thee, welke was gedaald van 4.40 mark
in 1929 tot 1.43' in 1933, stee'g tot 2.03
In het af:geloopen jaar.
/~ ,
In de rangorde van de invoerlanden
hebben in de la~tste jaren belangrijke
verschuivlngen plaats gehad.
De Invoer uit Ned.-Indie is in 1936
zeer sterk gedaald. Deze bedroeg (in
centenaars) in' '1913 7390, 1929 21.077,
1931 20.501, 1933 :22.450, 1934 25.157, 1935
22.619, 1936 11.905, centenaar.
,
In 1934 kwam nog52% van den ganschen. Duitsc~en' thee-invoer uit Nederlandsch-Indie: In het afgeloopel).
jaal' echter nog slechts 27%. De in'Voer
uit Britsch-Indie is echter sterk gestegen en bedroeg In 193636% van het
totaal tegen 14% in het laatste jaal'
voor den oorlog.· De invoer uit Ceylon
bedroeg 16% tegen 15% .In het vorige
jaar en de invoer uit China 20% tegen
11%.
.

Londen
~

"Hotllloney" -co nferentie
Ji

N,og geen definitleve beslu1telll'l

.

~

(Reu tet-Eastern>

Bat a v i a, 18 FebI'. (Eigen di~nst).
Een zeer onaangename tendens, waarbij het meerendeel del' koersen afbrokkelde.
VOomamelijk bij de .Amerikaansche
afdeeling kwam dit tot uiting, waar de
koerswinsten del' laatst'e dagen opnleuw
Inkrompen.
Oak de overige markt bood een zeer
lusteloos verloop. De handel bleefbeperkt en bepaalde zic'h slechts tot enkele stiukken.
Oliefondsen lagen zwak in de mal'kt
voor aanrdeelen . Koninklijke en Cities
Service, terwijl Shen Union tegenviel en
op 'vorig niveau bleef hangen.
AIleen ADg. !Expl. Mij. trok nog iets
bij en klwam boven de 180. .
Suikers boden een gedrukt aspect,
W'aarbij H. V. A. ru!.m 3 punten verloor.
Ook cultuurbanken lagen zwakker.
Voor andere bankw'aarden ontwlk~el
de ~lch geenerlel ~nimo. Escompto noteerde lager.
I
Rubbers waren prijshoudend. De zakenomvang was echter gering.
Phl1i~ !Verloor ciroa 1Y2 vunt.
UnllEWer lag z'Wa:kker en stelde zi<;h
op 172%.
Ook lmn.del~vennootsC'happen ,waren
f1auw van toon, hetigeen in het bijZQnder bij Internatio het geval was.
Sporen brokkelden af. .
,
De scheepvaartrubriek noteeMe lager
voor K.P.M.
In de mijnbouwafdeeling trokken
Aimem en Zuid-.Bantam de aandacht,
waarbi} de fondsen in lichte mate herstel bOden.
Leeningen bleven onveranderd.

Am s tel' dam, 17 Febr .. (Aneta).
Driemaands dollars dedell % ct. agio
en: dito LOllden % ,ct. dlsagio.
Voorbeurs trad Londen als kooper op
de Almerlkaansche afdeellng naal" varen.
In het bij'lOnder' Anaconda, Bethlehem Steel en ..shell Union o}1tmootten
vraag. Later legden arbifra.geanten
geenerlel handel aan den dag.
Het publiek kocht vooral llchte aan·
dee len , o.a. Shell Union en Canadian,
Pacific. Nabeurs bood de Amerlkaansche
markt· een welfelend aspect.
DebeleggillgS11lal~kt was zwak
van
toon voor Nederlandsche leeningen met
lage rente-standaal'd. NederlandschIndlsche ieeningen waren prijshoudend.
De 3%%.'5 Neder1andsoh-lildische lee·
lilng 1935 was vast van toon. Oemeente-obl1gaties noteerden. prijshoudend.
Obll.ga ties Young-Ieening lagen lust.eloos in de markt.
.
',' Aandeelen del' kunstzijde-industrie
bQden een zeer levendigen aanblik. Aku
opende va'st, doch brokkelde daarna ten
gevolge van winstnemingen af. Aandeelen Hollandsche Kunstzijde Industrie
ontmoetten v r u a g . ,
. Amertkaansche Enka was vast gestemd'.
Philips be-zat bij opening In een levendige markt een vast as.pect, doch brokkelde later at.
Unilever lag iets luier in de markt.
Het :publlek verkooht l'ubbers; welke
meerendeels zwa:kker van toon waren
en moeilijk konden worden geplaatst.
Aandeelen Koninklijke hlelden prijs,
waal'bij zich een 'leer geringe handel
ontwikkelde.
Voor Unles, welke zich eveneens vast
voordeden, traden In fUnke mate koopers in de markt. Ook aandeelen Neder1andsch-Indische scheep'V3.Jal"tlij nen
war~n vast g'estomd
en konden goed
worden geplaatst.
Suikerfondsell lagen verdeeld. N. V.
Javasche Cu1tuur Mij. en N.I.S. U. bezaten een vastim ' grondtoon. H. V,. A.
brokkelde af, e.n deed Izich kennelijk
vel'lJlloeid voor.
.
. De tabaksafdeeUng was zeer kaLm :gedlsponeerd. Er 'ontWj,kkelde zich .grootendeels handel ina.!lndeelen N. V. Deli M!j. en N. 'f. Senembah.Mlj. Aandeelen N. V. ,Deli-Batavia Mij. werden verwa-arloosd, doch hielden prljs.
Aandeelen Nederlandsche Ford-f'abrieken lagen willig.

16 Febr.

Cash
Parijs monteert voor Fransche
St3Atsfondsen
3-mnds.-Ie'Vering p. tor

Ba.ta.vi~ ongeanimeenl

Was h i n ~ ton, 17 Febr. (Re'uter).
Tijdens een persconfel'entie heeft Roosevelt ver.klaal'd, niet de meening te
zijn toegedaan, <tat Ide ~prekingen t~ll
aal1'zien van de ma.atregelen, welke
Londel, ten '(leele vrij Ollremoe ten worden genomen tegen het bingelmatig
nenstroomen van buitenIandsch ka<pitaal in de. v,er. Staten, reeds eendeLon den, 17 Febr. (Reuter). Op
finltle! stadium hebben bereikt. De president verwacht,. dat de conferentie nag de '~ondensohe stook exchange ontwikkelde zfch naag voor aandeelen cuI·
een week rzal duren.·
tuul'maa.tschappijen en enkele ..industrieele waarden, welke belnvloed worSEM. STOO:\IBOOT- EN PRAUWEN- den door de bew'apeningsindustrie. Eeni.
,VEER
g·e groote i{oerswinsten konden wOl'den
geboekt.
S e mar a n g, 17 Febr. (Aneta).
De rest van de markt beod echter
Het Semarangsch Stoomboot- en Prau..; een vriJ onregelmatigen aanblik.
.
wenveer is VOOl'llemens een liIivldend van
De goudgerande fOlldsen werden an10% uit te keel'en..
dermaal aangeboden en 'boekten verllezen' rot 1 ~'Ii punt.
Courtauld (kunstzijde) keert een slot"TE3IOELOES"
dividend van 7% uit, waardoor dit jaar
In totaal 9Y2% dividend is uitgekeerdi
Am s' tel' d a ro, 17 FebI'. (Aneta). tegen vorig jaar 7Y2%. De winst bedraagt
Ter algemeime vergactlCrln,g del' ~. V. dit jaar wederom meer dan £2.000,000.
Lalldbouw Mij. "Temoeloes" werd mr.
Op de productenmarkt was van de
A. W. Gerrltzen tot commissarls be- metalen ·.koper zeer vast gestemd, hetnoemd.
geen moet worden toegeschreven aan de
tendenzen van het, D1nsdagavond gepubUceel'de Wltboek der defensie-uitPRIJS-INDEX VAN PRODUCTEN
gaven.
Lon den, 17 FebI'. ·(Aneta). Heden
De 'Almerikaansche
afdeeling ·bezat
179.9. Oisteren 179.3. '4 Weken geleden eenonrelgelm~tig ·aspect, doch werd na·
179.6. 52 Wekengeleden' 141.7.
derhand vast van toon.

------'.

..

N eLV- Y orksche beurs vreest llieltwe llrbeidsconllictell'

Amsterdam verdeeld

ft.

179~~

180
78Y2
12
175

Aimel!n

Gebeo
Deli Spoorweg Mij.
Ko!. .Bank
Lindeteves
Stl'ooh. Veem
Phillps
.
Cities Servi<:e
Ardjoena
Boekit La,wang
BasHam
Papandajan pref.
Bodj. Dafur·
Soemadra

T.T. A'dam

u u r)
168%
123
306y:!
38%
116%
134

Beurs ..O,verzichten
,

Fac- Escomp- HandeIstorij
to Mij. bank

Batavia (Aneta)

a r' sen

1 3.07

Batavia, 18 FebI';

3 mId A'dam
8 mId A'dam
4 mId A'dam
5 mid Al'dam
T. T. Londen

BrAD
TIN

Wissellioersen

165

N. I. llandelsbank
ESCdlflptO
A'dam Rubber I
"Vorsten1anden"
Unle
r
Bengkalis
Zid.-Bantam
Alg. Exp!. Mij.
U. S. Steel
Standalu Brund..;;

(Na
Facto rij a 500
Escompto

235
190
11)0

185
. 165

TWEEDE

:NmUWSBLAD van Don<lel'dag; ,18 Februari 1937

____-e ____

'231)1/,
red.k.
231 1/,

......

E.k. T. Be tong Ready: Febr.
Febr./Mrt.
Maart
W1tte Muntok
Pep e r (per plcoJ)
17 Febr. E.k. Ba~., Ready:
Febr.
Febr./Mrt.
231 3/«

n.

11.75 12.11.75 r~.""
12.-1l.

20

2J1h

Mrt.

2323/. o 1 t ron ell a-o lIe
ged.l\:. (per K.O.lncl, drum)
Contt'. A. Ready:
1.10
ZILVER
Febr.
1.37~/ 1,35
Febr./Mrt ..
1.37;/1.35
Aprll/Junl
Lon den, 17 iFebr.. <Reuter-EastI 37'" .35
Juli/Dec.
1.3"1"/1.35
ern>. Cash 20'/,. en tel'!mijn 20. Br.·
Febr.lDec.
1.37"/1.35
Indie en' China kochtell. Ook . eenige Contract
O.
halldelsaankoopen .van de zijde der iVer.
Februar!
Staten traden op den vool'gron:d. D::l Rub lJ e r (per %
markt was stH ·en prijshoudend. Na
K.O.>
vaststelllng van den prijs was de markt MarktprijS ten 12.15 n,~.
Java s{~.
zeer stil, <loch zij hield zeer goed prijs.
Sheets
39
'regen koers tradell koopers naar vaJava Std.
reno ,Vukoopers hielden zich gere.serCre!)e
veerd.
Dl1dpr.

Par ij s, '17 Febr.(Havas). De f1inke stijging der Fl'ansche Staatsfondsen
heeft vrij'wel algemeen een V'aste stemming voor de Fl'ansche waarden teweeg
gebracht. Internationale fondsen boden
een onregelmatig aspect.
De geldmarkt bleer onveranderd 03n
lag flauw.
Berli.ill later optimistischer
van toon

Bel' 1 ij n, 17 Febr. (Transocean).
De aalldeelenl1larkt l)e<lat bij opening
een ietwat onregelJl1:.ltig aanzien, doch
•
werd later opgewekter van toon.
New YOI' k, 17 Febr. (ReuterDe markt 000d toen ~en levendiger Eastern). 44%.
aspect.
'"
COPRAB
Duitsche' obl1gaties waren vast geLon
d
.e
n,
17 :Febr .•(Reuter-Eaststemd. Het tekort aan materiaal is
merkbaar, Buitenlandsche. obligatles ern). Maart-versch. 21.7.6 gedaan.
bleven vrijwel onvera11l1erd.
CalImoney deed 2 tot 2Y2.
A ms tel' dam, 17 Febr. (Aneta).
Febr.-versch. f 18.12%.·Maart-versch.
\VaUstreet zonder vast ko,ers- 1 18,12Y2.
.verloop
I
. (lOUD

•

New Y 0 r k, 17 Febr. (Aneta.).
De New Yorksche beurs opende zeer
onregelmatig.
i'tIenkoll geen vast koersverloop
va.stst.ellen, daar men eenige reserve ,
betra,chtte, in verbal~d met de vrees
VOQr mogelijke nieuwe a.rbehlscollf1ictell.

L'o n den, 17.Febr. <Reuter-Eastern). Openmarktprijs In' sta ven fijn
per oz; 7.Z'Y2'

Staalwaarden
noteerden
meerendeels la.ger.
Kopel"fondsen waren 'vast gestemd.
Aandeelen der automobielindustde
vertoonden, met uit'Zondedng
van
Chrysler, een ,gedl'ukt aspect.
Chemische waarden waren vast van
toon.
.
Rubbers, Public utilities en oliefondsen lagen verdeeld.
Almerican (l'elegraph and ~elephone
Cy. en Public Sel'vice verloren 1 tot 4
punten.
..
U. S. Rubber en International Nickels
boekten 1 tOt2Y4 punt winst.

Chi c ago, 17 Febr. (Reuter-Eastern). Mel-versch. 135%.

-

.I'roducten-markten
RUBBER

(Reuter-Ba.sum)
'I

8inga.pore
17 Febr. 17 Febr. 18 FebI'.
open

slot
36

open

36 1/.
3!N,
8neets 81>0'
Maart.
353/. 31i1/s 3i)~/.
~
AprUlJun1
36
353/s 3fNs
363/ 8 3&'/8
·36
» Ju II/Sept.
357/8 36 1/. 36~is
" . f.o.b. Febr.
M~J~m blanketa
3!'i
355/ 81
. Febr./Mrt.
RoUed bark Febr./Mrt. 34
3·W.
De markt sloot zeer prijshoudeud en
opende stll.
>

Lonc1ln
IReuter-Easteru)
16 Febl'.

open slot open IIlot
not. not. not. not
10'1.6 10'/8107/16101/2
- '10 7 / 16 - 109/ 16
. - 103 ~ -- 101/ 2
- 10 7'16 - 1091.8

Sheets spot koop.

verk. .

"

Mrt. koop.

verk.
AprU/JIllll Jtoop.
verk.
JlIlVael)~

- '10 7/16"

!Ol/~

- 101/ 2
W;'8
10 /s - 101/ 2

itOOP,

verk.
n

17 Febr.

Oct./Dec koop

-

10 1/ 1 _ 109/16
103/ s - 10 1/2
10 7/ 18 - 1()9/18

verk.
De !\narkt opende. prijshoudend. Na
aanvankeUjk prijshoudend' te zijn geSU111tl geweest, . monteerde de mal'kt,
hetgeen moet worden toegeschreven aan
de gunstige statistische cijfers uit de
Ver. Staten. Daarna rood de markt een
stil en fIauwer aspect, hetgeen verband
hield met de teleurstell~mde tendens van
New York. De affail'ewas tamelijk goed.
Hew-York
(Reuter-EMtern)
16 Febr. 17 febr.
" u. n.m. 4 u. n.m.
Crepe spot koop.
233 /]0
23 31.8
Sheets spot koop.
20 15/t8
21 1/1r.
verl<.
2t1h6
2P/u
Maaet !toop.
20 13/t6 211/1~
Apr./Junl !toop
2 (1/16
21'/16
verk ..
21 3/16
21°"6
De markt was stll.

1\IAIS

B u e nos A 1 res,
17 Febr.
(Aneta). Fair average quality (slotnoteering In papieren pesos) per 100 kg,
Febl'. levering 6.63.
'l'ARWB.

1.35

1.35

1.32~ 1.35

1.3:!5 1.35

1.325 1.35

DE MARKT 'i'E. BATAVIA

Bat l\ V i a, 18 E'ebr. (Eigen dienstL
t'alembang Robusta Febr/ Apr. f 14.25
110m. Lampong Robusta Febr./Apr.
f 13.65 vr.,f 14.- ra~l1bod.
Witte Muntok peper . Febr'/Mrt. t.o.b.
Banka f 21.- nom ..
Zwarte Lainpong Febr./Mrt. (e.k. Batavia) f 12.50 nom. (e.k. Telok Betong)
Febr'/Mrt. f 11.75 vraag, f 12.- aanb.
Citronella Febr./Mrt. 1 1.40 n~m.

1

I

I

l

1
1

i

DE

~Ii\RKT

TE

J

SOE~ABAJA

S per a b a j a, 18 E'ebr. (Aneta).
De tweedehands suikermarkt bleet on·
veranderd en stU.
De N.I.V.A S. verkocht voor conswnptie 424 tollS superieur.
Rubber she,ets 39 vraag, crepe 42 yr.
De markt was kalm.
Koffle If 18.- nom..
De markt was stU.
. Nieuwe oogst 1 17.50 nom.

KATOEN

Fl'a~1Iu'ijk'8 buitenlatulsche (
handel.

New Y 0 r k, 17 Febr. (ReuterEastern). Maart-yersch. 12.59.
DE RIJSTMARKT

Opleving . merkba)lr

(Wesselink & DijkhufsJ.

Rijstnoteeringen van 17 Febr.
's middags

Ban gr k 0 k: Ketan no. 1 e. k:
Batavia aanbod f 6.40 p.p. op 110.35
per 100 kg.
Java Ketan e.k. Batavia aanbod J 5.75
p.p. of 1 9.31 per 100 kg.
,
K raw an g: fr. wagon Krawanglijn (naar gelang V. kwaliteit en plaats
v. levering).
p. p. of p. 100 kg.
Petjah K. Boeloeh
FebI'. aanb.
f 3.20/3.25 15.18,15.26
Lolosan Boeloeh
·Febr. aahb. '
,,3.45/3.50 ,,5.58"/5.66"
Huller Boeloeh
Febr. aanb.
,,3.70/3.75 ,,5.99/6.07
Slljp Boeloeh
Febr. aanb.
,,3.95/4.- ,,6.39"/6.47"
Petjah K. Tjeree.
Fe'br. aanb ..
,,3.-/3.05 ,,4.85/4.94
Lolosan Tjeree
Febr. aanb.·
,,3.20/3.25 ,,5.18/5.26"
TJ1andJoer:
.,
fro wagon Tj1an_ .
dJoer:
Beras Machine
S. L. R. Febr.
,,4.70
aanb.
" 7.61
Beras MachIne
S. P. A. Febr.
,,5.aanb.
" 8.09"
Beras Kepala
V. F. K. FebI'.
aanb.
,,5." 8.09"
Boemiajoe:
fro wagon Boemlajoo :
SHjp Boeloeh H.
Febi'. aanb.
" 6.64
" 4.10
Slijp 1;3oeloeh Kepala H. O.
.
FebI'. aanb.
,,4.50
" 7.28"
Menir A.
FebI'. aanb.
" 3.20
" 5.18
Poerwokerto:
fro wagon Poerwo- .
kerta:
Slijp Boeloeh H.
Febr. aanb.
,,3.90
" 6,31"
Kleinhandelsprijzen van rijst
te Bata.via.
Ketan Bangkok
16.70
110.85
Ketan Java
,,6." 9.71"
Slijp Boeloeh
Krawang
,,4.50
" 7.28"
Huller Boeloeh
Krawang
" 6.80
" 4.20
Beras Kepala
Tjiandjoer
,,5.Beras Machine .:
Tjiandjoor
" 5.75
" 8.50

•

P a. r ij s, 16 Feb 1'. (Transocean).
Het heeft groote voldoening gewekt, dat
de Fransche
buitenlandsche handel,
die ZOQ l'angen tijd aanleiding heert gegeven tot zulk e~n gl'Oote bezol'gdheld,
thans wed"er is gaau opleven.
De invo81' bedroeg in Januari 1937
4.753.000 ton met een totale waarde
van 3.319.000.000 francs, hetgeen ruim
1 'mlllioen ton met e2n waa1ue v.an
1.305.000.000 franc~ meer Is dan In Januari 1936.
'
De u itvo ell in Januari 1937 beliep
2.403.000 ton met, een waal'de van
1.203.000.000 francs· in Januari 1936.
Bij devel'geJijking der waarden moot
echter rekening worden gehouden met
het: feit, dat de Frans(!he franc van
193'1 onge:veer 30% mindel' waard Is dan
die van 1936 wanneer men het pond
ste~ling en den dollar a15 basis van.verge~ijking neemt, zoodat de netto-toename niet zoo groot is ,als men bi} den
eersten blik ZOli zeg,gen.
CUBA'S SUIKEREXPORT

Lon den, 17 Febr. <Reuter). Ge·
durende ,de afgeloopell maand heeft
Cuba 1&5.065 longtons suikergeexporteerd. De voorraad bedroeg op 30 Jra·
nuarl j.1. 327.091 tons.
RUBBER IN DE ,VER. STATEN

Volgens de statistlek der American
Rubber Association werden in Januari
32800 tons rubber ingevoerd en .48.700
tons voor con.soumptie aangewend. De
voorraden bedroegell op 31 .Januari j.1.
201.900 tons, en de hoeveelheden zeilende no.,a1' Amerikaansche havens 55.100
tons. De consU!mptie vall geregenereerde rubber was 13.400 tons.
CLEARINGI{oERSEN

Den Haag, 17 Fabr. (Aneta). Tot
18 dezel" zijn de volgende c1earillgkoe"sen vastgesteld:
Reichsmark
.
73,62
. Lire
9.61
12.50
Peseta

..

,

(Nadruk verbodim)

Ql<'F. NOTEERINOEN TE BATAVIll.

opgave 'van de producten-noteerhi.
8lotnoteerlnl[en
. ~en der Handelsvereenlglng "Batavia"
16 Febr.
17 Febr. en der Ned.-Indlsche Ver. voor den Rub·
berhandel, 'loopende van 17 Febr. 1937
Sheets spot koop.
2015lto
211/18 120uur n.m. tot 18 FebI'. 1937 12 uur n.m,
verk.
2(1 16
2J'l / 16
Sheets Apr./Jllnl tOOl).
211/1&
Afgedaan
laatste
21 8/ 8
3
verk.
21 "6
21 5/1f
i1steren he den vraag aanb.
De markt sloot lusteloos.
P a I e m lJ a n g ROb.
I< 0 t t1 e (pe1' picoU
rErllUl
Ek. Bat .. Ready:
[,OJld.o
Febr.
141 '.n. .Febr'/Mrt.
14 1/ 4 n.
IReuter-Kastern)
Fob. Palemb. Ready: 16 Febr ..
17 Febr.
Febr.
Zwart.e Lamp.
Zwarte SJngapore cit.
Londen Febr.lMrt. 3'116 aant) 371.6 Mnb. Pep e r (per plco))
E.k. Bat.. Ready:
Witte MuntOIl !It.
i
Londen Mrt.lMel
51/,rn1dpr. 5\18 Il1dpr.
Fe!?r.
12 1/. n,
IIwarUl LilmJ)OIlg cu.
Febr./Mrt.
121/c n.Londen Mrt.lMp.I
VI.
Maart
3
121/2 n. -

.

I ,32~ 1.35

t.32~
1.325

1; i/J '¥Ii% Um
UU&~

maar het is ook
niet noodig om
het uit te houdell
want GARDAN
. helpt prompt!

3455

\

j

.,

..

•

•

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD van Doudel'dag! ,18 I·'e})l'uurl 1937 - TWEEDE

Bun
:"'1'''

rHET LOMPEN-PRINSES.JE
t..
•
.......

morgan. voor
het laatst:

THE 'AT E R

aanvang 830 n.m.

in

Univers~1' s

feest van muziek

~n

H.ede~-

di~pst

van Uw

d&

een 510rmachtfg succes voor SHIRLEV UMPLE
en FRANK MORGAN- HELEN WUIUY HEr HALL JOHN50~ KOOn
346&

t

REX

en VQ'gend~

aVQnden

THEATER20

offreert· tot en mot Zaterdag

rna<;hHg.1~nd(;l)kwekkende·liIm,

mensch~lijke gevQeJens

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

..

CHERIBOI't
Februari

"PAREH"

zal he,Hen:

D2 EERur NED.-IND. FJLM,

",DE WEG NAAR ROEM

geregissecrd door ALBERT BALINK en MANNUSFRANKEN, en
muzlek van PAUL SCHRAMJ.V1.
341a

H

.. ...... r: ..

I

rQmanee

.5hoft' Boat-

nTHE ROAD TO GLORY"

~en

VoorClf :

. . 2 $ 3 ~ ttl . .•

,

GIl.II!iIQlalUilll,,'•.....,-crw
•.1IIl_ _ _"II1'_ _II'~"

welke' U \Qt in hel

I R,E N E
DUNNE

(TJlklnl - Dlerenluln)

6

;

DECA PARK

He.den en

MAXIM

we,s

I 11

4;

uitgebreid. actueel voorprograrnma
V~naf Zil~erda9. s G R A (E MOO R £ In
THE KIN G S T E P SOU T
34 TO

'THEATER

CITY

~HERIBON"':;

offreert tot en met Zaterdag 20 Februari

THE WHITE ANGEL
met

KAY FRANCIS, tAN HUNTER en DONALD WOO os.

D€ l'Demvolle lev€nsg'eschiedenis van FL'ORENCE NIGHTINGALE. de
stichteres van het ROODE KRUIS, die net destljds geminachte ver- " 'j
HELDENMOED
ROM.J.NCE
OORlOGSHUMOR 34110 pleegstersvak wls.t op te voeren tot de edelst-e roeplng Van de vrouw.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~.i.~.~~~~~~~t.t~.I~~~~~.~~~~••r~••••e~W~lT.i~~)i~~~.:~~.~~~~·B
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GWEKKENO

HEDEN PR~MlERE

dan haar
slnhlere viJ({er Is.

.

van hel hoog romantluhe
en spannende tuldlee"
verhaal Red M· 0 r n t n g
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en kogelt. list ell geweld
konden haar olet legen ..
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want In haar
hilft Y/QQndll e"n groote
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Een film, welke tot de grootsle cre,ati~$ i:n. d~. fitll\·h)'s.tQrie. g,erekend ;!
mag worden.TQ.egaokelJlk ~QO( a,lle,leefl.ijden. ;;
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COMBIHATIE SLUYTERS& 00.
BA.TAVIA -

SOERABAIA
- ' SEMARANG'
,

.ANDOlNG ....... MEOAN -
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MACASSAR
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BRA N D~

AARDBEVING· TRANSPORT-

'INBRAAK~

BAGAGE- EN NOODHAVI:N·

~ VERZEKERINGEN

SCHUL-

II

De' Indischman
per kwartaal in ,Nederland en f 4.- 10 het
buitenland.
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5 jaargarantie
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Ste~1

Goheel compleet met Electrlscfie famp,
standdard
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Wal IOU UW oordeel zljn, Indien U lid. van de Jury was
'geweest 11 Haar schoonheld' had geen . vilt 011 den. open- •
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haar - ook

!lleohts d,-/e guideD

n. m.),

~-----------,.....---------'-:-"'----------.P

?
•

Versdtlint In Nederland lelkens na ilankomst
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Sill

muller/Maureen O'Sullivan in METRO'S:
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fAAN HALTE'TJIKINI

(!!Al!J'."~,J.JUI &WJ

C. AUlEREY SMITH en GUY, KIBBEE.

RKO Rattl() pJ,ture,
ook voor klnderen. 3479
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.MODERN GfMEU8llEEROE flATS

DOLORES COS.TELLO BARR.YMORE,

E¥n

•

.-!

LORD'"

F REDO I E BAR THO LO M'E W

.M~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~..........i••

e.

a&ri!0

(Uttle lord Fauntleroy),

bijgestaao door:;

..

e, at

ROLAND YOUNG,' JOAN GARDNER,

•FLATCEBOUW

Wij overdrijve .. dan ook nlet, als wij beweren, dat deoudenm OQ(J.
meer van deze /ilm zullen genieten dan de jeugd, omdat zit de.s t~
bete r hel innig menschelijk vechaal kunnen. waa!Heeren.

~Illen

,!

> "

SA

volgende avonden
E~n der Tlen Beste. fifms van hel faar

Spanning ~p spallnhlg In
een Il~rd~sdr<lma van de
Zuidlee. Onversc.hrokken
<fi1<ten Viln een Jeugdlge

)(

~",

In de.ze film voigt het eene wande; op hel andere en.zit men aan
een stuk door. Ie lachen. Steeds even boeiend en interessanl. Bul'
tengewona comedle van de besle; 500;1.
3,'S(}
Voor aile leeftijden •.

31Ff)

PAL~ACE

CINEMA

(bekend lIit la Cllcara(hIl)

s(hlpbr~ukelinge.

PARK.~.
.wast a
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(DE MAN, DIE WONDEREN KOI't DOEN)

bJo.e.ddQrsUge v aOlIJ I er. op loek 'naa.r slachlQUers ••••

DEC"

,-~

':.....iJ.

IH[ MAN WHO COUlD WORK MIRACl[S I

'. Ultetlilk een fasdlleerende vrouw, In werkellJkherd eelli

DE MAAGD VAN

-\'.~.~l

Heden- en volger\de avonden:

UNITED ARTISTS' verfllming van H. G.-WelLS' wondervolle fantasle:

Do'eNTER

~S

DR A C,UL A

.

;'}i\

l

~

•

I

''l:,

BATAvtAASCII NIEUWSnLAD

van DO<lldei·d~lg.,18 FeJ}1'1Htl'l''!937
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~roquetten, een visch of vleeschsoOl't en
sla, compote 9f 1js voor een paiu' franiten! Uiterst makkeliJ:{ voor personen,
dilf veraf wonen en een groot deel va~l
dell dag in het centl'um del' stad zaken
of commissies moeten doel!. Op welk uur
Uitvhuling van (h,: G~ P. U tel'lllohlen
men zoo'n warenhuis ook binnentreedt,
aItljd Is het er stampvol op aIle verdleDr G. P. Utermohlen, geneeskunclig
Het toestel bestaat uit een; op ver~
pingen, en kan men zich door de drom- adviseur van de N. V. Stoomvaart Mij. nuftige wijzt\ vervaardigd rubberkussen.
men bezoelters met moeite een. weg baNederland, heeft naar Aneta ons reeds Dit rust op een plank, welke aan vier
hen.
.. De kleillhandelarim hebben zich en seinde, een prachtige uitvinding ge- sterk elastische veeren is opgehangen
- Het spijt mij erg, mijnheer. ~k heb bloc reeds rheermalen tot de Regeel'ing ct'aan. door een appal'aat 'te construee- in een op speciale wijze gebogen raam,
.!'
nagenoeg aIle foto's van beroemde fUm- gewend om beschermlng tegen de Jl1oor- ren; dat niet aileen een afdoend voor- dat ;precies in' de coucl1ctte past. V~~r
al'tiesten voorhanden, maar juist die dende concurrell'tie dier machtlge "bij- behoedmiddel blijkt te zijn tegen zee- vl1egtuigen is met het oog op de luchtenkorven", maar zonder bevredigend re-" _
[
.eldoorlog tegen den binnendringenden nlet.. .... !
ziekte, doch dat: tevens, blijkens opge- zlekte den eenlgszins gewijzigde conlUll>irine voor t e voetell..... vijand hadden verzet, zon der vonn van
sultaat.
dane ervaringen, de zwaarste zeezieRte structle mogelijk.
proces doodgeschoten. Op den hoek van
\Vat men voor een franc krijgt .
iifgeluisterd gesprek binnen eell kwartier kall genezen .
de ~ue 9-e la Forge, welke in de Cllaussee
BRIEF UlT GENT
Aan boord van verschillende schepen
OEmt ,lleert ook nog de reputatie van ~ Ik h~r)" weI eens in zulk een re8taude Courtrai 'uiUoopt, staat een koffievan de S. M. Nederland, o. a. op het
te
zjjn
de
gocdkoopste
stad
van
Europa.
rant
gezeten.Het
was
er
erg
druk.
De
van
h'-lls !net een verd~eplng, waarop- ook
kampeerschip Tarakan, zijn met dit
Dat is nlet overdreven. In dee~rste I z~tjes wqren z66 nauw geplaatst, dat. de'
toestel reeds geruimen tijd proeven geeen
gedenkplaat
met
beeltenls
is
aan--'
plauts schuilt die goedkoopt.e natuurlijk i be2;oekeq rug aanrug zaten. Aldus werd
HANS VAN DE WALL
nomen en de scheepsartsen zijn eengebracht ter nagedachtenis van de En- in den frank een muntstuk tegenwoor-11k.'de naaste buurman .van ~~ee heer~n
I
Ifarig van oordeel, dat het toes tel schit,.'
"
' , a a l l een ander tafeltJe. ZIJ waren ,m
gelsche verp!eegsterEdith Cavell, die in
terend wel'kt.
die woning was gevlucht en gevangen dig gelijk aall ongeveer zes I~ollandsche ,ulliform: Een van beiden was blijkbaar
centen,
doch
onderverdeeld
111 honderd een militair dokter Ik hoorde onwllIe-.
Ditmaal lets over. Gent, wellicht de, genomen.
centimes. Wat men voor dien eenen keurig dezell vertelien:'
'I
Een Qokter op een der Poelau-booten
.
eenige stad in West, EuroPll, waar oudfrank kan krljgenen wat men met die
'
.
schrijft in zijn rapport om trent het toeheden uit de Middeleeuwen het' best beIn de Kathedraal Sint Bavo en an- honderd centimes kan doen, is voor ons,
...:.. Je kent die roodwangige piotten,
: stel o. m. het volgende :
waard zijn gebleven. In Holland vi:' -~ ,dere Katholieke ,Kerken, waar onder- menschen die ult Indie komen, eenvou- boerenpummels met 'n hollebollehap"
Een bijzondere erval":,; op de terugmen zeker ook huizen met antieke ge- scheidenekostbare schllderijen van de dig onge100flijk. Een andere oorzaak van snoet, oerstommelingen. Nou,zoo'n braaf
dien lagen Ievensstandaard ligt in het t~pe kwam. verleden week bij me; op het
reis
fk nog afz'mderlijk vermeiden:
veltjes en zoo, maar hier zijn het heele 'r;ebroeders Van Eyck, Rubens en aridere fei't, dat de taIrijke fahrieken hier veel zlekenrapport en klaagde over pljn aan
,Wij waren de Zuidelijke route door den'
straten, die een middeleeuwsch aanzien oude. Vlaamsche meest.ers zijn onderge- meer produceeren dan zij in het- bu1-' zljn voet. Met een Cog.oPola~ zag Ik wa·t.
Indischen-Oceaan gevolgd; het was eell
hebben. En hoe prachtig-Interessant bracht, zijn antiek~ K~mstwerken als tenland verkoopen kunnell.
'.
er ,aan scheelde, en flep mljn asslstent
'halve ;dag voor Kaap Guardafui - In
r di
b
I Al ZOO'll straat toe- preekstoelen, glasschll(iermgen en beeldtoe: "Doe wat talk op z'n voet!"
..
.'
Hell's Kitchen - .op 24 Augustus, toen
z In. e ge ouwen.
s..
houwwerk van buitengewone schoonDat surplus wordt door de Gentenaars,
'twee 'dagen'later verschijnt de kerel Uet door dr. Utermohlen mtgevollden ik 's morgens om 4 uur door de sterke'
valhg leeg is - op Zondag blJv. - dan heid te zien. Vermeldenswaard is nog, waaronder tienduizenden arbeider$, ver~ weer op hetziekenrapport en zei dat
apparaat tegen zeeziekte
bewegingen van het schip wakker werd
verwacht men elk oogenblik op de hoe- dat In de gewezen Kerk der Baudeloo- bruikt tegen slJ(ltprljzen. Er zijn in de de pijn ,aan zljl1 ,voet verergerd wa:')' I k . .
en spoedlg een snel toenemend beklemken daarvan een geharnast.en rid<wr of Abdij - thans Universiteltsblbl10theek stad vier enorme warenhuizen met Ufts beval' inljn asslstent: ..Gee! hem twee . Dr. Utel'mohlen is naar het Vad. ,me- 'mend gevoel in de maagstreek onder'. ; ,
'. ' . ' .
dedeelt, hlerbij ultgegaan van de theorle yond, de voorbode van mlsselijkheid. De
een edelvrouwe met langwerpig hoofd- - Mozart het orgel bespeelde bij zijn voor aIle verdlepingen, altemaal ,in.; aspirlnes".
. .
bezoek aan Gent.
koops-paradijzen
voor
de
hulsvrouwen.
Oisteren
vertoonde
de
vent
zlch
\vaarI va~ den utrechtschen hoogleeraar, prof. horizontale ligging in de kool was niet
toolsel (henn!n). en een chatelame-tasch
Ge ·kunt niets bedenken van af een pu- achtig weer op het rap·port en- ik zag QUIX, welke alsvolgt kan worden ge- meervoldoende, de mis8e1ijkhel~ ontwikIn de ploolen ,van: haar eenzijdsch opGiJ merkt aan het bovensta~nde weI, naise ltot en met een auto, of ge kunt dathij zeer moelli}k liep.
formuleerd :
kelde zlch reeds, :zoodat lk mij op de
getrokken.sleeprok te voorschljn·te zien dat Gent een stad van beteekenis Is, het. daar viltden in versch!1lende kwa- ,. Hij (ieed zijn schoen uit, ik bekeek dat
bank heb ,-uitgestrekt, het achterhoofd
komen. ,En uw verbee.lding bevolkt het vooral ook door zijn groote haven, zijn liteiten. In elk warenhuis is een restau- zaakje, eli ontdekte tusschenzijn teeDe oorzaak van de zeeziekteverschijn- op het kussen ; levan dr. Utermoh!en).
hordes cder hooge hUlzingen met kra- duizend bloemen- en plantenkweeke- rant, waar ge, moe van het (irentelell ~en twee aspirines.
.
,. selen moet worden toegeschreven aan Al slJ(>edig voelde ik mij beter wol'(ien:
nige hellebaa11:lIt1rs of in fluweelen wam-, rijen, waarvan de voortbrengselen naar en kijken, voor weinige centimes een.'. De ongelukkige, die nlee wist wat hij een abnormaleprikkeling van het zoo- tenslotte sluimerde ik zelfs in.
buizen en zijden pourpolnt.s uitgedoste alle deelen van Europa worden verzon- kop k{)ffie of chocolade met 'n koekje, met die asplrlnes doen moest, had raad genaamde binnenoor, het labyrinth, een
burggraven.
den, en zijn textiel- en machlne-fabrie- een glas bier of limonade kunt krijgen. gevraagd aan zljn l$ameraden van de merkwaardig orgaan, dat zich in het
Het op wetenschappelijke basis geconrotsbeen van het hoofd ~ dus belder- strueerde tciestel, dat in Nederland
ken. De plaats is ook befaamd om haar Ook een formeel mtddagmaal met soep, chambl'ee......
Midden in de stad verrijst nog onge- wondermooi park, ·g.rOQt 25 hectaren.
zljds - bevindt. Dit labyrinth bevat reeds gepatenteerd is en waarvoor in
schonden' een grootsch en:massief rld- Het is zeer kU\1&tlg en smaakvol aan~
oorsteentjes en boogvormige kanalen,t het bultenland patentenzijn aangederslot met omringende gracht, ophaal- gelegd lllet rozenhof, Alpentuln, begodie op een bepaalde manier geplaatst vraagd, wordt geheel in Nederland ,gebrug, hoogultstekende tinnen, diepe kel- nlaperken, pergola's en. rotspartijen,
zijn. Deze organen zljn het, die den fabriceer'd.
ders met valluiken en onderaardsche zwailenvljvers en beeldengroepen, even
evenwichtstoestand blj rust en bij begangen, ronde uitkljktorens en' schiet- feeeriek als schllderachtig. Eens in de
weging .van den mensch beheers~hen,
Het wordt in den handel gebracht
gate.n, de z.g. Gravensteen, waar achter- vijf jaren wordt er Cen bloemententoon- I
wanneer ze onder normalen invloed van door de N.V. oSogedis, onder den naam: ! '
eenvolgens de graven van Vlaanderen stelling gehouden, de were:dvermaarde
de zwaartekracht staan. De oorsteen- dr Utel':l1ohlens toestel tegen zeeziekte
hebben gewoond.
I tjes worden tegen de onderlaag gedrukt,
.,Gentsche Floralien", die zelfs uit Ame"As a" (Anti· Seasickness Appal"atus) ..
in de versch1llende houdingen van het Het is feeds bij verschillende scheeprika en Japan toe:isten trek't. In het
Hier staan ook de verschillende gil- centrum van het Park verheft zich het
hoofd, verschillend sterk. Daardool" komt vaart-'maatschappijen gelntroduceerd.
dehu\zen waarvan t1at der Vrije Schip- Feestpalels, een' ge\)Ouw zesmaal zoo
de stand van het hoofd tot ons bewust. zijn; De booggangen brengen de beweginpers, dateerend v,an 1531,. weI als het gro'Jt als het complex zalen van onze
schoonste der Vlaamsche Gothiekbe- milltalre socitHeit Concordia. Reusachgen tot onze gewaarwordlng .. Zijn in:
sChouwd wordt. In het Gildenhuis der tig.
vloellen van buiten, zooals bij aan,we- I
Kruideniers verbleef in 152) de beroem~. .•. . c.· .
,..
.
.
zigheldop een sllngerend of stampend
de DUltsehe Ku.ristenaa~;tAlb'rec~t~1}Uf~f;~' ;·;ten>· ;>,l()ti!~ _notlnt_lknog:.d8- Ul)iversischlp- groot genoeg, dall·pyer&chrijden
In de Rue de SOlell zletlUell fiet'iloteJ teit, waarinzeventienhonderd studenten
die prikkels de normale en ontstaan er,
d'ij'a.M Stee"phuyze, waar d~ koning vim (ook Rus,ische, Ch\neesche en eel\ endoordat de inwerking ook op· het. cenFrankrljk Louis XVIII (door de Geute- kele Javaansche) college loopen. Ulter:..
trale .zenuwstelsel te :sterk wOrdt, ultinna~rs genoemd "Loewle die Zwiet"J in aard be~loort de arch~€ologie hler to~ de
gen, die men gewoonlljk niet heeft, n.1.
1815 verblijf hleld gedureilde dj} Hon- voornaa.lllste fac~ltelten. D~~Q hoogebleek worden, braken, soms dlarrhee,
vreemde gewaarwordingen, die de mendetd Dage. n, en. er .de ned, erlaag vernam school IS. de ee. JlIge In B. elgie, wa:!. r in
van' Waterloo. Met den Konin'" logeer~ het Vlaamsch gedoc2erd wordt. mt is
schen trachten kwijt te raken 'door atden· daar :. Guiza~, Chateaubri~nd, .RI- een der hed~ldendste resultaten dool' de .
leidlng te zoe ken. enz., tenslotte gevoel,
chelleu, ~Qhan-Chaoot en, andere pe- Vlaamsche beweging indertijdverkre-'
van allerakeligst zlek-zljn. Zoodra het
kende fi~uren van het Hof. Czaar Ale- gen.
schip stH l1gt, houden de verschljnselen
xander I heeHer in 18140vernacht en .
vrij spoedig op.
.
'
Boekwlllkels, welke zoo'il groote rulm; Koning wmem I der Nederlanden· in
Aan de hand van deze theorle he eft
1816. Niet Vel" van deze heerenwoning te beshan als In Indie,. bestaan hier
dr. utermiihlen een toestel geconstrueerd
bevindt zlch het Hotel ,Clemmen, waar niet. ,De meesten: hebben' een afmeting
waardoor op mechanlsche wijze de verde Hertog Van Well1ngwn verscheidene van 5 'bij 5. Voor Ne(ierlandsche boeken
I snelllngen en vertragingen, welke blj de
malen heeft vertoefd tijdens zljn actie - deze zijn in Belgie met het oog op
veelvuldlge bewegingen van een schip
tegen Napoleon, die Gen £ drie keereq de geri~ge koopkracht van het publ1ek
optreden ten opzlchte van het hoofd '-----0
goedkooper dan in Nederland zelf bezocht.
.
den zetel van de hoofdschakel - konwordt de gulden berekend op 16 fro 50,
den worden getemperd, cen hoofdsteun
Standbeelden en manu- welk bed rag de huidige guldenkoers ook
voor ander·e waren aangeeft. V66r de
waar. door de Slinger. ingen en het. stam- .
menten
pen worden gelleutraliseerd.
devaluatie had de Hollandsche gulden
Ontelbaar zijn de standbeelden, mees- in Belgie de waarde van 20 fl'.
Bij de voor zeezlekte gevoelige men-I
tal in brOilS, monument en en gedenk,;c.n.ell bracht dikwijls het gewoon aCht. erOnlangs wilde ik een goeden kennis
steeilen up markten en pleinen. In meover liggen met het hoOfd reeds vernlge straat' treft men tegen een muur op . zijn jaurdag verras~en, stapte een
Echting, . maar bij zwar~n zeegang is dit
een groote bronzen plaat aan, met men- boekwinkel blnnen en vroeg daar :
toch meestentijds niet voldoende. BiJ
schenfiguren en relief. waaronder steeds
groote beweglngen van het schip toch,
versche bloemenoffers en brandende
- Hebt U ookRet Portret van DO-I
De Fral1sche minister van Marine up het schip der woestijn. ;Uinister
blee! het hoofd als: het ware "wegvalkaarsen zljn gepla9.tst. Op die plekken rian Gray? Na e.enige aarzeJing antGasnier DlIparc, die een reis in Algiers maakt, 0.> een kameel tijlen"en- dat nu wordt door het toestel
werden de burgers, die zlch in den we- woordde de boekhandelaar wee moe dig :
dens een excurs:e te BOll-Saada.
geheel opgeheven.
3295 '
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Stad van vele historische herinneringen
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F E·U ILL· ETON
De nieuwe· Lord
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zijn nloeder had hanr kindel'en noolt
naar een Zondag~,school willen sturen
en miss Morton leek zoo in het geheel
n:et 'op de vriendlnnen van zijn moeder,
cf {woais hij ztch haar' had gedacht.
"Nu, \bij gebrek aan ieilland anders,
die het voor;mij1oet, zal Ik mijzelven
.maar eens voorsteIlen; ik ben je nicht
Bertha of Birdie ~ zooals je wilt."

Frank' iwas In het geheel niet van
Hij .Het de heeren nu in een klein ver- plait ·zelfs ;,Bertha" tezeggen en zat er
trek, waar eell dame in het zwart op erg over ih, dat Herbert soms die vrijhen toetrad:
held weI nemen zou; Mhar als de jongen
naal' zljn hart te Werk was gegaan,
"U verwachtte niet, dat ik hier nog
was?" vroeg. zij op hartelijken .toon, zou hij gezegd Mbben: "Lieve mensch,
"maar Adela is naar haar broer en ik je bent veel ,te ,oud om je Birdie te ladacht, dat.ik .nu :beter deed om te vlij- ten noemen!" want dlt was een lievelingmaam geweest voor Rose RoUstone
yen -- voor de verdeoling."
('n Bertha Morton, hoe slank van figuur
,,0, ~eker. Dat verheugt mij", zei hij, ook, had e~n Ivermoeiden trek 0111 de
o(SCilOOll het hem nu nog nietzoo lv;el c~gell, waardoor men wei aan hanr zag,
duidelijk was, dat dij; waarlijk hetbeste dat ~ij tu:;schen de dertig en \'eertig
zan zijn. "lk zou ll. niebo gestoord :heb- was, wat op den veertielljarige zeker
bell ......... "
sen anti.1iluviaanschen indruk 111aakte.
,,0112in! Ik hoor hier eigenlijk niet Bovendien was hij verontwaardigd over
meel'; Letitia Bury is verlrokken·- he- de dUllne botcrnamlll!etjes, die. bij de
laas! Maar Hailes logeert hier, eil ik zie, thee opgedlend werden,
dnt u een jongmensch bij u 'hebt. Uw
toen de heerel1 naar hun respectleye
neef?"
kamers gebracht werden, 2!ag hij toch
"Herbert, de ZOOI1 van jmljn overleden nog even kans zljrlgevcelen:s lucht te
bl'.oer. Ik zou hem niet meegebrucht gevel1 meteen:
hebben als ik dlt had geweten."
"Zeg, oom, Is dital wat je bier te bik"Een jIleer dus?" vroeg ze lachende en ken krijgt? Ik rammel van den hon.
relkte hem de hand: ,,0, lk mag graag ger!"
jOllgens! Dit Is weer eens eell heel
"Ditis pas de thee,· jongen. Later
nieuwe erval'lngl" I
wordt er gedineerd. Pas nu op,dat je
Herbert keek iverrast op; het lokte je behoorlijk gedraagt 'en (iat je vooral
h!em nn lliet zoozeer aan 'om, dienst te niet zulke uitdrukkingen gebruikt!"
d()en als "een nleuwe ervaring".
Hij
"Gedineerd? Dat klinkt nlet kwaad,
h:ad minderumgang met dames gehad maar je moet zeker heel; voorzlchtlg
dian ,ve<le, jongens, lager in stand, want eten ?"

"Natuurlijk. lk vrees, dat ik llU ook·
niet I zoo geheelop de hoogte 'van de
manlel'en hlel' ben. Maar Z()l'g in ieger
~val, dat je niets doet, waf je mij niet
.zlet ,doen COtl denke1 vcoral .'aan.tHerbert, dat je Inlet iederen keer Wijll
neemt, als de .bedienden hetje bieden..
Reb je weI een : paar lakschoenen bij
je? ......... Neen? .. c ...... Had ik maar gewetcn, dat miss Morton hIer, waS! Ju,
nu voor vandaag ;valt er niets aan te
veranderen. ~ Maar zorg, dat je je gezicht en je hande~leens goe·d wascht.
Er is warm \vater."
.
"Ze zijn' heelemaal niet vuH", zei
Herbert., met criti~ehen blik zijn handen
cekljkend, die f - ondanks:1e reis - misschiel). nog ncoit Zo.o schoon geweest
waren, dacht hij. ,,0; het i1: een praclltig goed, oom, maar die groote lui maken z!?h het leven .onmogelijk .lastig!"
Herbert. keek vol belangstelling ro.nd
naar al. de gerieven op de logeerkamer.
Tot. nog· toe had hij ]1ooit anciers dan
die bij zijn maedcl' op de eerste verdieping gezien.
Maal' , later, in de eetkamcr, kencte
zijn . bewon1ering geen grenzen. Hij
was echter' te trots.eh om blijk ~c geven
van zljn 'gevoelens en 'faakte eer~t geheel
onder dell Indru\<, toen hlj aan tjlfel bediend werd door het Isprekend evenbeeld
van ml'. Rollstone,,'die thuis' altijd vool'
zulk hoog gezelschap ;doorging. Dit imlJ(lneerde hem veel meer d\:ln de tegenwoordigheid van ,de dame en hcewel hij
over het geheel niet licht :ge'jntlmi~
deerd . werd, ·kreeg Jlij toch een kleur,
toen zij hem vrij gebledend te kennen
gaf, dat hij't verkeerde glas bood tel'
vull!ng :met champagne, 'dIe hem gel uk-

!

kig in het geheel niet smaakte, z.oodat
hij 't bijeen eerste kennismaklng liet.
Lord Nortllmoor, die steeds· op heete
kelen zat; ,dat zijn ne~fje lie een of andere
cncescheidenheid zou begaan, Het het gespl'ek hoofdzakelijk over· aan mi&~ Morten en mr. ,Hailes, ,den 'zaakwaa~'nemer,
zen gedLstlngeerden ouden heel', die bijna
Vaderlijk was tegenover haar,· zeer vriendelijk tegen hem, maar die ~net cl'itischen blik den jougen welpbeschouwde,
die nog geheel,. in 'zljn fatsoen gelikt
m:oest worden, wilde hijeen goed flguur
olaan als ;vel'llloedelijk erfgenaam.
Ze trachttcn hun g'astheer al in het
gesprek te behekken, maar dit IUKte niet
best: weI Iulsterde hij aandachtig, yooral
wanneer het liep over belangen daar uit
t~en omtrek,en antwoordde op de vragen,
cJ:e ze zeo nu en dan beleerdheld~halve tot
hem r\chtten. Zoo vernam hij, !:iat lady
Adela met haar kleil1eAmice, "met geweld" - 'zooals Bertha zeide -- waren
D'iccgrllcmen door haar broer. "Maar ze
l<omt terug", ging ze vo·al't. "Ze, is veel
to zeer gohedlt :lan de plaats, aan' haar
graven en 'aari de annen.".
"Ik weet nlet,Wit die beginnen zouden
zonder haar", zei mr;. Hailes.
"Neen, zlj is ,de eigenlijke domlneesche,
met hart en ziel". En toen ze zag, Of. vcr'lneende ,tezlen, dat Fra'nk wat vel'wonderd keek, voegdeze er blj: lk weet niet
of ,het je bekend is, Northmoor, dat onze
domince, j'mr. !Woodman, .ongetrouwd Is,
maar dat Adela voor de parochie de
plaatsvall domJneesche vervult, doordat
ze ide annen bezoekt en verzorgt; mlj
zijn ze hier te tam. Niet, dat Ik nlet voel
voor mijn naastell, maar Ik verkies de le-

..
•J

venlligerstadsspreeuwen. Ik verlang er I Ais hiJ vai1 te VOl' en had geweten, dat
naar om hler weg te komeli."
• mi~s Morton er was, dan zou hij, or'-zijtl.,
Lord Northmoor wist er al evel).min lets neefje niet meegebracht, ot hij zou hem'
op te zeggen als zijn neefje; met meel- betel' uitgerust hebJ::en, want de jongen
te verz,on hij er nog dit op : "Zijn ze niet was er nu weI toP gek!eed om bulten te
gruwelijk onbeschaafd?" .
loopen in mannengezel,chap, maar aan
"Dat is ,juist het mooie er ,van !" ant- eenavon'jcostuum. had hlj niet gedacht.
wom'dde Bertha. "lk hOll er mijn eigtn
Mr. Heiles gaf den raad om hem den
regiment lucifersmelsjes, krantenjon- volgendel1 rnorgen naar het stadje Colgens, enz. op na en mr. Hailes zal er mij bean te zenden onder .gele:de van ~en
bij helpen om een ,aardlg net hl1isje te butler Prowse - die 'zich vereerd zou
krijgen, waal' ik dan met de ondergrond- voelen ·dC01· die opdracht en ook zeer ge.sche heen .kan. iJa, umag dan weI het fchikt was om met de lloodige autoriteit
hoofd sehudden mr. Hailes, maal" als u op te tred€ll.
'
er mij nlet bij wilt asslsteel'en, dan zal ik
V~~r de vCt'dere Ollvo~ding, de zaak
het aIleen weI getjaan krijgen. Eukel zal
de wijze waarop u dan ;misschien ware van meer belang, waarover ml'. HaileS
toen geraac!plee:sd werd, noemde hij een
kwellingen bezorgen !"
"Wat zegt lady Adela er van ?, vroeg gouverneur, jjie ondel' de gegeven om,tandigheden ·geochlkter 'zou z!jn vooi'
m,r. Hailes.
Herbert& opleiding dan eell open bare
"Zij meent, dat ik oul 1 genoeg ten om ~chool, dual' hij, opzijnIeeftijd, toch wat
11lijzelve te helpen, : hoe u er dan ook moe,t afweten ,van de klassleke talen en
ovel' denkt, mI'. Hailes",
o'Jk betel' op de hoogte diende te zijn van
Het diner was afgeloopen, toen Ber- den goiKlcn toon 011 manieren: '
tha opstond en ',lterbert voorsloeg of pij
"MOlal''', bc:;-loot de zaakwanl'nemel'.
qlet haar mee wilde l~aan. Het was niet
te donker, zei ze, om nog eens even ;het "Mi~s Morton k~Ul u In' 'dit opzicht een
park in te loopen en de konijntjes dual' zeer goede raadgeefster zljn."
te voorschijn te zlen 'schieten.
"Ze is ~rg goedhartig voor hem", zei
,,,Ja", schudde lllr. Hailes' het hoofd, Frank.
"die konljntjes mochten daar ,nlet zoo
,,0, niemand heeft een beter hart dan
dlchtblj zljn, maar het park is deerlijk
verwaarloosd islnds lien dood van mr. miss Morton! Ze is mis~chien wat exMorton!"
centriek, maar - dat hebben de omstandighedel1 zoo meegebl'acht. Ze heert veel
Het gesprek tusschen de heeren aIleen verdriet gehad, maar ze Is altiji:l even gul
vlotte veel beter en nlet lang duurde het, gebleven; 'tiit zult u zeker ook ondervinof ml'. Hailes had enkele van .de bezwa- den lllylord in alle sehikkibgen met
ren gehoord betreffende Herbert ;, aller- haa~'."·
,
eerst (lie, om . ,hem geschikt te maken
voor het gezelschap van een dame,voor.
al op den avol1d. '
'.
(Wordt vervolgd),
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De verdediging von
Singapore

Drie ·gevaarlijke Jongelui gearr.este.erd

Lessen nit de jougste

OOK VOOR

BABY's

llWllOeUVl'CS

aij qe hu!szoeking, die direct na de
,arrestatle werd ingesteld, v~:md men in
De correspondent van de Observ~r te
<!p wo~~ng . een groat aantal reserveSingapore wl}dt een beschouwlng aan
~'ijwielenen rijwielonderdeelen. de jongste manoeuvers, waarvan hij de
Politle-UHlUllell
in ,e~ll . hIn- )len Qyert~lgen, ot er lell1and in de banden,
"
,
Zoo groot was de voorraa~, die In den onaantastbaarheid
van de stelll)lg
b~~ft was·
lQop van den·tijd daar wal opgeslagen,
dCl'laag
Een!ge oo~enbll~kell later stapte een dat een kraanwagen van de brandweer Singap<>re voor rechtstreeksche aanvalder In~i.ttellden ).lIt om den Qmtre~ te drle ritten' moest maken om al:e ill be- len ult zee, de doeltreffendheid van de
Na cen schletpartij op de lIavikverkellnen, terwljl de 24~jarlge pe K. ~Iag genomen voorwerpen naar': het patroullles vliegbooten en .de kwetsbaar,
laan, waarbij de daders kallS zagcll
met. behulp, van eenl&,e sleutels de H1oe~ hpofdbureau van po:ltle oyer te brengen. held van aanvallende vllegtulgschepen ,T
twee brieven. Een van die 'briev€n Is van
ner auto te olltkomen, is de HaagJoke. fIaastig opent zij hem:
¥
ren b" ~gOl} I'
.os t e. sc"h
.. rQ even' , waarmede
. . '.
In de wonlng van zijn ouders werd den de voornaamste lessen noeQ1t.
sehe politie. er in geslaagll in de
de reserve-band aail. de auto was be- volgenden morgen de 21-jarlge C. de K.
Nu moet u .niet schJ;ikken, moedeI.',
Tuipeboolllstraat een drietal Haa~vestlgd.
.
aap.gehouden.
Aan de manoeuvres hebben. 30.000 man
want ik kom u groot en onverwacht
OUW
nieuws brengen ...... Jan wordt uitgesche jongeIul; ZOllen vall bekend~
JtJI~t Qlln~p Qqa~nqH~, d~t p~ ~. aan ,D.w.e s!!j}ijnt zlch, .bij de schletpartij van de vIoot, 90 oorlogsvllegtulgen, en
zonden naar In~ie! Ik ,was het u zoo
de derpe m.oer wHqe;be~lnnendlprQnge.n qP de 'ij.aylkllan eVE)neen&' in de auto te 7000 man van het leger deelgenomen:
fa'ntjllcs, te arre~~".'Cl·efl, dIe sellert
Het grootste gevaar schljnt gelegen
:door
graag zeIt 1.<0 111en vel~t~llen, ma;u u be~
8 'u';aan',len de shl Ollveilig I~,adden
de PAPtje~Il?~Jm.en te V,QQ):scpijp ~n sqm-h~bpen bevc)n.dell. Na qe v:ucht zijn de
.
grijpt, hoe druk we het nu krijgen, over
geuiaakt
meerden ,de ~!~v.en, zlch over te,~~ven'24-ji\rlge .de K. ,en dlens nee! naar, de
te ziJn In een luchtaanval bij verrasdrle maanden moeten we in Batavia
. ' .
. Q~~~'~~P~! l)i1I1eboomstraat gegaan, terwijl de 21- sing. ~ij de oe!enlng bleek Intus~chell'
EMMY TOLLENAAR
zijn! Eerst h.ebben we nog overwogen
Des avonds trok het dnetal - de
:'
j~rlge de K. de auto, dien zljn broer
dat
er
sne)
en
do~ltreffend versterk))l-I
'
~
,
of
Jan 111et b~ter alle~n vop.ruit zou kune
BeE
de
K
wonende
aa'l
Zqn?er
.~lch
het
beyel
..
"P,QlltJ
s~der.
t
3
daO'en
In
huur
had
naal'
de
,
j
24 - arIge J . J . . . . . ,
• handOl1 Qml-.oog" to bekO"l' meren soron"
0
'
,
d I ht
ht k nen orden
.
nen gaan, maar de deAder heeft er niet
de TuI}:eooomstraat· dlens 21-jarlge
". or , . , p . , "
!! . ' . 1 ,I
... ~garage tenigbracl1t.
gen van e uc mac
un '. w
Door de 3malle, blauw-geaderde hanhet minste bezwaar teg~n, da.t I~ de
- '. . . lIlt i Cd' k dl no'g blj: gen. qe jqngl'llls In hun ~).ItQ, .w~f1fV~n·. .
reis maak en dus ga ik natuuriljk niee.
broe r . de m .. a.r,.~ ;rln; r.r:uritslaan l d~ mQt~r. n~eti~y'asaf~~z,et, englfjlfepPI) ,Daze auto 13 den volgenden mQrgen aangevoerd ult Brltsch-Indie en Irak, den haastlg Yoortbewogen, tikken de
vanwaar
47
toestellen
naar
Slngap<>re
breipualden
regelmat/g
tegen
elk~ar
en.
Het l~ 'Zooplotseling ......... Ik kan me
~v~~nt~~~ler~U~pI7-~ar!geneef,de scrio-! In vqlle V;lilrt yan <lppr, \y~!lrbij het lJQ~ , d.por de p?!Hl~ il~ beslag genomen.
nauwelijks iildenJ.<en, dau onz~ baby nu
lier J. O. A. G. C. B. M. de K., wonende ,openst,aanp.e P!lI:tle r v~n q).ln..W'~g~n)n! . ult het onde1'20ek Is gebleken, dat de zljn gekomen. Ook bleek blj de manoeu- i oi) hetJsezlcht van' de pude mevrouw
vres hQe verstandlg het van de konln;k- , speelt een glimlach, al::. izij even het bain Indle gebOI'en zal worden I Komt
aan de Wild~oeflaan - er In. de allto, ai\nr!l~!n.g kv.:;ammeteen d~r ~enal'kc.vrd 12.. ~. -jar1Je de K., dIe gehuwd is, als de lij~Q luchtmacht Is geweest haar net, bybroekje lop een armlengte van zlch af
u maar ,gauw hlerheen, .we zullen nog
van' den oudsten op ult om geparkeerde staam:l e .;lJ1to s. '
J~ld;Jrvan het complot moet worden
van vlle g. velden In het Verre oosten ult houdt om het resulta.at van haararbeid
heel wat te .praten hebben VQor ons
auto's te plunderen, waa,rblj h~n een I De. re.ctl~rch~~rs ~rep~n ql1U revoIy~~& ! b!,!schouwd.
te brelden.
'
betel' te kunnen :overzlen. Dan breit, ze
vertrek ! . En zult u niet zoo heel vel'
groo~e 110eveelheld reserve-bande.n en! en openden het vuur op de vluchtende \ Om veo).' q!) ge.stol.en netsen eell: afziJn,want de vliegmall is er immer's
weer ,vlug, ijVerlg verder......... schattig
autoplaldsin hal}den viel, terw\jl zlj po~ , auto, die op een vle~tlll plaatsen geraakt 'zetgeb!~d te vlndell, adverteerde de K.
Het Is van groote beteekenls dat i toch dat klelne-klnder-goedje, het doet
om a!standen te dPen vergeten 1 ...... "
onb!)h~:erd staa1lqe rijwlelenbuit maa~- \' w.erd, weIdra was de wage!1 echter ult: regelmatl. g in eenl.g. e dagbla~eq, waarbij slechts enkele oorlogsbodems 'on~pge-; haar steeds den ken aan t,ljden, lang, z66
Langzaam' tikt de pendule op dell
h~t gezlcht verdwenen.
,hij "wegeqs vertrek naar Iud Ie" of "we- merkt door de vllegtuigen de kust heb- 'lIang geleden.
ten,et! benzfl'!-e st"len.
.'
.'
scqoQrsteepmantel ,de 11llnut~n wo:J~, ZI)Oqmstandl~q~qen" fietsen. te koop ben weten te berelk:n. Een v:legtulgAanvankelljk
Even dwalen de grtjs-blauwe qogen als ~ij <11t re~ds zoovele jaren ged\\a~
,
. lukte het de politle. nl~t,
. De
. . arrest:}Ue
. . .. .! gen!)
a nbood
,"
.
schip werd al 220 mljl VQor Smgapore achter de brlllegiazen weg van het smet- h~eft, z011l1el' z!ch te storen aan vre~lgde
De polltlemanllen begaven zlch on-I a
'.
;
een sp,oor vall de daders dezer dlefst~per~
te vlnden, ~aar, de d~evell op qUlten~ middellljk naar de wonlng van den 24Vanzelfsprekend hadden de koopers, opgemerkt en werd, na vlj! uur lang door teloos witte Iwerk ...... naar buiten, .waar 'ot verdrlet. Bulten dwarrelen de bladegewoon. v~orzlchtlg~ en g~slepen wi~?:e te jarlgen De K., aan de 'i'ulpeboonistraat die op deze advel'tenties afgingen, geen een vllegboot In qet 'oog te zljn gehou- de wolken aan het luchtrulm voortjagen .ren neer.
Dflll .vouwt de oude mevrouw. hlllg50. Zij forceerden de ,tieur en troffen ill oogenbllk het vernweden dat hler fiet- den, aangevallen door torpedeer- en en de herfstbladeren een dlk en kleurwerk gmgen.
Op .eell g,egeven oogenbl!k rees echter het perceel de. twee inz!ttenden van de sen werden yet1handeld, welke van di~f bombardeervllegtuigen, voordat het ge- rijk tapijt in den grooten tuin sprelden. zaam den brief dlcht en doet hem ..-eer
I:s zijelgen1ijk na den dood ,van haar In de enveloppe.
'
Iegenheld had gehad vliegtuigen ultte
verd~n~!l1!f t;eg~n het :drletal j<)Ilgelul, auto de 24-jarlge De K en. di~ns 17- stal afkoIl1stig waren.
Joke en Jan weg ...... plotsellng ... 'naar
'waar:ran d,eou?ste blj de I?qlitle zeer jarigen neef aan. Zlj w~rden aan~eMet de aanhoudln~ van deze aIs ge- zenden. Later werd het schip nogmaals man weI Qolt zoo blij' en ,tevreden gilonguh-stig' beI<end stlpt. versche~d~lle 1!ouden en naar he~ hoofdbureaqvan vaal;:ljk' en Z3er geslepen bekend staan- door een escadrlIle vJiegtuigen aangeval- weest als nu, slnds zlj w~et, dat zij van Indle. Geen kleine baby, die tegen 'haar
succes. Om redenen het v·"ol'jaar
gr.ootlllo. eder zal 'z\jn? 0, glimla'cht .Ien ,haar Yinger trac ht t e gn'j rechercheurs werden aan het werk ge- poll tie Qvergebracht, waar zl~ vqorl??plJ d~ dJeven, Is verl1loedeJ1j~ weI een einde len met het grootste
v
hi t t 150
I t
h d
zet Qlll q.e gM~en van het trIo te vOI- werden o~gesloteil.·
aan .vele iiergelijke diefstallen gemaakt. van tactiek a men Ie se p o . de vl'€ugde, diep .In zleh, toen haar eenige pen ...... Heeft ze er zich dan tach te veel
mijl van Singap<>re lateh naderen.
dochter met van geluk stralende oogen, van voorgesteld? .
gen ;.~l) ~l}slotw warell de; aanw~~
Twee tianen glijden Iang;3aam omlaag
zln&~il z~o· s~rk,
dat er geen twljf~1
De aanvallende vllegtulgen, door de haar een paar weken geled~n deze tijding
mee{ qleet oOr). deze drJejol1g~lul moes ..
radiO geleld, en de patroullle vllegboo- kwam brengen! Van .dat '~genbllkaf op de nu rustende handen In haar schoot.
HET NIEUWE ,REKENBOEK
ten (j,e, qaders YP.l1 de bruta1e straatBeschouw de vol~et1de geta'len: In te~, vlogel1 hoog en door nee I.' te clul- zletzij het telkens en telkens weer voor Het klndje' zalwOl1:ien geooren in een
dlefstalleri 'wordeil gezocht.
1933 we~~qel1 .2174 JOQd:che hllwelijken ken met de zon mee, zoodat de waar- zlch: een kleine bi\by met stijf toege- vel' eli onbekerid land en 'Zij lal het rlooit
Ras§engolitlek bij het rekenonderwij~ gesloten en 499 gemen'g·je huwelijken nemers op het schlp tegen de zon In knepen vulstjes en, mollige, trappelende als baby zlen! We zullen niet z~ heel
De val. wo~dt uitgez~t
met Joqen! Welke' is . dil verhouding? moesten kljken, verrasten zlj het toe- beentjes ...... een klndje, dat tegen haar vel' zijn, want de vl!egmaiI is er Immers ...
zal lachen en haar vlnger zal trachten te Ja. zeker, dlt VlOl1!:ier del' technlek zal
I
Een nleuw boek voor het rekenonderstel.
'
grijpen.
de tijdln~en zoo snel mogelijk overbren. Het ~ing. er nu om, £fe johgens o~ wijs op de Dl!itsche lagere schoien
Vervolglll1,s bevat de.ze p:lragrai\f een
heeterd;:fad te betrappen en Maandag- II w'ordt thans in het J?erde Rljk overal tabel, Wa.:lrtn d~ beroepsvel'qeeJjngder
13Ij beide aanvaUen werd het schlp
Goede kennissen hebben haal' reeds gen ... er .zullen brleven zijn en kiekjes,
avond'l ~ebruar1. was het oogenbllk ge- verspreld. Het is geschreven door Kem~ -Arlsc'he :pldt$c'hers WOl'dt vergelekell overladen met bonlmen en torpedo's.
vroeger gewaarschuwd: Stel je van het mlsschjen eens een film ... maar er zal
konlEm, waarop qe' politle een vaL uit- plnsky-Radmej, het draagt den .tltel met dIe der D.uitsche Joden. De leergrootmoederzijn nlet te 'veel voor! Het geen 'hoopje mensch In de baby-box
zette,' aldus de' Avpst.. Langs het trottoll' "Dultschlalld's ondergall'g' en opkomst" j ling mO,~t. ~erekenen, W~.lk. pel·ce/Itq.ge
Hoewel het scblp .,vel'l1Ield" was, valt je besllst tegen. Je Mbt het gevoe}, staan, dat ,;Oma"tegen haar zagt.. ....
van de Havlklaan, waar een aantal au- en heeft thans reEl'ds een oplage van' de Joden 111 elk de~~ o(.ljrljfst~~kel1 oefenden zijn vliegtuigen toch bij wijze of het kind ook een , beetje van jOu Is, Langzaam ,neemt ze haar .b:reiwerk weer
vttn oefimlng aanvallen ult Oil Singa- maar in werkelijkheid hel? je er nlets op, trekt de pennen erult en beglnt he~
to's' gepa.rkeerd stond., plaatsten de. pO-. \718.000 e~emplarell berelkt, \'i.aaru~t hebben h}gelltJmen.
over te zeggen.
I!
klelne kluWen op te winden. In Indle
Reeds vro&z wtJr<lt ue J)4Hs~he jeugd pi);re. \
.
litlemannen, die onder leldlng van in- men mag aflelden, dat het reeds op vele
De oude mevrouw heeft 'geglimlacht. heeft de baby ,deze warme broekjes nlet
sP~Ft!~u;- J. n.. G~q';:lleveld er op uit
sC'holen in gebrulk Is.. .
. door 21jn leermee&ters In de Idea:en. .1
ren.~~f.~Ek~~n, e~n luxe~auto van de. Aile om:ierwerpen, betrekklng heb- van het· Derde ~Ijj( opS'd~i~!'
. {1engevolge van de moellljkheid om de Nee, ze stelt er zich nlet te ,v,eel :van voor. noodlg. Ala Joke en Jan met verIof \<0P04-!~!~,)~~I~e zjch In n1e ts Vil.ll ~en ge- bend.e op het ui+~c'he ,staa.taleven· seoprlogscomstandigheden volkomen na te Ze weet immers al zoo lang, dat je je men, zal het kind zes jaar zijn. Zes
wone l1"rsQ"en "-uto ondersche~dt In de
"'-l
".
volgen ZQU het verkeerd zijn al te vlug nooit te veel /Ian ,lets moet voorstellen, jaar! Ze zlet hem opeens voorzlch. Wat
To. ; """J ",-".
. ..' .... ' dert 1933 worden er In <teri'
van
11.eluSles uit de manoeuvres te treksclif~uw ,van de voortuintjes .stelden de rekells9mmen In bep,andeld. Op pag. 34
kenl Men moet. bijvoorbeeld bedenken, omdat het dan altijd tegenvalt.. .... Ze zal Holland dan vreemd voor hem zljQ.
r~cu~.rRl1~urs zlch verq,ekt op, 111 afwach- treff~n iwlj olider 't nootdstuk "Vreemdd~t .het luchtwapen Val) een aanvallen- zlet aBeen ll1aar een eindje vooruit, ziet En koud ! pan 'lal 'le ,voor hem breiel;l. I
tlllg . val). de ding~11 die kOJ:l1en zouden. ra,ssl~~n" o.m. de volgend~ opgaven
I (jen vljand sterker ZQU zljn dan cen en- een hOQpje mensch 'zich pptrekken a~n pullovers, en een ijstrul met eenmuts,
de spijlen van de babybox, een klem ais ze In den winter komen, WClnt ~a
. Omstreeks 9 uur kwam een auto de aan :
.
k~l vllegtu!gschlp.
.
hoopje mensch, dat I"Oma." tegen haar tuurJijk moet hij"tals er Us Is, als !3 en
en
laa,~ Ini-lJc1 .. ,AI ~ansto. nds viel.bet dEm In... Fral)krljk wonen bijna vlj! m!lIloen .
,
zeggen zal.
'
echte Hollandsche jongen leeren sFha~tpol!.t1emannen op, qat de inz~ttenden personel} van vreemd ras. Het, aantal·
iUltde o~fel1ingen blijkt, dat het nood·t
f h I ' V n af 'sel}rijden!
En nu brel foe 0
aar ~even ,ef a
Nu ~s het kluwen in haar hand alwe.er
een . verda,cht gFoo~e belangstellmg. aan j inwpners bedraagt 41.8 mlllioElll. Berez~kelijk i's' de luehtmacht van de marine
den dag'le~<Je~l voor een der gepark~er~ ken het· aanueel del' vreemdrasslgen
to verpeteren, maar het zal moellijk val- ha11gt, of 11e baby volgende weeI{ reeds even root' ala toen ze begoll~n hllt
staande wagens.
In procenten.
k,ll de kwetsbaarheid van de vlleatulg- zal arriveeren Inplaats van in Aprll, zoo- brOekj~ is :ei: nlet meer: Ze grijpt al
PI1~tschIand zijn de Joden van een
sC:hepen te o'lerwinnen. Deze zljn nlet als haar zoon lhachfetnd hl'~keft gjeZectgd'Met naar het tweede ...... neen, neen, antZlj voelden, dat nu het..grootl1 oogenJa, Herman ee ge lJ ge la.:
. dt
e'en stem In zich dIe haar
bilk naderde. Met de schlJllyJe~pers aan vreemd r.as. In 19a3 qad het Dultsche
alIeell moellijk ta hanteeren maar bo. ke b. ewegi11"r:r zet de oude
me-, woor
ze.
' baPY W
een
energte
.
aanraadt
het
vOQr een /andere
W.Meer U 10)1 h,.ft t
v~ndlen kUlJilen hun vliegtulgen als het
reed de auto even weI de laan ui~, dOCh, Rlj~' 66~o.60.0QO. hlwQl1 ers. ~arv<il1 wavrouw
haar
brll
,af
en
legt
het
brel\,!er~
bewaren'
neen
dlt
was
aileen
v,oQr mijn
eveillatt!r k~~rde hlj .we~r ~e~lJg l?1et ge-, ren 49.I/,&8~J,qde}1 naar h~t gel90f ; b,o.ev.n U.. ".~.g o. eeo
!iqk' door bpmmen beschadjgd Is, of het
dhfi?(l l!c~tep.,!I~ de l!aQljl1~iQ Vall deveel prpC~)lt?
.
.CQ~;'V~.O (T\~.ltijd _ .
scplp d!)Or eell torpedo slag?lj heeIt ge- neer op het klelne tafeltje, waar. reeds eerote kieinki~d bestemd en nu die he~
aU,tQ, ~~kpm~n,
~qQze~r ge belang7Q pet. van aile Jodel1 wonen in de
"~e"'ld.o.,C,rbovil".
I.<~egel1, plet I)leer van bet sCl}lp.als basis een wit broekj~ gereed Ugt.Zes ozal ze noolt zal dragen ...... i
er ZOQ brelen, m haar linnenkas~ liggen
Maar plotseling zit ze rechtop en er
stt;Pfp.g lr~d~?~,:q~~~n, ~lltst~k~en de groqte s'teq.en, iii Be~lijn en' vljt andere
~:j~:::I~::j;o:~~
g~pr1.ljkmaken ..
al evenveel trl!itje s ... d~n nog een moo Ie komt een glimlach op het r.lroeve gezlcht..
gr99\e. 9,. ",en . ~V~!nv~l. weer, I1hJkbaar groote ste4ep allllen5Q ,pet. .
35 ver~"jk.r<Je ,Jr.,
op1~t de. !Mlt~,ep.<lel~ Z,lCP. !l.o.ud~n kun.
BerIijll' -heef.t,· 4.... i.2.&1\1 In.woners.
. gew 3().• i. ~~r I"b&
De a~nvall(mde schepen hadden er In cape en een overgooiertJe .. :... m';.ar neen, . Hoe dom van haar! In de bergen zal
"4
y
v.n
t.bl.llon:
deli nacht kans 'toe gezlen hier en daar dat Is ,meer voor een melsJe e~ .~ hoopt het kind ,!let Immers kunnen' dragen ?
.
Daarvan zljn I(lQ.5~4 .foden; hoeveel
35 01. Vorkrijgbm
landingsdlvisles aan wal te zetten, maar zoo vurig, d~~ haar eer~te klemkmd een : Ieqereen In Indle gaat tegenwoordig' at •.
t
ar boven" en Joke zal er
proce~t van d~ bevplldllog?
b,; Apo!~. en 0'09.
bij het aanbreken yap den dag waren jongen zal zlJl1! ;Maunts Gerrlt Willem
In het ja~r 11/33 waren et; van dedeze Iandlngsp<>gingen reeds afgeslagen zal ,hij dan heeten, heeft Joke gezegd, , e::ll1ie h~:r ba'bY mee nl),ar toe nemen.
3890 Berlljnsche ~dvocaten 1198. Joden.
C·
.
en ten slotte moesten de a,anvallende naar ziju overleden g~ootvader en m~~- kqaar 2[}1 hij deze wollen kleertjes
.~
f
schepen zlch tel'ugtrekken voOr het ge- schlen .zal ,hij ook op dlen groQtvader 11J- juist zoo prachtlg kunnen dragen! Dat
Bereken de ve,:11Qudlllg, het o)1derdeel,
het p~rce!1tflg~. Verg.el1jk daal'111ede het
..
schut van de [orten en de kru!sers van ken ...... ze hoopt het zo~.,'
ze idaar niet ~o.rq,er aan gedacht heeft.
aand.eel d~r Jpden In de tot.alebevQl- IF.N J.llft.i~"i!'!f5ti!f'.i!i IE
de verdedlglng en voor de aanvallen· uit
Een klopje op de d~Ur.
Dan tikken <Ie brei!laalden weer legen
king van :a~l'lIjn, ell in het aantal in- ~~4t~@W'"
d~ lucht. Dlt geschledde onder dekking "De poot, mevrouw.
elkaar; snel en regelmatig, al~f de.
3450 wOllers van het Dults'c'he R1jI<:! . '
3453
'van een ·rookscherm.
In haar hand houdt de oude mevrouw smalle, blauW-geaderde han(jen iet~ heb===~ben goed ,te maken ......

plunderden geporkeerde
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'De Leei"tv hornttn z" In Iiol
HOI OIGGci'IY'! 'NOW I'Ve.
GO, PETE. AM' 'R.I~GER
RIGHI WHERE. 1 WAN-r
'E.M t :I: 'va GOI

~ROOF!

C'ftON IN, i'RIGGERAN' SSi DOWN!

GOOD GOSH!
'SOMESODY'S
CO~1IN'!

'l'YE G01' A '8CHEl"lE. i'UH GI,
Uf:; OUi 0' HERe Wlir\ iHE.'.3E.
Pl-AN5<- f\NO ~\I RID 0'
MICI<''C..Y' t-lOUSE. IN 1J-\'
BARGAIN! AN' ,HIS
-riME. we. CAN'T

MI5S!

In zijngroote vreugtle over zljn vondst
Lang ~an Mickey over dlt prokan Mickey eerst' geen woord uitbren- bleem echwr nie.t denken want op':
gen. Zljn oogen verslinden het In for- eens verneel}1t hlJ het gerucht van
sche letters geschreven opschrlft van' steeds nader kOl}1ende voetstappen.
het bundeltje waardevoll& papieren: De zware soldatenli\arzen maken
P 1 ann e n e n Pro j e c tie s geen ~uln.~ Iaw~i in de gangen .~n
van he t N i e u w Mod .e·l· K a:' d\).i4~lIj\{ verne.emt Mickey tusschen
non. E 1 g end Q 11l van h'e y het d;r~unet1de: "Bonk! Bonk I.
De par t e men t van 00 rio g. Bonk!" ook nog de <froge t!lcvan
"Nu ben ik' eindelijk waar lk wezen Donqerkops hOl,lten been. "Goele
n~oet !" zuchb Mickey gelukklg, "lllt heb grut!" schrlkt Mickey op, "da~r
i~ dan toch elndelljk de blauwdruk- komt le!l1and! !"
.
ken!" Maar nu ...... ! Wat moet Ik nu
doen? Ze meenemen?' Eerst, . met de
corpscommandant praten en vragen om
hulp ?"

En "pm!" blaast hij de hiclfer ult, hqpende
dat het Uchtschljnsel nlet dool" het raam te
zlen geweest zal zijn ~n kruipt als een haas
onder het bed. Julst op tijd, want daar gaat
de deur (eeds -open en ziet Mickey In d.e lichtvlel{ d~ fO,rml~a.bele schaduw van Donderkops
nijipaardenlijf en ho.ort hij een zware stem
zeg~en:' "stap maar binnen "Trekker" en
.nee~ er j~ ~emak \~an!" Dan strijkt sergeant
DO)lderkop een l).lcifel' af en steekt een olielamp ,a an die in ·net volgende ooge)1bllk het·
kale vertrek spaarzaam verlicltt. Dan stappan
Donderkop~ voeten regeirecht naal' het bed! f

\
,I'

•

•

Reeds zIt Mickey vreeslijk in de angst dat ,,'t
Pootje" even onder de krlb zal kijken, maar hij
kan - tot oP' z.ekere 'hoogte - tevreden zljn
want Danderkop g)<lat slechts zitten, bij deze gelegenheid zijn krlb veranderend In een zuivere
heepel. MIckey maakt zleh zoo plat mogeJijk Qm
zijn aanwezigheid niet te verraden en hoart
DcndNkop dan zeggen: ."We 'zljn met dien aap
van een Mtckey nog .nlets opgeschoten. Maar nu
heb ik een plan bedacht dat ons ult het'legioen
helpt en in een moeite door ons van dien &pion
verlost. End i t~ pIa n k a n n l e t
f a I ell! !"

EEl, DRINK
DAARNA, GE8RUIK:
G~BISMUREERD MAGNESIUM
Zekere schoteis, die tot dusverre nlet'
goed door U vel'drag'en werden, kunnen
verorberd worden zonder U bevreesd behoeft te zijn, indien U de vOQl:zorg
neemt, dadelijk na Uw maaltijd, ·.een
beetje Geblsmureerd Magnesium' te go.bruiken. Ten minste, Indien Unlet, aan
chronische maagaandoening lijdt, za~
Geblsmureerd Magnesium, door de overmaat van zuur, veroorzaakt door te
mpeHijk verteerbare of te sterk gekrulde
~chotels, of door teo koppige wljnen of
alcoholhoudende dranken, onschadelijk
te . maken, U· behcwden . voor aI, de bezwarer1 of ze in drie minuten doen
verdwijnen. Indien U last heeft van
ga~sen in de maag, oprisplngen, een
overmaat van zuur, een blttel'e smaak ih
den mond, hoofdpijnen, bezwaringen,
lcomheld na Uwe maaltijden, neem da.n
nog-he.den .d.e proef, zoodra U Van tafel
op3ta~t, met Gebismureercj Mi\gi1e$lum,
en i U zult 'v.erbua&q staan over d'e' gevol. gel). Gepisn1ur~erd MagneSium,. is het
. wereld-geneesmlddel waarvan zij die een
. zW)lkke maag' r..ebben zich. seqert vele
jaren hebben bediend. En zij zljn
tl1ans in staat te eten wat zij willen!
aebisnilireerd .Magnesium Is verkrljgbaat bij aHe Apothekers en Droglsten
it I 1.25 per flesch of I 2.- per groote
flesch, 'dievoord~aliger is. Generaal
Depot: 'Rathkamp & Co., Batavia •.
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~,Die BerB'ne/~"
"As

.yOlt

DERI)E lltAJl

En dlt Is slechts een voorbeeld. RQsalinde Is een heel aparte 1'01, eel'l sprookje81'ol, die ,door Elisabeths overtulgende aetie, haar vleugje ,tintelende ironie,
haul' ge'inspiree1'de dictie tot een zuivere ~chepptng went, een Rosalinde,
zooals, ze waarschijnlijk Shakespeal'f~
voor oogen heeft gestaan to en hij zijJl
onsterfeJijke blijspel sC'll'eef, 'maar eell
Rosalinde, die niemand vo6l' Elisabeti'l
Bergner v!)rmochi, te doen tint~len va'l
bruisende lev em lust en meeslepend0
charme.

De Flln,wereld
speelt Shakespeare

,like it" door Paul Czillllel'vel'/ilmd

De 1'01 van 0r11nde wordt vervuld
door Laurence Olivier, een jong Engelsch acteur, van wien groote verwachtlngen worden gekoesterd.

In memoriam Marie, Prevost
Marie Prevost, een Canadeesche, van
geboorte, was een d2r beroemdheden van
de zwijgende film, zlj maakte deel uit
van de ' "bathing beauties" van Mack I
Semett, en .kw<lm tegelijk met een van
11aar eollega's van dit gezelschap, Gloria Swanson, blj de film. Roem, en vooral filmroem, verbleekt snel, en verge ten
is de tijd to en de naam Made Prevost
evenveel aantrekkingskmcht had als die
van Norma Talmadge, Betty Compson,
en zoneel andere diva's uit Hollywood; I
Marie Prevost's diellsten werden zelfs
een tijd lang hooger gehonoreerd dan
die van de twee artisten voornQemd, dat
was na haar, optreden in Ernst Lubitsch'
film "The Marriage Circle", het groote
succes van 1924. Deze ·fpm had een bijzonder sterke rolliezetting: Adolph
Menjou, ffloren"ce Vidor, Creighton Hale,
De filmsterren Ru,by Keeler en Lee ,pixon "tjkkcll" cen lioefdcslie{l op dc toet~ell van eelJ reu~achtige
Monte Blue, enz, maar zij was toch in
s«)hrijfmachinc ill de nieuwe Am erikaansche revue-film "Ite:ldy, Willing aJl~1 AbW', De hefarmen d~r ~ahoofdzaak 'een trlomf voor Marie Pre,chille wo~ de!l gevormd door ...... becllell ,van eell r,egiment girls,
.
vost, die' plotseling gold als "the best
ligt comedy actress in American pictures".
Zlj speelde over de veertig hoofdroIIen
,innabella en Conrad Ve!4t
Walt Disney
Charlie Chaplin
In films, werd zeer rljk, maar leefde zoo
rqraal en dwaas, dat zij niets meel' had
..
De bekende teekenaar van de Mickey
De beroemde Europeesche aetri«)e
charlie C.h~pllll heeft van d~n Engel-, Mouse-films, ,Walt Dlmey, die voor ja- Annabella is geengageerd; door de New
toen haar roem taande, Joan Crawford
heeft nog eenseen steun-actie voor haal' schen schrlJver D. L.,Mtlrray dlens qoek ren zijn contraet met United Artists World Studios te Denham in Epgelan.q
op touw gezet, en wist te bereiken dat "Regency" geko?ht, om er een film van had verbroken, zal weer voor genoem- am tezamen met Conrad Veldt eeri flIm
Marie Prevost weer werk zau krljgen ... te ma~en met ZIJn vrouw,. P.~ulette qOd-1 de maatschappij gaan werken. De eer- te maken, getlteld "Under The Re:i
op voorwaarde dat zij een vermagerings- dard, III de ho?fdrol. Dlt l~ de Elerste ste film zal zljn gebaseerd op de stre- ' Robe". Verdere medespelenden' in d~
kuur zou doen, want de gewezen be- keel', dat ~hapllll ee~ sc:nano VOQl' een ken ,van Jackie Cooper, OI~der dell titel frm zijn Robert Massey, Romney Brent,
roemdheid was zeer dik geworden, en film gebrUlkt, dat hlJ met zelf bedacht "Skippy", en weer volgens het kleu- Sopille Stewart en Lawrence Grant.
wat erger was, aan den dtank verslaafd heeft.
renprocede worden vervaardigd. Ken- Annabella voltooide kortgeleden de eergeraakt.
Het verhaal is, volgens den schrijver, 11eth McLellan, de vroegere geluidsimi- ste Engelsche technlcolor film, "Win~s
tutor in de Miekey Mousefilms, zal de Of. The Morning," waa1'in Henry Fonda..
-----------geluiden in deze film weer imiteeren. haar "leading man" w~s. Beld!3 belill)!,,-; ijke producties zullen wOl'den ultge;"
bracht door de 20th Century Fox Flhn.
Katluu·ine i,s opstmulig ,
Merle Oberon

I
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i

Elisabeth Bergner

Na v!er jaren van intensieve voorbereidil}g ,achtte Pa.ul Czinner, Elisabeth
Bergner's echtgeno.Qt en een van' de
meest vooraanstaarde Shakespeareautor'ueiten van dezen tijd, de plallllen
rijp genoeg en de voorstudie van h!storische bijzonderheden voldoende gevorderd 0111 met de verfilming van
Shakespeare's meest geliefde bitjspel
een aanvang te maken. De, v.olgende
zes maanden spendeerde hlj toen aan
het bouwen van de "sets", waar de fUm
zou worden opgenomen. Alles moest
tot in de kieinste klelnlghedcn accuraat
en historlsch-juist zljn. VODral de
"aanleg" van het Woud van Arden
vergde veel tijd en zorg, teneinde volkomen natuur J'5etrouW te worden. Al
de tijd die er aan gegeven wera, was
evenwel niet voor niets bef;teed, want
de resllJtaten zijll frappant van natun<lijkheid en, stemming ..

droomen, eens ze1f een grpot actrice te
worden. Max Reinhardt was haar leermees'ter en zij bad werkelijk moellijk
een betel'en en meer toegewijden leermeester kunnen vinden. Met liefde en
tact ,leidde hij haar eerste wankele
schredEHl OJ) den moeilijl<en weg naa:"
succes, maar gedl1ldig was hij, omdat hij
zag welk een groot tal~nt er in het tengere melsje schuilde. Het was voor Reinhardt danook een groote voldoening, dat
Elisabeth haar eerste groote successen
behaalde onder zijn Ieiding te Berlijn.
Reinhardt leer de h9.ar, dat zij, om
werkelijk een groot actrlce te kunnen
worden, een wereld van' ondervinding
zou moe ten opdO€n en )lim mer tevreden
zou kunnen zijn met, wat zij had
bereikt. Elisabeth was een dankbare
leerJinge en leerde met g€mak Engelsch,
Franscp, Italiaansch en Spaansch,
maakte groote' tournees 'door Europ".
met eell zeer uitge breid repertoire en
De 1'01 vall Rosaliml<! deed aUes wat in haal' macht was om
..
haal' ,,\vereld van erval'ing" 9P te doen.
Elisabeth B~rgner, dIe de fIg~ur van En zij won de wereid voor zich; men
Rosalinde reeds meer dan 600 malen begon haal'. naam ' te noemel\ in Mn
op de planken heeft. gebracht, koester- adem met die van S:uah Bernardt en
de als grootste idea ai, haar R,'):alinde I Rleanore Duse. EIl~abeths naam in de,
eenmaal 0P de f1Im t~ doen le~en als rolverdeeling van een tooneelstuk was
nlmmer tevore~ mogellJ~ was., ZIJ heeft reeds voldoende am het tot een succcs
dlt ideaal berelkt ~~l e1" mderdaad alles te stempelen.
'
van gemaakt wat ZIJ er van maken kOll.
Toen kwam de film en Elisabeth wijdEl!sajJetil Bergner bestaat I~iet meer, ~ij de ook daaraan haar Intense aandacht.
is een geworden met het feeerieke mid- Een film met Elisabeth Bergner was
deleeuwsche hert0ginnetje dat zij uit en bleef lets groots iets aparts, dat men
moet beelden, zij leeft de 1'01 van Rosa- nlet missen' kon !' Temlotte kwam de
surekende film en toen was Elisabeth
Iinde !
Elisabeth Bergner is in Weenell ge- ;)~.ls in haar element, Haar groote dl"lboren en werd al heel jong geregeld matische aanleg, gecomblne3rd met d'!
door haar ouders meeg2110men naar alle immense mogelijkheden van de film,
toneefvoorstellingen die in de stad ge- deden kunstwerken van on."chutbare
geven werden. Geen wonder dat Elisa- waarde en onver':!;etelijke sehoonheld
beth's kunstzinnlg l1:ltuurtje meel' til ontstaan. Heeft zij niet )Uillioenen en
meer ,vervuld werd van de liehtende we- nO<J'€ens millioenen over de geheele wereId aan den andereil kant van he~ reid tot tranen toe ontl'Oerd met haal' '
voetlleht en dat zij er van begon te, gave vertolking in Esc~pe Me Never?

Merle Oberon speelt de hoofdrol in
"Beloved Enemy", John
Balderstons
verhaal/van Ierland.s stl'ijd voor de onafhankelijkheid en de romance van eeu
Ierschen patriot met een Erigelsche society-lady. 'Brien A1herne vertolkt dp.
mannelijke hoofdrol.'
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Shirley Temple's vader, die bedien4.e
was bij een bankinsteliing en dlt b~antj~
'jaren lang is blljven veivullen, ondanks
de enomIe inkomstell van zijn klelne
dochter, heeft per l' Janua~i j1. ontshl~,
genomell. ~ij zal voortaan optreden al.s
Henry C. ,Potter, een bekende Broad- Shirley's manager.
wayproducent maakt met deze Samuel
Goldwynfilm ,van United Artists, die
door Loet .C. Barnstijn FilnidustribuVeel 'gevl'aagde actl'ice I 'j
tie in OilS land w~rdt uitgebracht, Zijil
debuut als regisseur.
Een tweede' "Gar~o"?

pall1ela, de :nleuwste 1'01 ,van Katherine ,Rep'burn in de film "A woman rebels", Is een jong meisje, dat haar onafhankeJijk en trotsch gemoed niet kan
laten beteugelen door den wll van haar
heerschzuchtigell' vader, _eell :,ttenge
rechter. Als gevolg daarvan komt zij
Van de kuur kwam niets, en van terugkeer naal' de ateliers dus evenmin :
~ollega's hielden Marie Pr~~ost in het
lhen, en zl! leefde oj) drank. Men (heeft
'haar dood In haar s(oel gevondell, met
leege d\,pnkfleEschen om zich heen op
den vloer: een tragisch en weerzinwekkend eillde van een vrOllW die eenmaal
een sehoonheld was, doch die in het geheel geen wilskraeht had.
Marie Pl'I~vost be'!rcikte den leeftijd
van 30 jaar.
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De Ufa heef,t de hand weten te leggen op de bekende Zweedsche actrice
. en echtgenoote van den intenljant van 't
"Kiinigliche Theater"; in Stockholm,
Zarah Le:mdel', Zij is voor, eenige jaren
vast aan deze maatschappij verbonden.
I De Ufa had den jOUl'nalisten reeds mt~
degedeeld, dat het hler debeIangrijl{ste
ontde'kking 'sinds vele jaren betrof.
Thans lezen wij in de Zweedscil,e en
Duit.sche pel's artlkelen, waarin Zarah.
Leander "de tweede Garbo" ,wordt gevoortdurend met haar ouders in con- Iloenid en waarin d€i Ufa met dit (:011flict en hier krijgt zij juist eell flinke traet gelukgewenscht, wordt.
uitbrander van:, Papa, tot voldoening
van haar, niet geheel bij haar positieven
Werner Krauss
zijnde, gouvernante. Van rechts naal'
links ~atherine:Hepburil,' Eily Malyon
Werner Krauss zal de mannelljke
en Donald Crisp.
hoofdrol vertolken in de Renate MUlIerfilm del' 'i'obis Magna "Verleidlng". ?en
verfilmillg van het Fransehe werk van
"een viervolidig portret ,van vier gene- Pierre Frondaie: "La femme de Jakoff",
raUes", beginnende in 1879, in de dagen een schlldering uit het Parijsche soclety~
van den Prins Regent, later George IV leven.
en elndigend met den tegenwoordlgen
tijd. '
Nog deze maand betrekt de regisseur
Chaplin heeft de voorbereidlng van Tourjansky met zijn st~f , de ateliers,
het voorloopig scenario oJ,>gedragen aan j' zoodat binnenkort deze nleuwste Renate
R. V. C. Bodley, eveneens een Engel- MUller-film met ,Wernei' Krauss, Marla
schen schrljver.'
Bard en Hans Siihnker voltooid zal zijn.

History is made at night

ij~ater'

Walter Wanger heeft "History is made
at night" in bewerking waarv0.or' hij
Charles Boyer en Jean Arthur als hoofdrolspele1's geengageerdheeft. Belangl'ijke rollen 'vervullen ook Ivan Lebedef en
Geol'ge Meeker, Leo Carrillo en Colin
Clive. '
Frank Borlage z11 deze film, 11131' het
scenario ,van Gene Towne en Grahame
Baker, relgi,s(?el'en.

Veel drinken van ijswater
W)'berf: '
e.d. mttt af - beter is het.
van lijd tot tijd een paar tabletten.
Wybertjes te nemen - zij be.schermen.
verfrisschen mond-enkeelde ked
holte, do~n U ge.en dorst
en
gevoelen en desin{ecteeren verdrijven
'bovendien de slijmvliezen.
dorst

C01l5tallce Bennett

Clarence Brown met zijn foksho,nU "I do", welk pl':lchtig dier met eell
gouden medaille werd bekrooml.

In 1936 heeft Con,tance Bennett een
con traet ,gete~kend, om in Engela nd
twee films te vervaal'digen. Haar eerste fi;m werd v2rvaardi<sd ondel' den
titel EVerything iJ Thunder, met Doug-las'MontgOmOl"y als tegenspelel'. Haa t·
tweede film, getiteld The, Haw'k, werd
onbeelndigd gelaten, zoodat zij een
schadevergoeding van. 7000 pond eischt.

1

De kieine Marllyn KnowIdel1 is "len
meisje, dat wegens haar talent voor
alleriei kindel'l'olIen bruikbaar is. Vandaar dat we haar weer te zlen krijgen
als Katharine Hepburn's dochter ~an
tien i,:lar In de film "A woman rebe!s".
Marilyn heeft reed.s belangrijke :rq1len
gehad: in "David Copperf1eld'~, "Shpw
Boat" en "Anthony Adverse", 'tenviJ1 ze
Bn .oj)treedt in de nieuwe BQb!?y Br~en
mm "Rainbow on the .river".
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Impor!eurs: Gel) Wehry & Co ..

Alleen In orlg. blauwe doozen
.. ~ it :lS, 45 en ,45 d.
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.( 9.- Oliebehandeling
(alles

maatkleeding

Rijswijk 5 (Grand Holel Java)
Telefoon WI.
f65.
)
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nieuwe voorraad

"PAVE

1lrmtie gel1en triil en han •.. bie geue I
Wie kan, help' andre;' nood verlicht~'n

De kunst is leven ..... maar oak Jate~
lev'en ..••
Breng weer wat vreugd op anderer
gezichten!
Piaatselljk WC1'll(ooz(m.-Comite. Tel. 2133. toc~~. 26

combinations

"Royal
Mixed"
lacht U tegen!

in

modellen

,.

Hier kunt.U eens zien, hoe vele soorten biscuits
er zijn
een bnk Verkade's "Royal Mixed".
U ziet i.e nog lang niet aile! Want een blik
Verkade's"Royal Mixed" bevat 23 soorten
biscuit$.'
In een .blik "Royal Mixed" vindt U o. a.:
Boudoir, Brusse Ische Kermis, Cafe Noir,
Chocolode Wofels, Demi lune, Grilled Cake,
Maitre d'Hotel, Marie, fastToe, San Francisco,
elke soort is oak afronderlijk. verkrijgbaar.
Voor iedereen is er in het blik "Royal Mixed"
iets noar zijn speciale voorkeur. En de noam
Verkade staat U borg, dat elk biscuitie
.
iets aparts is!

in

hemden

pantalons
\

voor kleeding

niel duurder maar bete ..

I',DET ABAKSPLANT'J
(v/h F. H. J US T M A. N)
;atavia·Centrum,
&andoeng,
WELK
.

Noordwijk 3db,
Bragoweg 39,

Telefoon Welt. 349
Telefoon 1183
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Magneetjes T'rekken

.

Oit a 10m. vermaard middel maakt het gebrUlk. van geneesmidde)en
oVerbodlg zooalsSan~al enCopahu, die walglng we~ken,
de maag vermoeien en een onaangenamen geur vemprelden,
Verkrilsbaar: 6, Rue DOnloasle te Partis, en in aile Apotheken.
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Permanel,t Wave
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SP.AART PLATEN-BONS'VOOR

H'i;r ALBl)M "WAAR WIJ WONEN"
3457

Voar de bezorging van Uw .drukwerken~'te Semarang naar hat

'Pon'ijol 11 Semarang T~1. '~546

aetrouwb~ar

-

•
Goede service

--------------------~--------.-~--------_II

Van het Eucharistisch

..

De i\IlIl'alla. Oude, oude wallen van Intramuros. Stomme getuigcn van Sllanje's oude glol'ie in de Philillpijncn.
Deze Illuren, welke over een lengte ,an twee en driekwart mijl, 0111 de olllle hoofdstad .der Philippijncn zijn gebOllWd, spl'el{en van historic en mys tcrie. In 1571 bestonden de eerste lUUren nog sleehts uit hOlltblokkell, en zij
oIHlel'gingen hun eerstell doo!1 ill 157~ bij een aanval van Chineesche pi1' aten. In 1590 arriveerde een nicllwe
Go~verncllI' uit Sl.lanje, en de cOllsiructie vall wat IlU Ft. Santiago is,begoll in ernst. Deze bOllW werd d,1111ler
voJgehoudcn, ondcl'broken door aan vallen van i\!oro's. Chineesche en Brit:;che sche!1en, tot aan het einde van
de 18de eeuw. Op sOlllmige Illaatsen 7ijn de toppen van de il)lIren 20 voet boven de gracht (die nu opgevuhl.
is tell tlienste van golf-enthousiaslen). De gemiddelde brecdte del' lllurell is 16 voet terwijl de ruimte tus-;
schcn de binll~llste en de buitenste mUltI' is ollgevuld met aarde. Stellingen bij verschiirende poorten geven gelcgenheld artillerie te plaatsen OIl stl-ategische .pullten. Van de zeven oorspronkelijke 1100rten staall &1' 110g vijl.

net J\ltaa1' van het Cong1'es. Oil het niellwe tuneta. zal dit monumentale altaar oll1'ijzen VOOI' de ollenluchtdicnsten van het COllgres. IIet :lal worden gebollwd 01) een platform van zoo'n hoog·te, dat iedereell in staat
zal zijn, de diensten te volgen. Het zal omgeven. worden door giaz~n wanden. i\lel\ is van plan het geheel te
voorzien van "Air Comlitioning". Hoven het aHaar zulleu drie 1"eusaehligezuiIen oprijzen, die 01) hun top een
koepel dragen, waarop een schitten'llde kelk zal prijkell. In het midden van de zoldering van dcn kocpel
zal c.cn geweltlige cledl'i~che sehijn werper worden gelllaatst, 9111 'het aitaar be)leden te verlichtell. IIct allaar
is ,3;; meter hoog, gemeten van den v.oet van de treden tot aan de kp.lk, die verlicht zal worden met
NeoI1~lieht. De kelk aileen is een meter hoog. Een schitterelld schouwspel zal dat altaar oilleverell, en elken
avont!, als de heilige koorlang zil ollwellen uit tie harten van duizelltlen rondom, zal tlit allaar een levelld
mOllument, zjjn van trouw en aanbitlding van den Eurh::l.1'istischen G6t1.
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25 millioen

Meeste amendementen onaanvaardboar
'rllll!vllllem/e Marille.begl'ootillg en iVagoyu,cl'etiiet
goeclgekelll'li.
In de Volksl'aadsvel"gadel'ing van
\'Voensdagmorgen kwam eerst aan de
or de de voortzetting del' behandellng
van de derde aanvullende marinebegrooting voor 1937.
Het woord is aan den Regeering-sgemachtigde, schout-bij-naeht Fer w e cd a, commandant del' zeemaeht, tel' beantwo-ol'ding van de sprekers in ee~'
sten termijn.
Spl'. merkt op, dat het inderdaad het
voornemen is, het plan om In Iudie Eul'opeesch person eel voor de Marine aan
te nemen (ten rechte 647 man) te· verwezenlijken. Hij verzekel't, dat het niet
in de bedoeling ligt om opnieuw te beginnen, wanneer zou blijken, dat 11et
beoogde getal hie'r te ~ande niet kan
worden vel'krg'€n. Dan zullen andere
wegen worden ingeslagen, welke reeds
de aandacht del' Regeering hebben.
Dat inmlddels nog.' geen besJissing 1.3
genomen t.a.v. de aanneming is toe te
schrijven aan het feit, dat op enkele
punten nader overleg met het Opperb"stulU' moest worden gepleegd,
Aan mevrouw Razoux Schultz betuigt
ook spr. hulde voor den geest, welke
spreekt uit haar korte, kernachtige rede.
Den heel' Van Kesteren dell It spr.
mede, dat het ongewenscht Is de door
hem gevraag:de vergelij kende cij fers betreffende tie capaciteiten del' Illaritieme
luchtmacht in het openbaar te verstrekkell. Hij is echtel' be reid den heel'
Van Kest.eren de gegevells ,te leveren op
zijn departement.
Ten aanzien van de bestellirlg van
vllegtuigen bij de Nedel'hndsche vl\egtuigindustrie legt spr. een geruststellende vCt'klarlng af. Wat door de Fok,kerfabr!eken geleverd kall worden beteekent een groote vooruitgang op de vroegere vliegtulgen. De bestelling werd onmlddellijk geplaatst teneinde dadeJijk
te beschikken over een serie van 6 vliegtulgen. Wat de nieuwe Dorniers betreft,
die zijll eerst begin 1938 te verwachten.
Na een kol"ten tweeden termij!1 wordt
de aanvulllngsbegl'ootlng z,h.s. aangenomen.
CREDIET. VOOR NAGOYA

I';onder hoofUelijke sterillnlng worden
vervolgens aangenomen een aanvullil1gsbegrootlng betreffende den Dienst van
de Volksgezondheid en een aanvullingsbegrooting betreffende het Departement
van Economische Zaken (uittrekken van
een credlet in verband met de deelna'me aan de tentoonstelling te Nagoya).
T.a.v. het laat,ste onderwerp wordt
slechts een korte discussle gevoerd tusschen den heel' . Wirjopranoto en den
Regeer!ngsgemachtigde, den heel' Hart.
over het meezellden van eenlge nljverheldscoll.'Julentel1.
liE'!' 25 l.\1ILtIOEN-PLAN

ltlel'na wordt aall de orde gesteld de
voortzettlng del' behandellng van 11~~
25-mill1oen plan.
Enkele onderdeelen hlervan, met name die, welke vallen onder het Departement van Financien en onder den
Dienst voor de Volksgezondheid, worden al dadelijk z.h.s, aang€nomen.
Inzake de andere onderdeelen wordt
de tweede termljn van de zijde van den
Volksraad geopend.
De heel'
White
dunkt de Regeering voor Haar antwoord op zijn opmerklngen. Spr, komt
echter nog eenlgszins ultvoel'lg op zljn
betoog' betreffe11de het Bosehwezen, dp
teO'emoetkoming aan klelnLmdboliwers
e.:. onderwerpen terug, waaromtrent hij
nadere verklarlngen del' Regeerlng
vraagt.
De heel'
KattoWisastro

lijnen gevolgd heeft .. Het opnemen van
een inileemsc11 lid in de Centrale Kolonisatie-Commissle blijft spr. van belang
achten. Ook ten opzichte van verschlllende andere onderwerpen blijft spr.
wenschen koesteren,
De heel'
De Hoog

dankt den Regeel"ingsgemachtlgde voor
zijn diligentle met betrekking tot de
oplelding van suikerchemlci in lndle en
voor zijn toezegging inzake den steun
aan de kleinlandbouwers. Spr. zet Intusschen nader uiteen, dat hlj nlet gepleit heeft voor steun in geld zonder
uitzicht op terugbetaling: Tenslotte verzoekt hij de regeering nogmaals de aandacht to schenken aan de belemmeringen, die het BQschwezen nag zoo vaak
in den wag legt aall de uitgifte van
gronden voor den klein en landbouw.
De heel'
Koesoeplo Oetoyo

verklaart niat bevredlgd te zljn over het
antwoord del' regeering inzake het opbrengcn van posten voor assalneel"lngswerken bij de beg rooting van Verkeer en
Waterstaat.
De heel:
Soetatdjo

blljft vall meening,

dat de regeerlng

--

--
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De heer D l' 0 S S a e l' s, Directeut' van Binnenlandsch Bestuur, beantwoordt de opmerkingen betreffende de
jwlonisatie. Aan de besteding del' geiden
voor de Europeanen-kolonlsatle zal de
Kolonisatieraad uiteraard aile aandacht
besteden.
Het oonemen van een inlleemsch lld
In de Centrale Kolonisatie-Commissle
blijft de Regeering overbodig achten.
De samenstelling del' commlssie maakt
zulks niet noodig.
N.a.v. een vraag van den heel' De Hoog
deelt spr. mede, dat de kwestie van de
uHgifte van gronden voor klein-landbouw-doeleinden op Java door de Commissie-Spit zal worden bekeken,

___

maken, 16 Juni kwam de Prins te Besoeki aall, Waul' Z. K: H. direct aall wal g!ng
Voor llet Bat, Ntelltvsblad rreschreven en dlen dag een stierengeveeht bijwooil,., de, Den volgenden 1l10r~en reisde de
"
, Ii Prins door 11aar Probolin'ggo onderweg
doo1'
, de Bramf.<;che oudh.eid te Djabo!fg eit de
suikerfabrlek vall den libel' Etty te WoMR, P. C, aLOYS VAN TR~SLONO
nolangan bezlchtigeild. In den ochtend
PRINS
van den 18den Jun! vertrok de Pritts
\
naar Pasoeroean, aal1 de grens van welke plaats Z.K. H, wetdopgewacht door
v
.
diverse autoriteiten,
--.--~-

'

Z. K, H .. hle1d 9 JUni rustdag en '1ertrok 10 Juni naar Madoera, waar hij te
Kamal door den krool1prins en eenige
andere lnlan'dsche grooten 'wel1d ontvangen en op 5 palen afstand. van Bancallang door den Sultan, die daarna
naar den kratoll terugkeerde om den
Prins aldaar te Qntvangen. Op een halve
paal afstand van den kraton s,tond de
badsan "en haye" opgesteld zoomede de
Chineesche en lnlandsche bevolking met
haar natloilale vaandels en mUzlek-instrUlllenten,
Gedurende zljn verblijf te Bancallang
woonde de Prins verschillende Inlandsehe spelen bij, terWijl hiJ ook de omstl'eken en de graven van de vool"vaderell van den Sultan en bet fort bezlehtlgde en een wapensehouwing van de
barisans bijwoonde.
Ook te Pamakasan en Ite Sumanap Was
de ontvangst zeel' geestdriftig; te eerstgenoemder plaa tse ontving de Panltlllbahan den Prins op 12 Juni, te Sltmanap
had de ontvangst op 13 Jun1 pJaats dOO1'

nlet III I\llen cteele de nltgezette rloht1 den

Sultt\n, die

~en

Pl'iM den

l~dell

I~el)l'ital'l

r9"31
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IJe bestediitg' del' 25 1Ylillioen
Negen amemiementen van den Volksl'llaci
Niet mindel' dan negen amendementen zijn ingediend in verband met de
besteding van de moederl,andsche bijdrage van 25 millioen voor de welvaartszorg. Wij laten ze bier volgen onder aanteekening, dat hot. eerste is voorgesteld
door de heeren Thamrin, Verboom,
Soetardjo en Kerstens, terwijl aile andereafkomstig zijn van de 11eeren
Thamrln,
Sootardjo en
Koesoemo
Oetoyo:

I 166.000, beoogt In totaal I 500.000
meer beschikbaar te stellen uit de
welvaartsbijdrage, welke som dient te
worden aangewend
tot bestrijding
van het z.g. idjonkwaad. Over drle Jaren verdeeld, geeft dlt· voor 1937 een
verhooging met I 166.000.
Emigratie
Ondergeteekenden hebben de . eel'
voor te stellen, in de ontwerpaanvulIendebegrooting betreffende afdeeling IV del' begrootlng· van Nederlandsc11-Indie voor 1937 onder Hoofdstuk II te lezen ~
,,4.14A (nleuw). Landverhuizing en
vrije emigratie, komende ten laste
van het crediet vaor welvaartsuitgaven
(buitengewone uitgaven, te verrekenen met de Iste begrootingsafdeeling), I 1.357.000."
Het amelldement, waarbij het door
de Regeering uitgetrokken bed rag
wordt verhoogd met I 333.000, beoogt
een bedrag van I 1 m.m. meer uit de
welvaartsbijdrage af te zonderen
voor de landverhuizlng en vrije emigratie. Over drie jaren verdeeld
geeft dit voor 1937 een verhooging
met I 333.000.

Java-Institllut

'

I

Ondergeteekenden hebben de eel'
voor te, stellen, in de ontwerp aanvullende begrooting betreffende afdee ling VII del' begrooting van Nederlandsch-Indle voor 1937 onder
Hoofdstuk II te lezen :
,,'1.8A (nieuw) Gebouwen, komende
ten laste van het crediet voor welvaart.sultgaven (bultengewone uitga:ven, te verrekenen met de lste begrootingsafdeeling), I 830.000.-".
Het amendement, waarbij de onderhavige post wordt verhoogd met
f 50.000, beoogt de oprlchting en Inrichtil1g van eell kunstnijverheidsschool door of vanwege het Java Instituut te Djokjakarta, teneinde op
deze wijze te voorkomen, dat de thans
nog aanwezige kunstnijverheld in de
toekomst zal verloren gaan.

Inheemsche intellectueelell

Schuldbevrijding
Ondergeteekenden hebben de eel' voor
te stellen, in de ontwerp aanvulIende begrooting 'betreffende afdeeling
IV del' begrooting van Nederlal1dschlndte voor. 1937 onder Hoofdstuk II
te lezen:
,,4.11A (nieuw) Uitgaven in het be~
lang van de schuldbevrijding van Inlandsch grondbezit, komende ten
laste van het crediet voor welvaartsuitgaven (buitengewone uitgaven, te
verrekenen met de lst-e begrootlngsafdeellng), J 404.000,-",
Het amendement, waarbij de onderhavlge post wordt verhoogd met.

Ondergeteekenden hebben de eel'
voor te stellen, ill de ontwerpaanvulIende begrooting betreffende afdeeling
IV del' begrooting van Nederlandschlndie voor 1937 onder Hoofdstuk II
te lezen:
,,4.14A (11Ieuw). Landverhuizing en
vrije emlgratie, komende ten laste van
het crediet voor welvaartsuitgaven
(buitengewone uitgaven te verrekenen
met de Iste begrootingsafdeeling),
J 1.124.000".
Het amendement, waarbij de onderha.vlge post wordt verhoogd met
I 100.000, beoogt in totaal I 300.000
beschlkbaar te steUen v,oor de kolo-
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zljn sclli!> "Zoutman" afstmld om
Prl'ns Hendrl'k I'tl '.ldl'C". ··d.a.v,
de rels van Stlmanap l1aa1' BesoeRI te

linai· Keboell1en

'!'"

hun toelichting door den heel' Thamrin.
De Regeering Is geen momeilt afgeweken
van den 00rspronkelijken opzet van deze
plannen.
Ook de heel' Thamrin kan zulks COl1stateeren, Indien hij zich de moeHe gunt
de vroeget' uitgezette richtllj nen na te
gaan. Spr. bean~woordt verder verschillende detail-opmerklngen en verklaart
tens lotte, dat de Regeering ook tegen
de suggestie van den heel' White inzake
het vastleggcn van Haar tClezeggingen
in moties bezwaar moet maken.
De heel' D r 0 s s a e r s, dlrecteUt' van Binnenlandsch Bestuur bespreekt de amendemC';nten betreffende
zijn departement. Dat Inzake de verhooging van dell post voor schuldbevrljtiing
van grondbezit acht de Regeerillg prematuur.
Tegen het ulttrekken van gelden ten
Koning Gustaaf vall Zweden vertoeft, gelijk iederell willtet', weder
behoeve van de kolonlsatle van inheemte Cannes, De grijze monarch, als toeschouwer bij een tcnnismatch,
sehe intellectueelen (zoo noodlg onder
in gesprek met Sir Arthur en Lady Crossfield, eVelleell'i trollwe
cen apart ai·tike!) bestaat geen beRiviera- gasten,
zwaar; de voor de kolonlsatle aan tanl's
opgebrachte bedragen Immel'S zijn zeer
ruim g8nomen.
nisatie van inheOll1sche intellecttieeDe aanneming der andere amende- bezwaar tegen zou hebben, wanneer
len. Een afzonderlijk artikel ware voor
men ten, vallende onder' zijn begroo- daarvoor geld en worden uitgetrokken
ten nadeele van de kolcnlsatie van
dit doel in te rulmen.
tingsafdeeling, ontraadt spreker,
"\
Javaansche tani's.
Verbeterd Zaaizaad
Tweede terl1lijn
Te 2 uur 10 minuten wordt de openbare
vergaderlng
gesloten.
De heel' T ham l' i n houdt in tweeOndergeteekenden hebben de eel'
,ien termijn een . ultvoerig betoog tel'
W08nsdagavond 6 uur: 2e termijn
voor te stellen, in de ontwerpaanvulverdediging zljner amendementen, wel- Groeps~emeenschapsordonnantie. Daarlende begrooting betreffende afdeeljng
ke hij handhaaft. Met betrekking tot de na (de l1eer Roop is intusschen weer
VI del' begrooting van Nederlandschkolonisatie del' inheemsche inte11ec- hersteld) voortzetting del' behandeling
Indle voor 1937 onder ,Hoofdstuk II
tueelon merkt SP1', nog op, dat hij er van het petitlevoorstel.
te lezen:

DE KOJ,ONISATIE
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overweging heeft de Regeerlng er julst
toe gebracht terzake van de fabricage
van rubberschoenen de mogelijkheid te
openen tot het instellen van eon celltraal benrijf, waarop de bestaande kleine nijverheid ron kunnen aanslutten.
Een bedrijfsvorm, die voor een partlculiere onderneming ulteraard geen attractie zon hebben. De gevolgde Hjn
heeft dus luede ten doel de bestaande kleine bedrijvell In zekeren
zin te beschermen. Dat door het bezit
van een eigen centraal bedrijf tevens
berelkt wordt, dat de posHie' del' RegeCl'lng tEn opzlchte van eventueele
poglngen van particuliere zijde versterkt
wordt, belloeft geen betoog,
Spr, eindlgt met het beantwo-orden
van verschillende detail vragen.

l1andllaaft zljll meenlng dat een andere
DE A:\mNDEMJ<~NTEN
verdeeling van de welvaart.sbijdrage de
voorkcur verdient en bepleit in verband
De heel'
daarmede' de in verschiliende, mede
'fhamrin
door hem onderteekendo amendementen vastgelegde wenschen, o.a. tot vor- houdt een uitvoerig betoog ter toelichraeerdering van het voor de landverhuivan de 8 door hem ingediende amenzing en vrije emlgratle ultgetrokken b8- ting
dementen. In het algemeen wijst hij
drag.
erop, dat met de indiening niets andexs
Dllplil'~
wordt beoogd dan de besteding der gelNa een pauze wordt het woord vet'- den betel' In overeenstemming te brenleend aan den Regeeringsgemachtigde, gen met de aanvunkelijk gestelde criden lleer II art, directeur van ECOll. teria.
De heel'
Zaken.
Kasimo
Spr, const.ateert, dat uit den tweeden
termijn Is gebleken, dat verschillende
lJezwaren zijn ondervangen. De bezwa- verklaart zich op practische gronden teren, welke zijl1 overgebleven, concen- gen de amendementen, op twee na.
treeren zici1 op het Boschwezen en, blijDe heer
kens de ingediende amendementen, op
C. O. van Helsdingen
den steun aan de Metaalnijvcrheid. Het
spijt hem, dat daarover In tweeden ter- acht het onjulst de Regeering voor moelrnijn nlet tevens gesproken Is. Thans zal lijkheden te plaatsen. Uij zal dan ook
de dlscussle teveel versnlpperd worden. tegen de amendementen en bloc stem. Tegen de wijze, waarop de amende- men.
menten zijn Ingedlend, moet spr. eenig
De heel'
bezwaat' maken: A bout portant .worden
Eekhout
daarin wenschen voorgebraeht ten aanzien van zaken, die ampele overweging deelt dlt inzlcht. Door de aannemlng
llebben gehad.
van de amendementen wordt het werk
Spr, zal het woord slordig niet ge- van vele maanden Ineens oV€l;l1oQP gebrulken (Oe Vool"zltter: Het zal ook haald,Spr, onderschrijft verder de meeniet worden' opgenomen !).
ning del' Regeering inzake het groote
Daartegen heeft spr. ook geen be- belang del' reboisatie. Hij neemt het ook
zwaar, maar 11ij wll er toch: wei op wij- op voor den bouw van een nleuwe C.B.Z.
zen, dat de voorstellers enkele punten te Soerabaja, waarmede een groot bevolover het hoofd hebben gezien.
kingsbelang en tegelijkertijd de werkSpr. Is niet in staat de serie sugges- versehaffing wordt gedlend.
ties, door den heel' White geoppei'd, op
De heel'·
zoo korten termljn te' overzlen. Zij zulWirjopranoto
h.'n echter nauwkeUl'lg worden overwogen. De soepelheld van het 25 mlllloenplan staat toe, dat eventueel aan enkele beplelt ill het bijzonder dat amendedler suggestles gevolg kan worden ge- ment waarmee beoogd wordt grooteren
steun te verleenen aan de kolonisatie
geven,
Overigens aeht de Regeering de 1'e- van inheemsche intellectueelen.
De heel'
boisatie een zaak van groot gewlcht.
White
Merkwaardlg Is het, dat daarblj de
grootste aandrang niet wordt uitgeoe- wijst erop, dat de R~geering verschlllenfend door den dlenst van het Bosch- de 'toezeggingen gedaan heeft. Wi! men
wezell, doch julst door. de plaatselijke ze nogeens in moties vastleggell, dan
autoriteiten, die zitting hebben In de zou daar lets voor te zeggen zijn. Amenreooisatie-commissies.
qementen acht spr. echter nlet in het
Den heel' Eekhout merkt spr. op, dat belang del' zaak.
de klein-nijverheld aile aandacht heeft.
De Regeerlng zlet daarln julst groote
ItegeerillgsantWoord
mogelljkheden. Trouwens, in Japan
De Regeel'lngsgemachtlgde, de heel'
wordt 60% der geheele industrle gevormd door de klelne nljvetheld, Deze H art, bestrljdt de amendementen en

lleeit na Mt Regeerlngsantwoord ook
nbg eenlge wenschen overgehouden, O.m,
lnzake den bouw van de asslstent-wedana-woningen,
i:
De heel'
Eekhout \(Ull Soel'abai~

blljft het van belang achten, pat veor
de Europeesche kolonlsatie' graotere bedragen ,worden afgezonderd. Hlj z!11
echter terzake n!et verder aandr!ngen,
weI begrijpend, dat de Regeering in dit
stadiltm der zaak ook weI het oordeel
vaIl den Kolonisatieraad wll verne men.
1Iij verzoekt echter weI, dat die kolonisatie-raad aall de door hem gemaakte
opmerkingen aandacht zal besteden.
Bpr. komt verder op verschlllende ontlerwerpen terug, waarbij hij o.m. opnieuw een pleldool houdt voor de bevorderlng del' inheemsche klein-nijverheld.
De heel'
leunlssen

~

Op 19 J{\l1i werden eenige sulkerfabrleken bezlchtIgd en het algemeen bekende
Banjoe B1roe, Op 20 Junl werd Mar Tosari gereisd,' van waaruit den volgetlden dag de zandzee ell de Bromo werden bezocht. Den 22sten Juni d.a.v. vertrok de Prins weer 11aar Pasoeroean en
dOOl' naar S<Jerabaja. Aldaar bezichtigde de Prins nog de vestingwerken, den
constructlewinkel, de equlpagewerf met
de aldaar liggende ijzeren stoombootcn,
de munt, de militaire kazernes en de
Gouvernementsschool. .
Door de mgezetenen del' stad werd
voorts tel' eere van den Prins een bal met
Souper gegeven, De zaal was smaakvol
verslerd en In de nationale Ideurel1, terwijl het get,at aanwezigen en de prachtlge toiletten del'. dames me de getulgden
van de zorg om dit balluisterrijk te doen
zijn. Het beantwoordde dan ook aan
ieders verwaehtlng. De smaakvolle Illuminatie VOOl" het gebouw van de Loge
del' Vrijmetselaren waarin de partij gegeven werd, gekroond door's Konings
naamcijfer, pl'ijkte met de namen van
Z, K. H, zoo mede met een chasslnet,
voorstellende Neptunus; de vroolljkheld,

walke l'eects In den vOQfavond heersohtc,

werd
vel'llleel'derd doordien de Prins aan de gl"ellZen dler residentie pe Braminsche tempel Loro Djongrong te hebaan den dans deelnam,
ben be:.3ichtlgd. 9 JuU ontvlng de Prins
Aan het souper werd door d@n presi- een bezoek van den Sultan, hetwelk door
dent vall de directie een toast tel' eere Z, 1<. It ward gereclproceerd; verder
van den Prins ingesteld, welke de ge" ward een groote parade van het garnivoelens del' feestgenooten Uitdl'ukte j de zoen, de lijfwaeht van den Sultan en de
Prins betulgde daarvoor zijt1 dank, te~ pradjoerits van den genoemden Pangeyens een toast aan de aanwezlge dames ran bijgewoond en een bezoek gebracht
toebrengende.
.
aan het Waterkasteel, het fort, de vor26 Jt1l1i vertrok de prins uit Soeraba- stelijke begraafplaatsen te Imagirieen
ja om op 27 JUnl d.a,v, te Kediri aan te de merkwaardlgheden te Bazaar Gedeh,
komen. Het verblijf in die residentle In den avond van del1zelfdag woonde de
duurde echter slechts kort, want ap 29 Prins een bal met souper in het res!,;
Juni vertrok Z. K. H. weer naar Madloen, denttehuls Ite Djokja blj, 10 Juli zat Z.
gedurellde dell doortocht onderscheide- K. H. aan een diner in den Kraton, hetne aanplantingen van kofHe, sulkel'l'iet welk door een prachtig vumwerk werd
en kaneel in het Kediriseh,e gadeslaan- besloten,
de en in het. Madloensche onderweg een
indigo'fabriek, een sulkerfabrlek en het
12 Juli vertrok de Prins naar Bagelen.
11elllg graf van Madjapahiet, 111. van Overal heel'schte hartelijkheid en geestBit 0 r o-K a ton, zn, van B r 0- drift, Op den tocht hierheetl werd het
Wid joy 0, die hi deze residentie den Zulderzeestrand bezlchtlgd. 13.' Juli illIs.am invoerde. Op 30 Junl werden te specteerde Z. K. n, de troepen en werden
Madloen de publieke gebouwen bezlch- het militalre hospitaal, de kazernes en
tlgd, Waarna de Prins zich naar Ngawi het verdere kampement bezlchtigd. Verbegaf, na bij de fabriek Selo-Adji de ge- volgens werd bezoeht de toen kort te
heele bewerking van indigo te hebben voren gereed gekomen Mohammedaanw(largenomen. In dell namlddag werden sche tempel en werd een ults lt apje gete Ngawl het kampement, de kazernes maakt
naar de groote indig,lOfabrlek
en het hospitaal bezlchtigd en 1 Juli ver- Tam b a en een in de nabljheld gelevolgde Z. K. H. de rels naar Solo, waar gen kaneeltu!n.
hij denzelfden dag nog aankwam.
.
14 Juli, den laatstell 'da,g van's PrlnOp 2 JlIli hadden de beleefdheidsbe- sen verblijf in Bagelen, brac11t Z. K. H,
zoeken van den Soesoehoenan aan den door te Keooemen, waar hij 13 Juli was
Pl'ins ell van dell Prins aan den Soewe· aangekom€n. Te I{eboemen zelf werd
hcenan plaats. 3 Juli woonde de Prins een aarden redoltte in oogenschouw geeen groote parade blj Van het garnlzoen nomen, terWijl te Karang Bollang de
ell van <Ie troepen van den Pangeran vogelnestklippen werden bekloml1len en
Adipati P ran g Wed 0 n 0, die I de Prins getuige was van de wljze waardaal'l1a met een bezoek van Z, K. H. op de gevaarlijke pluk of Inzamellng van
werd vereerd,
die nestjes geschledt.
7 Jl,Il\ 1837 vel'trok de Prhu naal' OJ ok.
jaklHttl, WIUU hij Jult aankwam, na
(WQultvervolg{l) •

I

a

I

,,6.4A (nieuw) Dienst voor LandbOllw en Visscherij, komende ten laste
van het credlet voor welvaartsuitgayen (buitengewone uitgaven, te verrekenen met de lste begrootingsafdeeling), I 333.000".
Het amendement, waarbij de onderhavlge post wordt verhoogd met
I 138.680, hee!t tot doel in totaal eel'/.
bedrag van I 1 Ill.m. beschikbaar te
steUen uit de welvaartsbijdrage voor
de verspreiding van verbeterd zaaizaad. Over drie jaren verdeeld geeft
dlt voor 1937 een verhooging tot
f 333,000,
Nijverheid
Ondergeteekenden hebben de eel'
vloor te stellen, in de ontwerpaanvul·
lende begrootlng betreffende afdeeling
VI del' begrooting van NederlandschIndie voor 1937 onder Hoofdstuk II
te lezen:
,,6.7Ai (nle11w) Afdeeling Nijverhe'd,
kom.ende ten laste van het credlet VOOl'
welvaartsuitgaven (buitengewone uitgaven, te verrekenen met de lste begrootingsafdeellng), I 804.500",
Het amende me nt, waarbij de on~
derhavlge' post wordt verhoogd met
f 333.000, heert tot doel in totaal f 1
m.m .. meer beschikbaar te stellen uit
de weivaartsbijdrage voor de nijverheid. Over drle jaren verdeeld gfeft
I 333.000,.
Wegenverbeterillg
Onpergeteekenden hebben de eel'
voor te stellen, in de ontwerp-aanvullende begrooting betreffende afdeedeeling VII del' begrooting van Nederlandsch-Indie voor 1937 onder
Hoofdstuk II te lezen :
,,7.5A (nleuw), Bruggen en wegen,
komende ten Iaste van het credlet
Voor welvaartsuitgaven (buitengewone uit-gaven, te verrekenen met de
lste begrootingsafdeeling), I 600.000".
Het amendement, waarbij de onclerhavige . post wordt vermlnderd met
I 386.000, heeft de strekking aIle werken op het gebled van vel' bet e~
1'1 n g van wegen (nlet: van a a n1 e g) te doen vervaUen. De totaalkos- .
. ten van deze werken beloopen volgens
de specificatle gegeven in Bijlage I
van de Memorie van Toellchtlng ±
I 1.000.000, zoodat een evenredige vermindering op de voor dit doel voor
1937 uftgetrokken bedragen voett tot
een som van ± J 333.000.
Wed,ma-woningen
Ondergeteekenden hebben de eel'
voor te steIlen, in de ontwerp-aanvullende Mgrooting betreffende afdeedealing Vlt del' beg rooting van Ne
dcrlandsch-Indie voor i937 onder
Hoofdstuk II te lezen :
,,7.8A (nie'uw). Gebouwen, komende
ten laste van het ctediet voor welvaartsuit'gaven (buitengewone ultgaven, te verrekenen met de lste begrootingsafdeeling), I 255.000",
. Het amendement, waarbij de onderhavige post wordt verminderd met
I 525.000, beoogt geen gelden beschikbaar te steUen voor diverse werken
terwijl voor den bouw van een aantal
wonlngen
voor assistent-wedana's
slechts I 50.000 waren te besteden.
A

Irrigatie en Assailleel'ing
Ondergeteekenden hebben de eel'
ioor te steUell, in de ontwerp-aanvullende begrooting betreffende afdeedeeling VII del' begrootlng van Nederlandsch-lndle voor 1937 onder
Hoofdstuk II te Iezen :
,,7.9A (nieuw). Irrlgatie- en assaI·.
. neeringswerken, komende ten laste
van het credlet voor welvaartsuitgayen (buitengewone uitgaven, te verre_
kenen met de lste begrootingsafdeeling), f 2.969.500".
Het amendement, waarbij de onderhavlge post verhoogd wordt met
I 333.000, heeft tot doel in totaal J 1
m.m. meer uit te trekken uit de welvaartsbijdrage voor irrigatle- en assaineeringswerken, Over drle jaren verdeeld geeft deze vermeerderlng voor;

1937 een vel'hQoa1nl{ m.e~ I a33.0QQ•.
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Bestuursher'vortning Buitengelvesten \
En venlere belwlllielillg iietitie.voorstel.Roe/J
AVONDVERGADERING VAN GISTEREN stellen, die hen onverbiddelijk terugwijst als Z1j geen p1'oefstuk terzake van
In de avondvergaderlng van gisteren aclatrecht e.t.q. hebben afgelegd.
werd eerst aan de orde gesteld de tweede
Spr. elndlgt met te vragen, of nu interinijn van het'debat over de groeps- derdaad geen andere weg had kunnen
gemeenschappen-ordonnantle VOOl' de worden gevolgd dan door terug te wijBuitengewesten.
zen naar Thorbecke met hoogen hoed
De V 0 0 l' zIt tel' deelt mede, en bakkebaardjes.
dat met betrekking tot de gemeenDe heel' '
schapsordonnantie voor de buitengewesten een zestal amendementen is inBlaauw
gedlend door <ie heeren Moelia, Blaauw,
komt terug op de kwestie del' overdracht
Datoek Toemenggoeng en Soekawatl.
van bevoegdheden aan: de groepsgem'eenDe heel'
schappell, waaromtrent hij nog steeds
MoeHa niet voldaan is.
dankt de Regeering voor de aandacht,
aan zijn opmerkingen geschonken. Tot
zljn leedwezen moet hij echter constateeren, dat een algehee!e overeenstemming tusschen sprekers standpunt en
dat del' Regeerlng niet mogelijk is. Spr.
ontwikkelt vervolgens opnieuw zijn
stand punt inzake de wenschelijkheld
van adviseerende raden. Hij handhaaft
voorts zijn bezwaren tegen het overwlcht
van het ambtelijk element in de groepsgemeenschappen, Van een schijn-autonomie of eell autonomie onder voogdij
voelt spr. niets. Hij zou thans de Regeerlng kunnen voorstellen het ontwerp
terug te nemen en een ander, bevredlgender voorstel in te dienen. Spr. wlJ
echter een tegemoetkomende houdlng
aannemen en heeft daarom eenlge
amendementen !ngediend.
De heel'
Coolhaas

Ook t.a.v. de positie der stadsgemeenten ten opzichte van de groepsgemeenschappen is spr. nlet overtulgd van de
julstheld van het Regeeringsinzlcht.
Z,i, is deze kwestle hler weI degelijk aan
de orde. Spr. heeft intusschen met genoegen geconstateerd, dat ook de Regeering de noodzakelijkheid van de zelfstaudigheld del' stadsgemeenten erkene. Hij
begrijpt echter niet, dat Zij zulks
wenscht vast te leggen in de instr'uctle
aan de gouverneurs. Hoe kan nU de
positie van de stadsgemeenten geregeld
worden door eell instructle aan het administratief gezag?
I

bUjft het de vraag achten, of de voorgenomen hervorming aanslult bij het
gedachtell-Ieven del' bevolkillg. 01> deze
kwestle llamelijk Is de Regeering het
antwoord schuldig gebleven.

verklaart namens zijn fra«!tle zeer teleurgesteld te zijn door het antwoord del'
Regeering. Hij weet nlet, of dit verb and
houdt met de overweglng, dat de Regeering een gedachtenwlsseling met
sprekers fractle bij voorbaat vruchteloos
acht. Intusschen is Haar houdlng wei
reden voor spr. om zlch vel' del' van deelname aan het deb at te onthouden en
zlch te bepalen tot stemmotiveering.
Nu reeds kall spr. echter verklaren, dat
indien de in de amendemellten van den
heel' MoeHa als onvermijdelijke voorwaarden gestelde desiderata worden
aanvaard, het ontwerp voor sprekers
fractie onaanvaardbaar wordt,

Met klem komt spr. op tegen de opmerkingen van den heel' Soangkoepon
betreffende de gesehiktheid van bestuur~ambtenaren om zich te schikken
naar democratische bestuursvormen.
Hlerin betrekt hij ook den heel' Abdul
Rasjid, die als het ware de be~tuurs
ambtenaren uit het democratlsche paradljs wiI sluiten en een engel met 'vlammend zwaard voor de poorten ~il op-

Spr. vraagt zlch tEinslotte ook af, of
het wei julst Is, dat het decentrallsatlebesluit hler nlet'van toepasslng Is.
De heel'
Eekhout

"Norddeutscher ~Joyd" \
80 jaar

PETlTIEVOORSTEL-ROEP

De heer

. _ -_____ .__________ .

Soangkoepoll

,

~=:!:!:!-
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Hiema wordt aan de orde gesteld de
blijft zijn bezwaren handhaven, dat be- voortzetting del' behandeling van het
In de Handelsstad Bremen vlert de·
stuursambtenaren nlet de aangewezen petitlevoorstel-Roep CoS.
zer dagen eell wijd en zijd bekende inleiders van demo era tisch samengestelde
SUl'l'eulisme en wuanzill
De heer
r
stelling haar tachtigjarig jubileum. 20
raden zijn. Onder uitingen van vroolijkFebruari 1857 nam Consul H. H. M~lel'
held van de vergadering haalt hlj daarC. C. van lIeL~dingen
aldaar het initiatlef tot oprichting van Opschudding in Amerik::\'s Imllstwereltl
van eenige vGo1'beelden aan.
V~~r spr. luidt de sterke posltle, welke acht het laten vallen van het inheemsch den "Norddeutscher Lloyd" en in hetDe Amerilmansche kunslwereld staat
aan het B,B. wordt toegekend, de doods- burgerschap, blj not.a van wljziging ge- zeHtIe ja:u nag opende de nieuwe f(;€- op stelten tengevolge van de daa1 eener
derij een dlenst tusschen DUl·.~cnland
klok over de medezeggenschap del' be- schled, inderdaadeen verbetering.
surrealiste, Katherine Drei~el', die, uit
volking.
Als Insb ument tot onderzoek en be- en Engeland, welke aanvank,elijk onderhouden
werd
met
3
stoomschepen.
een tentoonstelling in het Museum voor
studeering ,kan spr. de inste:ling van
De heel'
Mcderne Kunst te New York haar acht
~1:l.P<lellji een staatscommlssle wei aanvaarden;
Reeds het Jan daaNj) trok zij de lijn
als middel voor de voorberelding van de
tot New York door, en voel' de eerste werken teruggenomen heeft, omdat de
zet nader uiteen, dat zijn bedoellng was i n v 0 e r i n g v~n het instituut van boot in deze transatlantI~ch€ dienst, de direct1e in die exposltie oak hct (werk
erop te wijzen hoe ongewenscht het zon een Indlsch burgerschap heeft spr. daar- .,Bremen", een stoomschlp van een 2;';00 van zielszieken en kinderen had opgenomen, dat sedert jaren door Freudiszijn, in elk geval voor Zuld-Celebes, dat tegen weI bezwaar.
bruto reg\.ster tons, van Bremen af.
ten en andere psychologen als zeer bebij de instelling van nieuwe bestuul's-· Spr. handhaaft zijn standpunt, dat
vormen 2 verschlllende l'lchtlijnen te vol- hler slechts sprake is van een quasi rasNadat de Maat.,chappij over de mo!')!.- langrijk voor de zielsstudie wordt begell in hetzeUde gebied, waarin zelt- criterium. Zulk een criterium bestaat lijkheden van de eerste jaren heen w~s schouwd.
besturende lalldschappen en rechtstreeks in wezen slechts in de huldlge Dultsche gegroeld, kon zij van jaar tot jaar n;e1;
Deze tentoonstelling was aangekonbestuurd gebied door elkaar lIggen.
wetgevlng. Spr. houdt vast aan het pro- alleen het aantl1 lijnen, dat bevar"n
gram van de C.S.P., waarln van een ras- werd, maar ook het aantal schepen ge- digd als een van "fantastische kunst,
De heel'
st.adig ultbr::iden. Zoo vertrok de eer- Dada en Surrellismtf' en had ontzagMachmoed criterium evenmln gesproken wordt.
Zljn conclusle Is, dat ook na de aan- ste Norddeutscher Lloydboot naar Zutd- lijk succes; zij trok 50,000 bezoekers.
Juffrouw Dreiser be,~chuldlgde in haar
begint met een misverstand weg te ne- gebrachte wijzigingell sprekers fractle Amerika In 1876, en het jaa1' 1331 aan- verontwaardiging, den dlrectenr van
tegell
het
voorstel
bUjft.
schouwde
de
eerste
Duitsche
Expres:>men. Het· was n1. nlet zljn bedoeling
beot, die in de di~nst van Bremen np het museum A. H. Barr Jr. van onopDe heel'
over de zelfbesturen te spreken. Waar
New
York werd Ingelegd. III 1386· nam rechtheld, omdat hij de kuns!; del' surSoeria Nat:l. Atmadja
de Regeering echter deze zelfbesturen
de mall-dienst op oost-Azie en Austm- reallsten aan bespottingo prijsgegeven
zelf In Haar toelichting I::etrokken heeft,
had aoor er een "potpoul'1'i van te maheeft hij terloops enkele vragell gesteld. wil ondanks vele bezwaren welke hlj lie een aanvang.
ken van gezond, zleke\ijk en kinuerGaarne verwacht spr. alsrtog een ant- tegen de practlsche uitvoerbaarheid van
werk". De heel' Barr verdedlgde zich
het
onderhavlge
voorstel
zlet,
toch
aan
Tot
het
oogenbHk
van
het
uitbreken
woord op <ie vraag, hoe de Regeering zlch
met de opmerking, dat hij het onderden verderell opbouw del' zelfbesturen de aanneming medewerken, indien [lan van den wereld-oorlog was de tonn'1ge scheid tusschen psychopathisch of kinde
In
te
stellen
Staatscommlssle
zou
van
de
vloot
(Jegroeid
van
2892
in
185'1
denkt In het kader van de nieuwe beworden" opgedtagen de geheele Indische tot 932.951 tons in 1914 en de Nord- derwel'k en sllrrealistisehe kunst zeel'
stuursvormen.
wetgeving te onderzoeken en te bestu- , deutscher Lloy'ct, had in dien tljd een wei in het oog had gel10uden en wei
De heel'
deeren op punten, waarop van eenige leidende p0s1t:e temlddell van de groot- wist, dat de surrealist en zich bewust
Abdul Rasjid achterstelllng van het inheemsche volj{s- ste reederljen van de wereld veroverd. zijn van het verschil tusschen de wedeel zou kunnen worden gesproken, mlts Na den 001'100' daalde de tOl1na a e ech- reid der verbeelding en de wel'kelijkhandhaaft in allen deele zijn zlenswijze. bestaandl1 recht€n worden geeerbledigd tel' tot 5'1.671: maar spoedig kwamen heid en de ande1'en lliet. Maar voor het
De door den heel' MoeHa ingediende en geen nleuwe lasten worden opgelegd. weer bouwplannen tot ultvoering, waar~ ovel'ige is er veel overeellkomst en zoo
amelldementen zljn intusschell weI in
De heel'
door onder andere In 1924 de "Colum- had hij ;,eldel' voortbrengselen ntl
staat aan de ook door spr. gevoelde be'i'hamrin bus" (32.555 tons) In de jaren 1929 en maar eens opgehangen tel' vel'gelijklng.
zwaren tegemoet te komen. Hlj beveelt
'30 gevolgd door de oceaan-reuzen
dan ook aanneming daarvan a.an.
Dit lijkt nogal een oolijke verontzlet in de nota van Twijziglng eigenlijk "Bremen" (51.731 tons) en "Europa"
De heel'
de indlenlng van een geheel nleuw voor- (49.746 ton.,) in dlenst gesteld konden I schuldiging! Immel'S, hoe kall de arsteI, z.i. een bewijs dat de voorstellers worden, terwijl In 1935/35 de nleuwe gelooze toeschouwer onderscheid maDatoek Toemenggoeng geen sterk standpunt innemen. Spr. sneldlenst van Europa vi:l Singapore ken' tussehen opzettelijke en onbewus!.
blijft de meening toegedaan, dat de in- naar O:Jst-Azie werd geopend met de ·te ... afwijkingen! Op een dezer schil~
onderschrljft de meening, door dell heel' yoering van een Indisch burgerschap drie, eveneens .zoo bekende express- deriJen bljv. was een dame afgebeeld
Moelia ~euit, dat indien de' toestanden noodzakelijk zou moe ten worden vooraf~ boot en "Schal'l1i1orst",\ "Potsdam" en, met Een vierkant venster In den rug,
in de bultengewesten inderdaad zoo zijn gegaan door de instelling van een Indi- "Gneisenau", die elk om en bij 18,000 waardoor men een praehtig vergezlcht
had op zee. Men moet zich nu eenmaal
als de Regeering In'Haar antwoord heeft schen staat. I In dlt IIcht gesteld heeft tons meten.
een beetje op het Gnderscheidlngsvervoorgesteld, het betel' ware de bestuurs- burgerschap niets met rascriterlum te
Nu, na tachtlg jaar, meet de geza- ll10gen del' inrlchters van een tentconhervormlng niet door te voeren;
. maken.
I
melijke vloot van de Norddeutschel' stelling kunnen verlaten; voor dell I::e~
Spr. handhaaft zljn bezwaren tegen
Spr.
handhaaft
Zijll
oorspronkelijk
Lloyd rond 600.000 tons, waarblj, naa~t zceker was 't in de gegeven omstanhet overwlcht van het B,B. in de groepsstandpunt.
de passaglersschepen, een vloot van dlgheden weI heel moeilijk O~l te be~
gemeenschappen.
Te 8 uur 30 wordt de verdere behal1- lloogst moderne vl'achtschepen vele ge- oordeelen of de maker van een stuk
. Hiermede is de tweede termijn van de
zljde van <ien Volksraad geelndigd. De deling van het onderwerp opgeschort en regelde verbindingen onderhoudt, die niet wei blj het ho&fd was, of zieh alalIe werelddeelen bestrljkt.
leen maar zoo hield.
Regeering zal Vrijdagavond antwoorden. de openbare vergadering gesloten.

.
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Van de Amerikaansche over5trool1lingsramp bereiken ons
nog steeds toto's. Veelzeggend is deze opname vall de watermassa, welke zich stort op cen spoorwegemplacement biJ
Cairo (111.)

• .!

,.

De kl'itiel<e situatie, waarill zich de Amei'ikaallsche stad Cairo (Ill.) bevond, komt op deze luchtfoto duidelijk uit. De stad was gehed illgesloten
door de gezwollen wateren van Mississippi (1inl~s) en Ohio (rechts), a:lll
weikel.' samellvloei'illg zij is gelegen. Door het doorsteken van (len Missls.
sIppldijk l'i men erill geslaagc1 dell dlUk op Cairo te verlichten en lie stall
voor algeheele over strooming tc vrijwarell.

Stall van 5000 inwoners ge'inundeerd. In de staU Lawrenceburg, Indiana, stann
,vele hllizen tot den dakralld onder wa.ter•
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In Zell-Am-See, wa:11' II. i\1. de l(onillgin vertoefde, is eell motorwedstl'lhl gehonden, welke werd voor.
at3f'gaaJl cloor cell otJ de IllQtor:lpOl't ge'illspirecnl ijscarnaval. t:tnlge detlllemers( ·sters 1) !Jegev'!Jl ;!Ich

up hUll OIlMiiCh(!ldelijk vtll'v-mmhltlel I\lHH' lIe b;\:m,

,

•

De rivlertjes de Mark

en

de AA z!jn blliten htm oevers getreden en hebben nabij Ured:l uitge~tcektQ
:jt~d zelf sta~n verschehlene ~tratell blank, I'~cn ,,"tQ baan'

Jan4erljen oudel' wilter (e;cet. Oak In all

*1\ \l~n well,

.
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:fport en WedstrlJdel'J
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Ztvemmen.

I

VIERDE
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200 meter: M. Genenger (Duitschland)
3 min. 20.2 sec., 21.3 '36. Dortmund.
400 meter: M. Genenger (Duitschland)
6 min. 28.3 sec., 19.5 '36, Dusseldorf.
500 meter: J. Kastein (Nederland)
8 min. 12 sec., 19.11 '32, Amsterdam.

Rugslag dames

V

1

,.

. ·,'.:I~

De Nederlondsche zwenlsters
Zijn de snelsten ter wereld
Reccl'lllijstvall ,den llllenwti01wlen Zwcmbollli
Estafette

WILLY HEZIT ZEVEN \VERELD-

t

RECORDS

100 meter:
min 13.6 sec.,
200 meter:
land) 2 min.
dam.
400 meter:
land) 5 min.
hagen.

N. Senff (Nederland) 1
'36, Dusseldorf.
R. Mastenbrook (Neder49.6 ·sec., 20.1 '35, Amster25.~0

R. Mastenbl'oek (Neder59.8 see., 12.1 '35, Kopen-

.

Estafct!e dames

4 X 200 meter Nedel'hnd (J. Selbach
T. Wagner, R. Mastenbi'oek, W. den
versiteit (V. S'), (Wilson, Livingstone, Ouden) 4 min. 32.8 sec., 2,1.5 '36, HotterHoyt, Cooke), 8 min. 32.4 sec., 25/2 '35 dam.
Newhaven.
:
--'
4 x 200 meter borstcrawl: Japan
(Yoesa, Soegioera, Tagoesi, Ami), 8 min.
Voetbal
51.5 ~ec., 11/8 '36, Berlijn.
<1 X 200 yards bOl'stcrawl: Yale Uni-

I

sccretaris-generaal van den
zwembond (l".I.N.AJ,
dr. Donath, heeft .onlangs de lijsten
del' wereld'- en Europeesche records
zwemmen veal' dames en heeren bekend, gemaakt, bijgewerkt tot 31
December 1933.
De

InternatiOl~alen

•

-------

Horstcl'awl dames

Voetbol

In

Nederland

100 yards: W. den Ouden (Nedel'bnd),
59.8 sec., 4/2 '34, Kopenhagen.
'rWEF;DI~ KI,i\SSE COMPE'l'I'l'm
100 meter: W. den Ouden (NederK. N. V. B.
land), 1 min. 4.6 sec., 27/2 '36, Amster£en vlil~gtuig, toebehoorende aau de "Daily Express", dat een studievlucht boven Engelalld maalde,
dam. ,
is in een eenzame streek, \Vigtownshire, te pletter gevlogen tegen eeu heuveltop. De vier inzitlendell
De uitslagen van de Zondagmiddag 7
200 meter: W. den Ouden (Nederland),
vonden den dood.
Febl'u:lri in de tweede kl:lsse van' den
2 min. 25.3 sec., 8/9 '35, Kopenhagell.
K. N. V. B. gespeelde wcclstl'ijden ltllden :
220 yards: W. den Ouden (Nederland),
2 min. 27.6 sec., 5/5 '34, Dundee.
Afdeelillg I I·
Swansea T. - Doncaster R
0-1
300 yards: W. den Ouden (Nederland),
Tottenham H. - Burnle~'
3-0
3 min. 27 sec., 22/6 '35, Dundee.
Z. V. V. - O. S. V.
4-2
West Ham U. - Norwich C.
4--1
300 lI',eter : W. den Ouden (Nederland),
Velox - West Frisia
6-0
DERDE DIVISIE
3 min., 5004 sec., 10/9 '35, Aarhuus.
Vriendenscilaar -- .Zeeburgla
5-5
Dr. ' Sdu·ichel' optim;st;sch
400 meter: W. den Ouden (Nederland),
16 5 4 7' 37~49 14
W. V. C.
Hilversum
O.
V.
V.
O.
3-1
5 min. 16 sec;, 1217 '34, Rotterdam.
_
Hercules - W. F. C. .
2-4
Rheden
15 5 3 7 37--33 13
440 yards: T. Wagner (Nederland),
Om het wel'eldkampioenschap,
A. Z. C.
3 5 7 22--38 11
Ii
15
A.
F.
C.
De
Kennemers
5-3
5 min. 22 sec., 16/5 '36, Amsterdam.
Be
Quick
H.
R.
C.
't
Gooi
4-4
15
4
2
9
26--39
10
500 yards: T. Wagner (Nederland),
De Zwltsersche' journalist Edw. Klein e1ftal direct - derhalve zonder voorTheole
E. D. O. - H. F. C.
3-2
15 3 3 9 24--50 9
6 min. 9.8 sec., 5/4 '36, Amsterdam.
heeft een bezoek gebracht bij dr. Ivo wedstrijden, 11aar Frankrijk mag sturen.
De
Spartaan
B.
F.
C.
3-2
50-0 meter: R. Hveger (Denemarkenl,
Schricker, secretar!s van d~ F. I. F. A.,
Men zal begl'ijpen, dat al deze bijzon~
Afdeeling IV
Bloemendaal - Alcm. Victrix
1-4
6 min. 45.7 sec:, 14/6 '36, Kopenhagen.
waarvan hij in het Zwitsersche blad derheden ook voor OilS land vanl bij800 meter: R. Hveger (De\lemarken),
zonder belang zijn, daar het aantal
Willem II
15 12 1 2 49-15 25 Sport het een en ander vertelt.
Mdeelillg II
11 min. 11.7 sec., 317 '36, Kopenhagen.
deeinemende landen aan den eindstrljd
Helmond
15 10 1. 4 36-18 21
330 yards: L.K!ght (V. SJ, 11 min.
De wel'eldkampioensehappen slechts 16 is en hoe meer buiten EuroDe.Valk
14 8 2 4 46-24 18
Overmaas - B. E. C.
9-2
3M sec., 2217 '35, New York.
peesche landen er komen, hoe kleiner
Tegelen
14'
6
3
5
25-34
15
S. V. V. - Neptunus
0~1
1000 yards: H. Madison (V. S'), 13
Ivo Schricker heeft hem o.m. verteld, de kans wordt, d:it onze ploeg het tot
V.
V.
V.
14
6
1
7
31-31
13
Steeds
Hooger
H.
v.
Holland
1-1
min. 23.6 sec., 1717 '31, New York ..
Helmondla
13 4 3 6 31-41 11 dat hij voor de komende wedstrijden om de eindwedstrijden zal brengen.
V. D. L. - O. D. S.
4-4
1000 meter: H. Madison (V. S.), 14
De
Baroriie
14 4 3 734-39 11 het wereldkamploenschap bijzonder opEmma
D.
O.
S.
1-4
:nin. 44.8 sec., 1917 '31, New York.
Daar de kosten van de landen b,ultell
E.
S.
V.
15 4 2 9 28-54 10 timistisch is. Op 22 Januar! waren reeds
Unitas
R.
F.
C.
3-6
1500 meter: G. Fl'ederlksen (DenePicus
12 4 o 8 31-35 8 9 inschrijvlngen binnen gekomen; vool' Europa.zeer hoog zljn, moet de FranAlphen - The Rising Hope
3-1
marken), 22 min. 36.7 sec., 26/6 '36, KoWilhelmina
14 2 4 8 21-47 3 den datum van sluiting der inschrij- sche Voetbal Bond natuurlijk zeer voorU. V. S. - U. V. V.
0-0
penhagen.
Palemig
16
9 5 2 47-27 23 vingen zal dat aantal stellig nog veel zichtig te werk gaan. Elke buiten-EuD. C. L. - Sliedrecpt
1-6
1609 meter: H. Madison (V. S.), 24
Miranda
16
10
3 3 46-30 23 grooter .geworden zijn. Met vrij groote ropeesche ploeg kost ongeveer f 25.000.
min. 34.6 sec., 317 '30, Long Beach.
Sittard
16 8 6 2 36-19 22 zekerheid kan men aannemen, dat vrij- Voor de eerste maal zal ook een AziatiAfdeeling III
,
Waubach
16
6 5 5 37-30· 17 \\el aUe Europeesche landen vel'tegen- sche groep gevormd worden, waartoe
Schoolslag heeren
Kolonia
16
6 5 5 36-33 17 woordigd zuBen zijn. AIleen Oostenrijk Japan, China, de Philippijnen, Siam en
Zwolsche Boys - Hengelo
0-5
Maurits
16 5 6 5.35-36 16 en Hongarije hebben eenlge moeilijkhe- Nederlandsch-Indie zullen behooren. Wij
K. H. C. - Pilenix
4-5
100 meter: J. 'Cartonnet (Frankl'ijk)
den daal' ze aan hun clubs, die een vermoeden, dat men van deze kans in
Groene
Ster
16
6 2 3 36-34 14
Rob.
et
Velocitas
Sallunda
5-3
1 min. 11 Sec. 26.4 '35 Parijs.
zwaren strijd om het bestaan hebben te Indie stellig wei gebruik zal maken door
Limburgia.
16 4 4 8 25--34 12
W. V. C. - Vitesse
3-5
200 meter: J. Cartonnet (Frankrijk)
voeren, niet gedurende twee weken spe- aan de voorwedstrljden deel te nemen.
Sp.
club
Emma
16
2
6
8
27-46
10
Zutphanla
_.
Quick
1-4
2 min. 39.6 sec. 4.5 '35 Parijs.
lers kunnen onttrekken. Er zullen in Voor die yoorwedstrijden krijgen de lan,Kerkrade
16 1 4 11 24-60 6
Be Quick - S. C. H.
0-2
400 meter: F. Jensen I Denemal'ken)
verband hiermede nog weI eenige on- den geen. vergoeding, doch de recettes
....
5 l11in-. 45 sec. 7.3 '36 Dulsbtlrg."
derhandelingen . met den bond,' die de van die wedstrijden zullen vel'moedelljk
AfdeeFng
V
Afdeeling IV
500 meter: F. Jensen (Denemarken)
wedstrijden organlseert en met die lan- de kosten. gemakkelijk dekken.
7 min. 30.7 sec. 7.4 '35 KOp'enhagen.
den gevoerd dlenen te worden. Wij klL'1De Zeenwen - R. B. C.
1~2
16 14 o 2 55-16 28 nen hleraan nog toevoegen, aldus het
Heerenveen
Men ve.rwacht, dat China als verte~
V.
V.
V.
E.
S.
V.
4-1
16 11 4 1 47-17 26 Vad., dat bij het bezoek van Oosten- genwoord)ger van Azle naar Frankrijk
F. V. C.
Rugslag lu:er~11
Helmondia - Picns
4-0
Steenwljk
16 7 2 7 34-35 16 rijk aan Frankrijk blijkbaarreeds en- zal komen. Dr. Schricker meende, dat
WHlem II - De Baronie
3-1
15
6 3 6 34-33 15 kele onderhandelingen over den finan- eigenlijk . OOk de Britsche bonden zouM.
S.
C.
100 meter: H. SChW.1l'Z (Duitschl.),
Sportclub Emma - Waubach
3-3
Frisia.
13 5 3 5 35-30 13 c!eelen kant van ~ de wereldkamploen- den moe ten mededingen, doch hlj vreesmin. 8.7 sec. 28.11 '35 Bremen.
Palemig - Limburgia
6-1
16 6 1 9 29-39 13 schappen zullenzijn gevoerd, waarbij de, dat het tijdstip van de kampioenAlcides
200 meter: H. Schlauch (Duitseh!.) 2
Kolonia - Kerkrade
6-2
13 5 2 6 32--32 12 men
Rood Geel
Melsl een toezegging gedaan schappen niet geschikt is VOOl' die lanmin. 32.7 .sec. 29.11 '36 Gl·eiz.
16 4 3 9 29-42 11 schijnt te hebben. Bij zljn vertrek heeft den. In aile geval h Engeland ook uitDe Reoi
400 meter: K. Gerstenberg (Duitsch!.)
ACdeelhlg V
13 4 2 7 34-43 10 hij 1\.1. aan de joul'l1allsten verklaard, genoodlgd om zich, hetzij door den kamBlack Boys
5 min. 30 sec. 24.10 '35 MaagdenbUl'g.
12 1 011 18-60 2 dat Oostenrijk stellig a~n de wereld- pioen van het Z.g. Internationale kamC. A. B.
5--2
Black Boys - Alclde~
G.R.C.
17.10 5 2 50-27 25 kampioenschappen zal deelnemen.
pioe~schap te laten vertegenwoordlgen
Schoolslag
3-5
M. S. C. - Heerenveen
17 10 34 47-27 23
W. V. V.
of een vertegenwoordigend Britsch elftal
5-4
Steenwijk - Frlsia
B. R. C.
17 lO 1 6 56-25 21
De besUssingswedstrijden 2ullen ge- Le stmen, zooals het ook bij de Olym100 meter: H. Hcelzncr (Duitschl.) 1
1-3
Rood Geel-F. V. C.
17 8 2 7 57-49 18 speeld worden te Parijs. Marseille, Havre, pische Spelen te Berlijn he eft gedaan,
Helpman
min. 20.2 sec. 12.3 '36 Plauen.
1-2
B. R. C. - Noordster
Nw. Buinen
17 7 3 7 37-51 1'1 Bordeaux, Rijsel,Stra.atsburg en even- eoch dan een elft.al van beroepsspelers.
200 yards: H. Hoelznel' (Dultschl.) 2
4-2
Bato - F. V. V.
F. V. V.
18 6 5 7 36-42 17 tueel ook Lyon. De Franschen zijn op
min. 42.6 sec. 20.2 '36 Plauen.
17 8 o 9 37-34 16 !let oogenblik reeds druk bezig nauwMuntendam
De IllSchl'ijvingen sluiten reeds op 15
200 meter: H. Mayehatta (Japan) 3
De standen waren:
18 7 1 10 25-43 15 keurlg na te gain hoeveel toeschouwers Pebmari. Daarna zal op 6 Maart een
Buto
min. 0.4 sec. 30.9 '33 Tokio.
17 5 1 11 24-45 11 nien in de v~rsehillende stadions zal vergadering pJaat.s vinden waarop de
NOOl'd$te~' .
400 meter: H. Mayehatta (Japan) 6
AideeliJlg l
17 3 3 11 33-60 9 kunnen bergen. Men is verder in onder- verschillende gl'oepen zuHen worden
Zuldbroek
min., 24.8 sec. 1.10 '33 Tokio.
hl1ndelingen met de belastlng-autori- vastgesteld, waarna men zoo spoedig
500 meter: :H. Mayehatta (Japan) 8
HHversum
16 13 1 2 464.-18 27
teiten,
daar eell hoo~ere belasting dan inogelijk met de voorwedstl'ijden in de
min. 3.8 sec. 1.10 '33 Tokio.
Velox
16 11 4 1 34-16 26
3 of 10 pet. nlet te dragen is. Ook zal groepen kan beginnen. De deelnemende
Zeeburgia
16 9 5 2 41-16 23
korting op de relskosten worden ver- landen moe ten in elk geval einde Fe;.
Rugslng d:lIues
Hercules
15 6 4 5 36-36 16
lee1\d.
bruarl 1938 vastgesteld zijn.
Uitslagell ,V'~Ul Zntet·dag
Vriendenschaar 15 5 4 6 31-32 14
'100 meter: N.Senff (Nederland)
W. F. C.
15 5 3 7 26-28 13
De keuze van de scheidsrechter veor
min. 13.6 sec. 25.10 '36 DUsseldorf.
Reuter seint ult I,ortden de uitshgel\
M()n rekent e1' op, dat el' ook landell
O. S. V.
15 6 1 8 34-37 13
de wedstrijden zal geschieden door de
'150 yards: N. Senff (Nederland) 1 . z. V. V.
van
de
Zaterd,ag
13
Febt'.
gespeelde
wedVall
16 3 4 9 24:""42 10
Regelcommlssie van de F. I. F. A.
min. 45.4 sec. 20.10 '36 Amsterdam.
West-Frisla
15 3 3 9 21-47 9 strijden •.
bniten Europa
200 meter: E. Holm - JarreU (V. S.)
O. V. V. O.
15 1 1 13. 16-35 3
De wedstrijd West Europa
2 min. 48.7 sec. 27.3 '36 Toledo.
't Gooi
16 9 5 2 47-24 23 Sc/lOlsc/re
belwl'WedsIJ'ijdelt
Centraal Europa ll1/
zullen
medewerken.
Aan
de
Federatie
400 meter: R. Mastenbroek (Neder!.)
E. D .. O.
16 10 2 4 36-26 22
Nederland.
, van Zuld-Amerikaansche bonden is ver5 min. 59.8 sec. 12.1 '36 Kopenhagen.
H. R. C.
16 .7 4 5 53-50 18
TWEEDE RONDE'
zochti zeU dq v<>Ol'Wedstl·ijden te orga~
H, F. C.
15 7 1 1 45-43 15
Dr. Schrlckcl' heeH nog het eell en
. niseerel}. en er. dus zeIt voor te zorgeh,
Estafette
, Ale. Vixtrix
16 5 5 (6 34-36 15
Albion - Celtic
2-5
tia~ de beste vertegenwoOl"digers naa\' ander medegedeeld over den komenden
A. F. C. · 1 5 /4 .6 5 44-.t46 14
Patrick -- Arbroath
4-1
Frankrijk .komen. Ook met Noord-Ame- wedstrijd tusschen twee Europeesche
4 X 100 meter bortscrawl Nederland
Kennemers
15 6 2 7 29<-37 14
Cowdellbeath - Solway.stal'
9-1
rika wordt onderhandeld. Men is nog pleegen. Hij vcrtelde, datdeze wedstrijd
(J. Selbach, T. Wagner, R. Ma::;tenbroek,
B.
F.
C.
16·
6
2
8
48-44
1-1
Falkirk
MotherweIl.·
0-3
nlet
zeker of er tmschen den vertegen~ nog dlt jaar zalplaats vinden en vrlj
W. den Ouden), 4 min. 32.8 sec. 24.5 '36
De
Spartaan
15
4
5
6
33-31
13
DUns
Ounbarton
2-1
woordiger
van Centraal Amerika - ver- zeker in OilS land. De F. I. F. A. moet
Rotterdam.
Bloemendaal ·16 3.' 2 11 27-59 8
Queen of South -Airdrie
2":"0
moedelijk Mexico ~ en Noord Ameri* €ell degeliJken financieeJert gronds14g1
Dundee -- Queenspark
2-0
ka nog een vool'wedstrijd gespeeld zal hebben. Daarvoor moet deze wedstrijd
EUROPI<:ESCIIE RECORDS
Afdeeling II
Hamiltoll - Hibernians
~-1
wordendah weI of Noord Amerika zijn dienen. Men had aallvankelijk aan
i
Duitschland gedacht, doch de deviezen~
Clyde
st.
Johnstone
3-1
Horstcrawl heel'en
regeling maakt dit onmogelijk. Men zal
s. V. V. .
16 11 I 4 51-23 23
St. Mirren - Brechin
1-0
EIZ=mi
i
''!.!!-**
thans
tra.chten den K. N. V. B. te bewe~
Aberdeen
Third
Lanark
4--2
Neptul1uu
15
0
2
4
36-20
2,0
l()0 meter: M. H. Fischer (Duitschl.)
gen
V001' het organiseeren van den wed- .
Hearts
-Kingspal'k
15-0
O.
D.
S.'
.
16
9
2
5
46i---25
20
Reading
.Cry.stal
Palace
1-1
56.8 sec. 26.4 '36 Berlijn.
strljd, waarln een elf tal van Centraal
Inverness Caledonia -H. V. V.
15 7 3 5 36-33 17
. Southend U. - Bristol R.
2-~3
200 meter: J. Taris (Frankl'ijk) 2 min.
Europa tegen West Europa zal spelen, te
·Eastfife
1-6
Quick
14
8
0
6
31-29
16
TorquayU;
::Walsall
3-1
12.2 sec; 24.4 ,'32 Relms.
zorgen.
V. D. L,
15 6 4 5 36-38 16
IWatford -Northampton T.
4-1
300 meter: J. Tarls (F'ranluijk) 3 min.
Ovel'maas
15
7
1
7
38-39
15
27.6 sec. 11.7 '31 Reims.
The Leaglle
De beide elftallen zuHen eveneens
B. E. C.
15 5 3 7 32-39 13
Noord-sectle
400 meter: J. Taris (Frankrijk) 4
door
de Regelcommissie van de F. I. F. A.
Hoek
v.
Holland
15
3
4
3
17-31.
0
min. 4'1 sec. 16.4 '31 Parijs.
'r\vEED}~ DIVISIE
worden
aangewezen.
Carlisle
U.
-Barrow
Steeds
Hooger
1G
0
2
14
20-67
2
2-2
500 meter: J. 1.'aris (Frankrijl() 6
Darlington
New
Brighton
1-2
min. 1.2 sec. 23.4 '32 Reims.
AsUm Villa -- Plymouth A
5--'-4
Gateshead - Hull City
AftleeIillg III i
6-·3
800 meter: J. Taris (Frankrijk) 10
B!ackbul'll R -+ Barnsley
1--1
Halifax 'r. - Mansfield T.
0-0
Cricket
min. 15.6 sec. 21.6 '32 Cannes.
l~O
Blackpool - Sheffield U
., ,,-"·1 ,.... ','-HartlePQols U. - Rochdale
4-1
Hengelo
14 13 1 0 12-16 21 . Bradford C. - Coventry City 1-0
1000 meter: J. tTaris (Frankrljk) 12.
Rotherham U. - Oldham A.
4-4
Rigtel'sbleek
15 11 2 2 4'l-~24 24
3.;.....1
min. 5'1.6 sec. 25.5 '32. Parijs.
Bury- Bradford
1~2
'SouthpOrt ~ Chester
Zwolsche Boys 15 10 0 5 43-33 20
1500 meter: A. Borg (Zweden) 19
Chestel'field - Nottingh'm F. 4-2
NEW SOUTH WAUS SLAA't M, C. O.
stockport C. - AccringtOll S. 3-2
Phenix
14 8 1 5 58-35 17
min. '1.2 sec. 2.9 '27 Bologna.
Leicester City -- Newcastle U 3-2
Tranmare R. - Crewe A.
0-1
Borne
14 8 0 6 32-29 16
Southampton - FulMm
Aneta vel'neemt uit Adelaide, dat New
3-3'
Wrexham. - Lincoln City
0-3
Sallandia
14 5 2 7 38-39 12
Estalette heeren
South Wales M. C. C. met 105 runs heert
York City -Port Vale
1-2
Robur
15 4 2 9 40-51 10
geslagen.
Zuid-sectle
Rljssen Vootuit 15 5 0 10 20-48 10
4 X 200 meter Hongal"ije (Grof, LenK H. C.
15 3 0 12 32-59 6
gyel, Nemes, Cslk) 9 min. 10.8 sec. 23.8 '36
New South Wales scoorde 231 en 246.
Brighton & 11. .;..... BoUrnem'th 1-0
.scottish Leaglle
U. D.
15 2 0 13 27-64 01
Me. Cabe en Fil1gletol1 maaktel1 resp. 93
Boedapest.
Bristol City - Lutoll. Town
2-3
Quick
16 13 2 1 65-23 28
en 60.
Exeter City -. Aldershot
1-2
TWEEDE DIVISI'&
S. C. It,
16 9 4 3 40-21 22
Schoolsl:lg liames
Gillingham - ,swindon Town 4-1
M. C. C. maakte 73 (Lush nam 6 'Ioor
Vitesse
16 8 3 5 43-37 19
Newport County - Mlllwall
1-2
Ayr - :st. Bernards
5--2
43) en 299 runs. Barnett maakte hlerblj
10 meter: H. Hoelzner (Duitschlartd)
Zutphanla.
17 6 4 '1 23-33 16
Notts County - Cl.apton 0
0-0
Edinburgh - Stenhousemulr . " 1......3
117. Hardstapf l1am 64 voor 60 en LU$n
1 mln. 20.2 ~ec., 2,3 '36, Flaeun.
l}oetlnohem 15 '1. 6 5 3Q-34 14 ~tleen'sPark
~ 9ardltt Q 0-0
MQrt-on - Raith'
6-1
7 voor 72.

Bij den secretaris der F. I. F. A~

.
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En ennals de varige malen is het
Nederland bij de dames en de Vereenigde staten bij de heeren, die den
boventoon vceren.
Var; de 27 bestaande wereldrecords
bij de heeren zijn er 22 in het bezi~
van de Vereenigde staten.

I

De voornaamste bijdrage tot dit getal
heeft weI Jack Medica ge'leverd, die nle!
mindel" dan 10 wereldrecords op zljn
naam heeft staan. De bekende rugslagzwemmer Kiefer bezit €L' vier. Japan
heeft In totaal 3 wereldrceords en Derte~
marken enZweden hebben er ieder een.
Blj de dames staat het kleine Nederland weer aan de spits. Pre"cies de .helft
(dertien) 'van het bestaande aantal wereldrecords staat op naam van Nederlandschezwemsters. Willy den Ouden is
ook thans weer de zwemster met de talrijkste wereldrecords, nl. zeven. Verder
hebben Nida Senff en Tini Wagner er
ieder twee, terwijl onze' meervoudig(
Olympische kampioene eenmaal wereldrecordhoudster is. Bij de dames nemen
de Vereenlgde Staten niet zulk een bijzondere plaats in a!s bij de heeren.
Slechts vijf wereldrecords staan op naam
van Amerikaansche zwemsters.
De lijst van Europeesche records geeft
bij d(rdames een totaal van negen Europeesche records VOOI' Nederland. W1lly
den Ouden heeft hiervan vier op haar
na:ml, Rle Mastenbroek twee en Nida
Senff en Jenny ;Kasteln leder een. Bovertdien .is Nederland in het bezit van
de 4 X 100 meter borstcrawl estafette.
De lijsten der were'ld- en Emopeesche
records zlen er ais voIgt ult :

•

•

WERBLDHECORDS
8orstcl'a.wl heerell
100 yards: J. Welsmueller (v. S'), 51
sec., 5/4 '31, Ami Mbot'.
100 meter: P. F'iek (V. S.), 56.4 sec.,
12/2 '36, Newha'lert.
200 meter: J. Medica (V. S.) 2 min.
7.2 sec., 13/4 '35, Chicago.
220 yards: J. Medica (V. S.), 2 min.
1.9 sec., 13/4 '35, Chi~ago.
300 yards: J. Medica (V. SJ, 3 min.
4.4 sec., 11/4 '35, Chicago.
300 meter: J. Medica' (V. SJ, 3 min.
21.6 sec., 11/4 '3q, Chicago.
400 me~l': J. Medica (V.S.), 4 min.
38.7 sec., 30/8 '34, Honolulu.
440 yar<is: J. Medica (V. S.), 4 min.
40.8 sec., 30/8 '34, Honolulu.
500 ,yards: J. 'MedIca (V. S.), 5 mill.
16.3 sec., 7/4 '35, New-York.
500 meter: J. Medica (V. S.), 5 min.
57.8 sec., 1/6 '33, Seattle.
800 meter: Makino (Japan), 9 min.
55.8 sec., 15/9 '35, Tokio.
880 yards: R. Flanagan (V. S.), 10 min:
7 sec., 26/6 '36, New-York.
,
lOCO yards :J. Medica (V. S.), 11 min.
37.4 sec., 29.7 '33, Portland.
1000 meter: H. Nagami (Japan), 12
min. 41.8 sec., 12/8 '34, To~io.
·1500 meter: Arne Borg (Zweden), 19
min. 7.2 sec., 2/9 '27, Bologna.
1609 meter: Arne .Borg (Zwedell), 21,
mill. 6.8 sec., 21/1 '29, Sydney.

Schoolslag
100 meter: J. Higgins (V. SJ, 1 min.
10 sec., 4/3 '36, ,Newhaven. "
200 yards: J. Kasley' (V:SJ, 2 min.
22.5 sec., 28/3 '36; Newhaven.
200 .meter: J. Kasley (V. S'), 2 min.
37.2 sec., 28/3 '36, Newhaven.
400 meter: F. Jensen (Zweden), 5
min. 45 sec., 7/3 :36, Duisbul'g.
500 meter: Kaye (V. S.), '1 min. 23.8
.sec., 5/2 '35, Toledo.
Rugslag
WO meter: A. ;J(iefer (V. S,),
min.
4.8 sec., 18/1 '36, Detroit.
150 yards: A. Kiefer (V. S,), 1 min.
32.7 sec., 2/4 '36, Chicago.
200 meter: A. Kiefer .( V. S.), 2 min.
24 sec., .11/4 '35, Chicago.
400 meter: A. 'Kiefer (V,6,), 5 min.
'304 seo., lQ/9 '36, AMh\HlS,
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DATAVIAASCn ,:NmU\VSnI~AD van Doilaeidag, 18 Fe])l'unri 1937 - VIERDE BLAD
l\lilitaire Adminlstratle

Off. Berichten

..

Verleend wegens zesjarigen onafgebroker.
dienst In Nederlandsch-Indie acht ma.anlien
verlo! naar Europa aan den kapitem der
:\1llitaire Admlnistratie l\{. A. TEUNIS, Illet
IJepaJing. dat het verlof ingaat op den 22sten
'}eptember 1937.

Economlsche Zaken

Verleend aan ~~. G. VAN DEN BERG,
t'€chni"cll-comllues bij den Indischen CenlUarine
tralen Aanschaffmgsuienst wegens lang,1urigen dienst een jaar verlo! naar Europa.
Overgepl. van het Gouvemements s.s
met bepaling, dat hlJ zijn betrekkmg zal ne- .. End:l1,US"
naar het gouvernements s.s,
c.erleggen op 16 Juli 1937.
.. Arend". be!de te Tg.-Pr!ok, de 2de officlc~
Verleend aan J.O. VAN DEN BERG, tech- S, P. MEERMANS.
nisch-collumes bll den Indlscllen Centralen
Aansch3ffmgsdienst
wegens
langdu!"lge:l
<ilenst een jaar buitenlandsch venot, lU"€t
bepallllg, d3t Illj zijn betreklting zal l,ederleggen op 2 Augustus 1937.

Scheepsberichten

Verkeer en Waterstaat
Op V'crzoek, \Vegans overtolligheld, eerVOI

en lllEt 1'CC!lt op pellslOcn Uit 's Lands <1leust

ontslagen, lllgaalluc UltllUO fo'ebruaI"! UlJ7.
ll.C. ::HEKl!:1tZ,lANN, amotenaar op nonaet,lvlttnt, jaatsteilJk llllJnoouwklUldig OPZ1Cllt'~r
l~te Kla,st! OIJ den Dlel~st van den MIJllbouw.
\Vegens zesjarigen dienst acht maanden
"erlol naat 1!:uropa vel'leeu<l aan A. ,M.
NANLOH Y, stat:onscnet Ie Klasse OIJ ae S.I:>
te Palemb,mg, ingaan<1e 2 Juji 1937.
Op ,erzQ€K, eerVOl en met recht op pen510';-11 Ult S Lands dl'"IlSt ontslagen LlJtllllC
Mel Ill:S'/ wegens ov-eltoll!ghelct. E. fH.
\)' ";N2u!.L,\[AN. amoteeaar op U()naCtlvlt~;L,
laatste.1Jk ambtenaar op waclltgeJu, teVOl'en
mijnoouwkundlg techl1lSch ambtellaar Old
Dienst vIa MIJllbOUw.
lIIfanterle
In:!edee:d blj het XIVe bataljon te BU!t.ellzv,g Ile l<apitcIll t!. WLcttci.,l1\; IJlj O,?
J!.h.leel1ng WlelflJu~rs Le We,levreuen de 1e
lUltel,am. 1". L. VAN liteMI'; l-.: 1'; OIJ Ilet garn:t:(kIlSI.hHClljon van '1111101" en OnuernOOl':ghe-cten te !(oep,mg en lllet lllil.lng V:lll C~;)
uai{ van 0\ erl1al\l~ benoellld tot orflcler val>
w"pellmg aldaar ue OI:<!erllllLenant .:>. 0,
Hi\MC:LLJNCK, (len 10en l"elJrual"l 1il3'/ p'~!
m.s.
"Dempo" Ult Nederlal:(l vel'trokktn
Kt:erende van verlot terug.
Met mgang van Uen dag van overgavE
e-enOi onLheven als ot'ficler van wap'~lling
t.e Koel>an~, overgeplaatst van het gal'll!:zoel,sbataIJoll van Timor en Olldel'ncol'lgl1~'
u~n naar !let lle patalJon te Mag?lallg eT.
met illiiang van den nag van ovemallle benoernd tot oftlcier van wapemng aldaar d~
Ona~tlU1tenant J. G. vAN HAAM.
Overgeplaatst van net garIlllt.-€nsb~taIJor.
del' Westeral'ueeling van B01'l,eo detactl(!m~nt te Mafllpawa naar l1et Ie batalJoll tI:
Magelang de onderlU!tenant C. M. NIVO 1"D
van h~t Xe batallon te Weltevreden naal
het gamizoensbataljon del' MolukKen detachement te Sanana de Ie lUltenant W
BOUMA.
Ingeo€eld blj het gaI'l~!zoensbatlljon ne!
!\1olukken t.n.l. de Kaplt~in W. J. H. liOUBOJ.T; biJ l1Et VlIe patallon te 'farakan d"
idem H. H. JUI..':3INO; bi,) d'C!1 St,lt van het
1e regllnent 1l11amene te z,lagelang de idem
J, P. LINCK, ~\l;en den 24sten l<'etJruari I~3',
per m.3. .,JOl1an van Oldellbarnevelt" uil
Nedarland vertrekkel~<le, ki2er2nde terug var
IJultenlan<1sch verlot.
'
Idem blj het'IUe bataljon te Sc~rab:ua de
2de IUltenant a. H. FARRli:T JEN'l'lNK
IngedEeld bij het lle lJ:lt:lijon te l\lagelal1~
(te 2de !uitenant F. M. lHLLROTH, lJ21d21:
{len 2!sten l"ebruari 1937 per Ill,S. "Johnn
vall Oldenbarneveit"' Ult Nederland vel'tl'ek.kende. best<:md voor den dienst il.t.l,
Overgeplaatst van net lXe battlljon t·~
'l'jimahl . naar het oSarIHI.c<~nsbalaIJon clot:
Mo!uk.k.en t rt.i. de kapit'eln W.A.M. UOED·
HART en van dat l:Iarnl?O€nslMtaljon, detachement te 'femate llaur l1et Ie balalN:1
(.0
Magelung toP.r t>eSCilIKki!lg gesteld van
rteh COlilil1llndant dct' 2de dlvisle de kapltem A. J. PRUIJMBOO:\l.

--------DE HAVEN

V'\-,~

..

Acodemische Examens

TG.-PRIOK ,

N.r. m.s. "M3jang", gez. Kouw, van Batavia (p,ls3r-Ik<ln), Agt. KP.M.
N.!. s.s. "Melchior Treub", gel!, Venema,
van Makasser en Semarang, Agt. K.P.M.
N.r. B.S. . .Van Goens", gez. Rashorll, van
Oosthaven. Agt. K.P.M.
N,r. s.s. "Slae'c", gez. Bonk, van Singapore
en Noenoekan, Agt. K.P.M.
Vlel1rokken 17 FebI'.
N.!. m,s...Majang", g<ez. Kom". naal' Kn,lianda, Oostlllwen, PiabOl'g en Kota Ageews.
N.!. 8.S. "Melchior Treub", ge',. Tuizinga,
naur Palembang en Pladjoe. '
N.I. s.s ... Van del' Hagen", 8<'z.' Vreugdenhil, 11aar Benokelen, Pactal"5 en Siooiga.
N,r. s.s. "Van Waerwijck", g~z. Brijl, naar
Cheri bon, '.Peg aI, Pekalongan, Semamn<;,
S<;·erabaia, Soemenep, Ampenan en Boe;elen'5.
N.I. Ill,S. . .Tosari", g('z. Pothof, 11aar T3".
Pandau en Pontianak.
Duitsch s.s. "Altona". gez. Dierks, n:Hl'
OosthaVel!, Padang, Colombo, Pcrt-S:lid, Holland en Hamburg.
Neq.
3.S. ,,singkep", gez. Helling's, nadr
Singapore, Belawan, Sabang-, P. Sudan, Suez,
P. StUd, Odessa. en Holland.
Ned. m.s. ..Juno'~ gez. Stempels, I!i'wr
Pladjoe (LiJin).
Ned. m,s ... Kota Radja", gez. Rommel, nanr
Singapore,
BeJ.-Deli, Sabang, Su·.:z, PortSJid, Gel1J.13, Londen en Rotterdam.
NeO. moS. "Kot,a Tjanoi", ogez. Jansen, r.aar
Cheriton, Sem:lfang, .soeraba!a en 1fakasser.

I'

C':11ig in z;jn soort

over ileel de wCi:eld is onze mall-courall~

De If/disch/nan
VerselllJnt in Nedel'land telkens na aan..
kom3t van het; K. L. M.-vUegtulg, du.a

'weemaal per week.

'Sleclits llrie ,lulden.
per kwartalll in Nedetlahd en I 4.- III
l1et bultenland.

M.tu. ~a$. N'!..~~:th~.i\II• .Q.i\JaYil\-~

~

jjONbi~itiJAG

Bando€'ng II 103, Pllm

45

18.00 8cendaneesche gamelan 1S.3()
Adzan. Oproep tOt !let goJ.>€{!;. VOOf'tillg'ell Ult
uen
KOr'lm
111.45
Oo-otersche
liawaiiant·:·
NirOlll
llluziek.
".
Batavil!. II 190
Batavia I 126 1\1.
17.00 Krontjongprogramma - 17.30 Gam18.()3 lJ~llt$muziek - IS.30 Op VerkelJlli.ng bane;-kromoll~ - US.vo Klu..:l1ten van W!Jlen
- 19.00 Persbericht.en. - 19.20 I:>er.euze nll;- i'i..Wtl. 'l'oemoc'<l - 111.-10 Mmaek van Hilluoeziek - 20.10 populal!" concert Nl:l:om-Ori<est stan.
- 21.10 Algemeen buit'cnlandsch weekovefBandoeng II 103, Balavla II 190
:ilicht dOOl' <len h~er J. H. Ritman - :U.30
1'l't1l1 015
Populair allerlel - 21.55 Amstoerd. openingsk<krsen - 22.00 Dansmuzlek. (alleen over dp.
King Tie Kong-avolld
5 archlpelzeIl<1ers) - ':2.30 Sluiting.
19.00 Persbel"ichten - 19.15 Javaansch intel'll1t'~ZO - UI.~O VOOrZIl1~Wll Ult d~n Kor'all
- 19.015 Lezir.'g van 1l\()VIOUW Daluuar ACllma,eJ, - ;;J1l.15 Arabiscl1e. Chazlliail -'- ;l().3U
<.;oncert door he~ Gamoot!s-Orkest' -- a;3.\l()
Batavfa ,J 151.59 1\1., Batavia 11 61.66 1\1.
Spedaal gambang-krolllongprOgramma, vaa
17,O() Grall1otoonmuziek -, 17.30 Persl.l'e- ue vel'Eeniglllg "Sm Hwa. Lauw".
tlchten - 17.~5 VEI'Volg gramofOOnll1Ullek. Bandoeng 11 103, Ba.tavla' 11 190!
18.00 GramofOOllInUZlek - 18.30 Accol'deOIl}>-,lid i5, 1'i\L'I ;.\11
mu~lek 19.15 Instrumentale klanken ;W.OO Causerie: "Ult .Neerlandsch l'ijke taal22.30 Voortzetting van de gillnblll:g- k.ro6chat" - 2().20 Gramofoonmuziek - 20.30 mOIlSOesp'clini\' - ;.;3,30 I;)lUlclllif.
"OthellO" - 22.2G OramOfoonll1u~iek - 23.00

B. U. V.

6!uitlng.

\

y. O. R. O.

Bandoeng P. lU, Y.
61,03 M, en

~O.83

M.

17.00 Fili\u\1UZiek en ~:ll1g ~- IS.00 Bridge
18,15 Populaire ouvertures - IS.10 Persbt!rlchtell. Op 90 M.: Muzikaal programma -19.00 Mano .,Harp" Lo:'el~zi and his rhythm
~ 19.30 Orquestra ,,'l'ipica" 20.5() Hel'u\teending Phohi: ,,\Vat na den dood"'? VOOI"dracht (V.P.R.O.) - 21.10 Lady and gentleman Croor.ers - 21.30 Alfredo Campoli en
zljn orchest - 22.00 Het Alnsterdamscll COllcertgebouw-orchest - 23.00 Sluiting. ,

Jl. y.

•

\ A. R.

y.

O. ,(Soerabaia)

Melkropporten

109.89 lU.
IB,30 Mtlrsch ~ 16.33 Willy Fl'itsch en W!l1y F"orst zinj;\en - Ii.OO Militaire muziek 11.15 Persberichten - 17.30 Accordeol1ll1uJIlek: - 18.00 Suite's - 19.00 Gramofool:muziek - 20.00 Richard! Tauber - 20.30 Lichte
mUl.iek - 21.30 Filmscl1lagers - ~:MO Danl)J1llt~iek - ~~.30 Serenade - 23.00 Sluitill~.

Nirolll (lUaleisch)
Bandoeng 11 103, PLP 21

17.00

Lie{jel'~n vall
l<.{ontJoh~prO~TRlIlmfl'

lIIndoestAn

17,1l'I

Z~llders:

GSn 13.91, GSa 1<1.88, GSn 31.55

0,

vil1dershal£llllrtj'e ~ lS.4l! De straatzl\l~gel' .- V. O. R.
I (Muleisch)
19.00 Radlocursus in stenografie .,Groot~" 19.30 MIlHaire mll70:ek "- ~O.OO Vcon1r:tcht 105 M.
20.20 Vocale klahken - 21.00 Soll:.lte-recit<l]
(v!cel ell p:ano) -- 21.-15 Gramofool'll1\lzi~k
8.30 Hawaiian -- 9.00 Arab!,~che liederen 23.00 Dasllluziek - 23.00 Slulting.
:}.:su Chl11e€~()l1e 1i<deren - II1.tiU SiUltmg -1:<.00 Sceno.J.ri_esche ht'deren - 1~.O() K10lltjOlli{ en stam,bc'el - B.OO Sluiting'.
llandocng p, lU. Y.
17 00 Javaa~sche liederen - 18.\:1I Kinelerhalluurtje - 1<1.'10 P.~fsbel'ichtell - 19.00
~aqkool'
(O,C.RO.) - 1:J.3() l3ijbelI~zill;;
68.03 U en 90.63 l\t.
(O.C.lt.O')
1.0.00 ,.Satang Ar,\II" - 23.(j;)
6.00 GramoicOl~mt\~:elt ~ D.O\) Lichte l11U- l:l.u,t:ntl' •.
zlek - 10.00 Conc~rt - 11.00 Sluitilla - 13.00
LUllcl1concert - 15.00 SlUlting.

18.30 n:g Ben. "Rounel and about" ~ I!MO
Hemy Hlill's Musicmak-ers - '19.00 .. J')lm
Londoner at home" no. 7 - 19.30 Opera-pro8rarnma. - 2().25 Nleuws en medooeelingen
2U.t5 Gramophoonintermezw ~1I.G3
;,Food for thought .., causerie - 2l.15 SiultlIlg.
Zender!: GSH 13,9'7, GSF 19.8~, GSB 3J.~
:21.30 Big Ben. n.B.C.-orgel - 22.00 "The
vagabond! 'lover" - 22.20 Causerie - ~2.ao
17.00 Th!.;emm!ek ..:... 18.00 Zang en orke.>t
Mititall' Orkest - 23.15 "The table und~r
the tree", hoorspel - 2t.OO Nieu\Vs en me- -. 18.20 Hawaiian - IS.!O Persbcl·ichten. Op
!}O
M.: Muzikaal prcgrarnma -10.00 :..ronctdedeelingen - ().20 Dansmuzlek ,.... 0.30 S;u!orgel-trio - 19.3v L:nck'e - Wir.ke - 19.31
ting.
I
Literair halfuurtJe - 211.0() Concert doo,' l1et
orchester ScMnoern'CI' - 21.00 Heruitzending Phohl; "Van mijn tafeltJe in de WitParis·Coloniale
te" - 21.20 Stemmingsmuz!ek - in.30 'fango's - :U.50 ,.Carmen" - 22.30 Mil!tairc
Zender TP.\ 2. 19.03 ill.
1l111z;ek - 23,00 8;uitil~g.
'18.25 Voikslied. - 18.30 Concert - 19.15
Ol'leksche k1'OI1lek over het lewell in Fral1luiJK
(Sclluu'tmg)
- 19.30 Nieuws (.b;ngelscll) -- 19,t5 Concert
(relay RadiO-Paris) - 21.CO Nieuw:i en ko10llltlie koel's'<!n - iH.30 Radiojournaal - 2l,010
161.29 ~I. ell 38 ..16 r.r.
Internatlonale kroniek - 21.50 Causen<l:
8.00 CQl\cert - 11.00 81t1itin:;J.
Bet leven in Parijs - 22.00 Kamet'mllzi'~k -23.:>0 Koersen - ~3.35 Sluitll1jJ,
16.30 Thoe11lIlZ:~" - lIJ.OO Pers!Jel'!chten ,18.20 P;ano-syncopati')IM - 19.0·) KlaS81\!kc
Inuziek - ~O,OO l)\·('il.lk; Symphony No, ,)
E-mol op. \hl - 2().15 Lichw llm~iek - ;)1.00
Rome
H.)
Eventu(~;e henlilZ'end,l1ff Phohl-progralIlIlla
2'MO Blu!ting.
Golflengte 25.4 J)L AzIi!-wtzendiJls

R. V. M. ,J.

(E. I. A.

A. U. V. 0,

JI ___

NirOlll

16.88 1\1,

Zenders: DJA 31.38

en DJD 19.11

16.00 Avond in Sal~.ssousl - 16.45 Trio voor
viool, cello en plano - 11.00 Nleuws en €COIlomisch overzicht (Duitscil) - 17.15 Cdl'l
Peters' levensgeschiedenis - 17,t5 Silliting.
Zenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van 20.30
uur)

18.25 Volkslied - 18.30 Lichte muzlek 19.30 Nleuws mngeisch) - 19.45 Lichte muzlek - 20.25 Groeten aUll! de lulst'uaars 20.30 N:euws en economiscll overzieht - ~0.-15
Gevarieerd concert - 21.15 "Del' A.l1;gI·Uf·'
van Dl·. J. Q(;ebbels - :U.30 Nieuws en €conom!sch over~icl1t (Eng. DJE, DJQ en DJN.
Ned'. DJA en DJB) - 21.45 RadioJouj'naal ~2.00 "De'f fI1e~elld~ Hollander" vIm R, Wa«·
MI' - ~a,30 Sluitlllfj,
I

I ~

C

VRIJDAG

J.

Postvlucht"r~n

I

,19.00 Gevarieerd programma (relay) -(Socl'ahuia)
20.;l:f Nleuws - :W.5U "J3allila day" (VOOl' kll1deren) ~ ~1,15 Nieuws o~ngt'lsch) - ~1.3\j
105 1\1,
Nieuws (Japansch) - ?-1.45 upera-fragIll~n
109.89 M.
ten - 2~,30 Nieuws - 23.45 tileuws - 2:i.f>5
-17.00 Chine~~che liederen - 18.00 Gam- Bar.d-concert - 0,20 Italiaansche proza -6.30 Marsch ~ a,35 Gyml1:lstiek ~ 6,50
bees en hannOlllum - IIS.tO Pel'SQ€l'iclltell. O,~O Sport- en laatste nl~uws,
Gl'amofoonmuzt~k 3.01) S:Uit.'l1\1 - 11,00
- 19.00 VOOltzetting van lfamboes en hal'llloMarsch .- 11.03 Jan-pianistel1 - it.30 Jacob
r.-ium - 111.3" Voorlezen Ult de kor'an met
Hamel's kinderkoor - 12.00 Gramofoon!l1lttcelicl1til~g 20.30 Klenengall Wir0ll10 .dcz!e:, - 12.30 Lunchconcel't--13.30 Uavariep.l'd
JJati - ~3,OO SIUlti:ll!j.
cOl~cert ~ 11.30 Siuitin[O.

20.:!() Wilhelnms - 20.10 ZRl1gl't!Cihll .,..
20.;i\l Causene over de al'cl1itectuur in het
lU.
,(Selllal'allg)
algemEen en van Nedcrlalxi in het bijrono.er
- 2().15 Gramophoonmuziek - ~0.5() Voor·
161.29 1\1. en 88.76 1\1.
<lracht na den dood"? (V.P.R.O.) - 21.10
lUO Theemuziek - 18.00 f'ersbericht{?n :4angl'ecital (VHVOlg) - 21.30 Persbel"lciltcn
.... 1UO Vlool-soli - 19.00 AvondwiJdin~ Vel"- - 21 ..10 "Carnaval <t'<'S AlJimaux", van Saintzorgd door de g'creformeelxle gemeente-19,20 Sae1l3 - 2MO Sluit!l1g.
}>Q~pourr1's 2U.()U Bert Amorose speelt 21.01J Eventu€ele heruitzendil~g Pl1ohi-proZeesen
sramma. - 22.00 Sluitlng.

De

I

(lUntei8Ch)'

Pbobi

Wageningen

23' Jan. - Geslaagd voor het inger.,;eursexamen
Nederlandsch'~ landbouw aan Ge
Landbouwhoc~escbool alh!er, de h€'~ren: B,
IN NEDERLAND
Alons, J. Doekse-n, M. Hildesheim, J. W. van
Nieuwcl'huyzen. B. Po:cierman, L. H. Rienks,
TIlUISHElS
Vi'rREIS
Amsterdam
A. F. v.d. Scbeer, J. M. L. Segers en J. Siebenga.
G'i'daagd YOOI' het candi<laat,examcn Np.Geslaagd am. de Gem. Uni1 FebI'.
6erlandsche
landbouw de i1eeren:
E. J.
n~rsitelt voor het cando ex. in de klassleke
Alderkamp,
A. E. Bruynir.'6, J. 1. C. Butler,
letteren ill'~j. W. O. Wentink en mej. L
J A. P. F'ranke, P. te Hofstede, J F. van
Hoozendaal.
Heemskerk-;-Dtikel", W. Kooy. A. H. Kmy';,
Geshlag~ VOOl" het docto-raalexamen in de
D. C. de R1cld2r en C. W. H. ~1. Sch::tepmall.
ECOl~omis..:ne Wdenschappen de heer A, ~an
1 Febr. - Gesb3.,gd aan de Landbou',;VO\€l1.
hOOg1esChOOl alhier vcor het candidaats3 Febr. - Geslaag<d a'an d-~ Vl"ije Univerexam€11 kd:oniale beschbouw d'~ heel'en
site it '1001' het Cally. ex. rechten mel. W
E J. van Alphen de yeer en Th. A. hartJ. Boon, Amsterdam; J. U. P. We.:ltcr:l,
13/2
Amsterdam
17/2
m311.
I
~ijverdal; J. Winters, Delft en G. Rin]{,;
Leipzig
3 FebI'. - Bevorderd tot doctor in de
Alllstel'l1alll.
Rome
Landoouwkul1de de heel' ir. G. D. Nel, gC0.
Bevol"derd tot arts aan de Gem. univer,
Marseille
s;teit me]. B. (j. MuklerS (Haaflem) en di'
te Matatiele (Zui<l-Afrika), op proefschrifi;
Eoedapest
heel' B . .J. i.Vl. Klvlet (t.I'","·ik2e,e) el1 gesla:lg<>
lllet stellingen, getite!d: "Die oI!tsraan en
utrecht ontwikkeling van beesbcel'del'lj in SUlclvoor het ·an,s-eXa,lU'2n Ie gell. de !leer "'<1
Athene
Afrika en in lJesondel'lleid van die FriesR. Hen" (Amsterdam).
Mersa M.
3
Febl'.
Heden
p,omow:'2rde
tot
doctor
v€efokkerij"
.
Oeslaagd voor het candido.at.s-exarnen in
Cairo
op 'cel, proefschrift,
de WIS- en natuurklmde meJ. A. de LeeU\, in de l'echtsgeleerdheid
"D~ gescluec!enls der Japansclle
Oaza
en de heel' H. A. W. Nijveld en voor net getitBld:
DeW
penetratle in Mantsjcerije als volkenrechtcRutbah
d.octoraai examel1 in d'e WIS- en natuurkull' !ijk
probleem",
d·c
r..2er
C.
L.
Patijn,
geb.
te
Bagdad
de {h!' heel'en A. M. KJ'OOl1 en J. Vel.
16/2
's-Gl'ilwnhage.
3 Febl·.
Gesla:lgd VOOl' het exanwn
Basra
4 Febr. - Geslaagd \'001" het Goct.-E'x. ~cheikun{\ig ingel~ieur:
4 Febr. - Bevorde1u tot accountant de
E. E. van Ancel.
B1lsl1ire
heu A. J. e. van Pelt; ~e3laagd voor het pharmac:e 'A. J. van Mont[(al!S en A: J. K. J. Asselb(,I'gs (met 100, R. Bakker, H.
Djask
doctoraal examen in de klass!eke letter~r, Lind.
Bakker, R. van lIa.%'~lt, R. He!lemans, T.
de heel" B. H. l:ito!te Jr. en VOOl" het <toc,o·
5 Febr, - GCclaagd voor bet caml. ex. J. J. Hcek. J. Hudig (met 100. J. OoslerHaiderabad
raalexamen il~ de rechtsgeleer<theid de 11ee- l'echten J. Dteloll1an. ;:lemi-arts examen m"j. hoff, mej. A. G. M. Polis, F. G. van Riet,
Karachi
J. ten Doesschate. Arts-examen J. Kipper- S. 1-'. J. van Royen, J. G. Smitt en A. L. d·~
ren ~. H. Nuver en J. B. de Neeiing.
Jodhpur
15/2
,
Geslaagd: aan (Ie U·om. U'lllvcIslt~it vcor sluijs en W. van T"aa. TheOI·. t,andlleell<:. Vries.
Jh:mzi
het doct. ex. in de geneeskunde de 11eerell tweed,c g'eP. G. Deetman. TaIHhrt3-exan:en
VOOl' het canuid:la ~sex. scheikundig illgeAll~habad
~.
p. H. Droo, p. P. H. <Ie Bl"Uyn en G. 1''. B J, N. van Geelen.
l~ieur: J. C. Baan, J. A. <Ie Bruin, O. E.
Op 5 fo'l2br. promowerde tot doct. in de let.- V. Dillgemans, D. van Dmm;l1, dr. F'. J. W.
Calcutta
W~nrooy.
Akyab
5 Febr. - Geslaagd voor het decterau> teren ,en wijsbegeel'te op ('2n pfoefschrHt Engelh:lrd,~G. D. A. Klijnst,'a, J. R. A. I,ugetitelel:
,.De
.mvdelijkheid
van
landbouwciel t, C. \V.J. van d21' Meulel~', jhl'. A. M'2ijer,
eX:lmen in de lecht.:lgelec, dl1eid mej. N. W,
Hangoon
kolonisatie
voor
b:ank'<'Il
in
Suriname",
mcvr.
B.
P'211nckamp,
J.
A.
Roes'3ingh
van
Hlemens en meJ. B. Bonn.
BangkOk
Geslaagd aan de VnJe Universiteit voo) E. F. Verkadc - Cart.:-21" van Di~"el, gebol'cn Iterson, J. B. Roos, G. E. Rumschddt, 0,
Kolak
t"
Breda
met
-lof.
B.
Schrieke,
J.
Sipkes,
m:d.
M.
J.
Smit"
M.
het caml'. ex. klmsi'C'k<J letteren, tde heel
Vlctorill. F
st::tp en F. W. R. Wijbl·ans.
L. v. opstaJ.
Gronlngt'll
Alor stnr •
4 FebI'. , Geslaa'gd '1001' het ing.-e:<.
6 Feb,'. - Geslaagd ann de Vrije UniverPenang
siteit va or het canti.-ex. theo:og,e B. Bee1 FebI'. - Geshagd voor het doctoraal VOOI' ~cheepsbouwk. ing. dl? heel' J. H. Krielens, te Grol1ingen.
eX31l1eH gel1'2eSklUloae de Ileeren: B. v. d. t<,meijer.
Medan
5 FebI'. - Gesiaagel VOOI' h~t cando t'X.
Oeslaagd bij de Gem. Univel'siteit VOOI' Heiden en J. J. 3che'\<tema. C-.:slaagd VOOI'
Singapore
het cand.-ex. in d'~ l"eCh~3geleerdheid de het doctor:lal eXHlllen
klaSSleKe Lalli ell voor werktuigk. ing. d.;! heel' J. J. Mand'~r~ ;
Palembang
\'cor
het eal~d. ex. \'oor sch~epsbouwk. in~.
11eer L. Dekl{er.
lettel"ell de heel' S. DOUln:).
Batavia
G. J. Hogewil~d.
4 FebI'. - Gesiaa'gd voor !let calldid,lak- de 23lH~e,·
17/2 13/2
Jan. - Ge~laagd voor bet pl'Op. ex
Bandoeng
; I.eille'I' examen wis- en natuurkunde (A) de il<~r voor clvlel ing. de heel' H. van N·~.s.
H. Levie; &'2s1a(tgd veor het dodoraalexa1 :Pebr.
Gesl:J::[O'd voor doctoral! eX:1- men rechten de heel' R. B. StI'Ul)f.'lI ~P, voor
men de heel' C 11. °naneU'ra:lff.
. doctoraa!examen gelleeskund~ de heeren J.
H. Smith, P. A. J. I)(;odatus en J. H. $cl1:l2 Febr. - Geala:lgd VOO1' : Doctol'aal <1e. Geslaagd VCi)r tret.· artsexa11len celst~
examen gCll'2eskun-de de heel'S. van Griet- geo2elte de heel" R. Bol:'2graaf, en bcvorhuyzen.
dert! tot ,arts de heel' p. H. Sehout€', geoo<Jandidaats-eXllll1en wis- en natutlrkunoe lell te Wagenil~gen, en B. de Regt, gebcletter F. meL M. I. C. P. de Jong; idem ren te Alkmaar.
-------~
letter L. de heel' L. '1'. Liem.
5 Febr. - Geslaagd VOOI' het c~\ndida:lts3 FebI'. Geslaagd
VOul' eandidaals- examen Gedgel!::U'dlle!d de heel' S. Juiius.
HUlT ENZOltU
eXanl'<!ll wis- en natllUl kllnde letter K. de
Hedellmiddaa- \Verd aan de (lronillgsclle
Ul1iVenliteit bevorden.l tot doctor in de Wi3heel' D. R. Kreg'u.
,\
4 F'ebr. - uesla,agd , VOOI' candld(ja~s- en l,atuurklillde op een pt'oeI~chri[t onr
J\[e!krtlpport V:'lll den 29steu JlllUllrl 193"1
eX:lmen l'echtsgeleerdll.eid de heeren D. J. Cycl!;;clle 8eleniUlll-verblndll1g~n, d'e he;>l' H.
Ko~leman en N. J. Westpalm van Boom J. Winter, geoon=l1 te Scbeemdo..
van Burg'h en Inej. A. C. Huhl.
8 FebI'. -_ GesJaagd \'001' het doctOl'M!
DoctOIUl11 exaIllell recl1tsgeleertihe:d d'~ examen l'€'Chten d'e heel' J. M. Mlllier.
h€e-r p. V. Klomp.
19 Jan. -- Oe~h\agd voor het, cando eXflmen
Ge';>la~lgd veor: l}l'opaeden- in de god'<l'eleerdh2,u dl'. K. g. H. Oppen5 lo'eb1:. Naatn van den
Opmelkingen
t!SCll examen 'ti1eolog,3 <I'e heel' F'. v. o. heimer.
Leveranciel'
Heijdiell. Doetoraa'l examen rechtsgeleerd20 Jan. -- Geslaagd V00r !let eand[daat:3heid de dames C. de Vos van Steenwijk en exam€n Geneeskund'e: mej. l\l. l\I. Bakker
L. W. van Lindol!k ell de heel' p. W. Steen. '~n de heel' G. W. Beening.
Calldidaatsexamen
rechtsgeleerdheld
dE)
22 Jan. -. Aan de Rijk.suniv'ar3iteit alhiet
h€{)ren J. Exalt.o, W. GlUckman, J. de ZW~13!l II' hooenmiddag bevolxlerd tot dortor ill (\i!
t3.'.i Zeer gUed Vrij geed D2U§.J2jij!~ V.W D)JEcgor"
Kebonkopi
en W. A. Schout,en en mej. W. J. Stel1'Ou- wis- en natuurkllncle op een proefschrift
nl,<;:,n·)tellitl~ ~n
\'iel'. Candidaatsexamen geschledenis de over "Refractometrische vetbepalil!g in ol1etoestaucl.
heer R. A. J. van Lier, cum laude.
hOllderde gTondstoffen" (semen soya" fruc"
8 .">
3,60
Vl'ij geed
It:lc H\
"Denll"nOol'd"
BatcetoelisW2g
G02d
Geslaagd voor het <lOct. ex. geneEskunde, tus helianthi, SOlll'nl se8all11, ~emen lin!), de
2,Q
8.3
lwed
\VegeD3 !a~5 vet-gc ..
;,lJo2 "volhafu;fI~" 'ladJoer
Ooeu
de dame;) A. C. Becker, E. H. StruIllphler h'2el' E. A. C. Bartstra, geb. te Groning-en.
haIt'~ n;et gel:~d
en de heel' J. M. Gel'ritzen; can~. 'ex. Ill23 Jan. - Aan de Gron!n6sche Ur.ivers!dcugdelljk V,lil
d';scil recl1t: de heel' L. A<1eull.; artsex. teit werd heden bevorderd tot doctor In de
~a tHen slell~!' '.~,
eel'ste gedeelte: de h'€er A. O. Coora, de h,tteren en wijsb€~eerte op e'ell proefschfift
d~llgGeljjk van
heer Lie Swan Bo en mej. G. N. Scheer; over !Jet wezel1 d!~r kUI1st (or.uerzoek naar
toes(al1(\
bevorderd t{)t arts; de heeren p. O. J. van de gl'onden del' aesthetlscll'~ waar{\eering.1
2.M 3.5 Vl'ij t:c€d Vfij goed
"Tjan1'iah1 Hie" 1'l'gall(g~t
IG'clII
cler Loo, H. J. Keegstra en J. van Buren. de heel' K. L. Piccardt, geboren te Amst,'r4,8
U,8
Goel!
"Batoetoells'
Bon{\oni\an.
Zee,'
geed
Deugdelijk
van ;:,\6 F"ebl". - Geslaagd voor het doct. ex. dam.
menst.elling
en
Indlsch recht de heel' J. de Labije; voor
25 Jan. - Oeslaag<i ,voor het cand:daat~
. toestan.J.
het doct. ex. rechtsgeleerdllei~ de heel'S.' e,xamen geneeskllnce, de lleenm W. van We3'
5,55
'l'jilcewer
9,:;
Gcecl
Ide III
Voldoel1'de
Boomstra.
; terling en U. R. Brandsllla.

B. B. C.

Radio-programma's

TUburg
21 Jan. - G2sla:<,zd aan de R. K. Handelshoogeschool veor het propaed'3uti.sch examen in de economisclJe en socia Ie wetencchappen de heeren G. J. Overwijn te 's-HertGgenbcS'ch en A. G. M. staatsen te Utl·echt.
21 Jan. - Gslaagd voor het cand!odaatcexamen in d'a econom!e en wciale \Vetcnschapp-cn aan de Ro-K. handelshc-ogesci1col
alhier de hel'r ,So P. Stallaert.
1 FbI'. - R. K. Handels Hoogeschc'Jl,
Hcogeschool voor Econom:scl1e en Soclale
wetemchappen. G2slaagd! veor bet propa·~
d.eutisch examen in de econom!sche en soc;alie wetenschappel~': M. C. F. Horbach
te Tilburg; W. C. Kuenen te 's-Hertog.:nbosch en O. W. H. Timmers te Heerlea.
2 FebI'. - R. K.
ifande1shoogeschoClI,
Hocgeschcol 'veol' 'cconomische en sodale we·
tenschappen: geslaagd voor bet propaedeutbch examen in de economiscbe en sociale
wetenscbappen de hE,eren p\ M. J. C. Asselbergs ,en G. J. Pastoors.

,Batav!a I 126 J)l

G.30

G~ml111.:;t[ek

11.00 Marscll ~ 17.03 B:lnjo-soli ~ 11.15
Per03berlchten ~ rum OuvHture'3 - 18.30
Grace Moore en Jan Kiepura - 10.00 Kleine
werken van beroe.mde mE'cs(ers - 20.00 L!ch~e orkestmuziek -~ 20.30 H:lwai!an 21.3\)
Vansmuz.t"k - 23.00 l3iu.tin:;r.

Phohi

16.38 1'<1.
20.10 Hollandsch cab are,-p,o~ramml1 20.30 J:i:en pmatJ'c over de
l"alUeri~I'K.e:llIlgen 20.50 rcr.:;oencilten ~U;(j CaU~~I'.e; ,.Van lllljIl t,\[eltle 111 ,,0.:
Witte" - 21.:W Hollan<isclle l1edje.s - 21.10
Vel·gadering Pholli-club. l3eantwoordlng lUlstCl'r.~pportel1 2~.Oa SIUi~lI1g.

H, U.

I

Ii

V.

HOllle (E, I. A. R.)
Golflengte 25.1 ;\1.

Azie-uit:;:~ndlng

Cevt1l'ieerd pl'o~ramma (relay)
;!0.15 Voca.al progrJmn1.1
21.01) Causerie - ?-1.15 Niellws (Ellgel~ch)
~I.30 Concert :i:'~.311 Nieuws.
19.CIl

'20.35 Nieuws -

20.()O Wilhelmus -

Zeeaen

ANDEHE

ZENDEI~S

Nlrom: Bult.enz<lrg 182 1\1.. Cherlbon liW'
M., P~kalong!lll 92 M .. Sookalx;emi 193 M.,
l:lan<toeng' 120 M., en <1e ,\.rchjptl~eude"
Bandceng (Y D (j) 20 1\1. 27 M. n' L P) en
'fa M. (1' M N), Soerabaa I (Y D m 25 M.
Sussdlen 8.00 -- U.3\) en 31 M. (Y D A) van
6.30 - 8.00 en '5 avonds. Tal1dJon~ Pr!u~
(Y D A) 50 M. tu&Schen II.CI) - 14,30 en 01)
99 M. (Y D AJ van 6.30 - 8.00 ell's avondll,
Nirola Oost- ell ;Uiddell-JavA: Soer"lba!a
fI 196 M., &loIP.nll1g 122 M,. Malang 191 1-J~
t1Jok!11. 181 M" Solo 133 M .• 'fJopoe 1SS 1>.1,
Bft.V.: Buitetltol'lI 156.2$ M .• 8o~l1al>oo .•
lui H.2.18 M.
Luyks Batavia (OJ 143.01 M., alleell werir~
<iagel1 8 11a - 10 en 5\h - 8 UUI'.
.
Van Wit!gcll, Pekalongan: ~1.'11 M .. SoeralJaJll. 140 M., SemaraI1:J 103.09 }'I., ,\la.
gel~,lIg 91.71: 1'.1., Madicen 107.53 M.
Radio Holvast, Soerabaja; 150.5 M.
Penang, Z. H. J ... 49.3 M.
l{uala LWllPIIl', Z. G. E .• 4892 ell 110.10.

ZendHB DJA 31.38 en 19.n M.
16.15 Kamermu~iek -- 17.00 Nieuw3 en econom.scll oV~(l:Iicht (Duitscl1) - 1'/.15 8ym')LlOlr.eeJl van 1:),l"UUStl 17.30 Inte'1'Viellw:
jal'cn Du.tsci1e CllltUur in Ilet bUltenlallQ
- il.45 Sluitlr<f.
i:tnders: DJE 16.S0j DJQ 19.63 (van ~O,31
uur) D N 31.~5 l.'I1.
18.:15 Volks;ied - 18.30 Lichte muz!ek 19,:'0 Nieuws (l!;nge,sCilJ - 19.4.> Llcate lI1UZlell: - it;).~;) U!'oetcIl aan <Ie lulsteraar3 -;W.30 Nieuws en eCOnOll1lSCl1 overZ;cilt - 20.45
,;fratsch" de-or I. liugin - 21.30 N~euws en
\;conolll'l.$ch uverz,cm (Eng. UJE, DJQ en
DJ1"f, Ned DJA en DJB) - ~1.45 Hadiojourr,aal - 2~.00 Call<:el'.e - 22.15,. Vooi' de Jeugu
- ~2.45 Werken van R. Stl'aUss - 23.05 .. D',:r
Deutsche lIn Auslanu'e", causerie - ~3.15
PblhP'J-RllillO. EUldhO'i~o. ell,en WvCIl..1<
'1'1'.0 VOGI' viOQI, ce1:o en plano van Haydn dagavond ot> 19.31 M.
;!3.~0 Sluit.ng.
Pitsburg tU. 8. A.) 48.86 1\t. vanaf .. UUl'
30
VolkenbonJszender <Radio Nations) :53.41
en 31.27 M. re,~p. ~ondag3 6.09 -- 6.4.3 en
Zenders: asc 31.321 GSB :11.55, GSA 49.59 8.15 - 9.·15 uur.
HongkOl!I!'. al.49 M .. 15'{0 -- n,t/).
a.3J Big Bell. Gevar!cerdl programma met
Rio de Jandro (Brazille) 31.51:1 .M. 5.30 kO<.H· en );j.B.C. Empil'e-Of!{e.>t - 7.3U "The d.l5 uur (olll'egeimatigJ.
wr.dQn Stnng Trw" met lang (banton) iUelbourue (Au3tral!c) 31.55 M. Woen38.10 Nie\lws ~n mededeeJingen - 8.3() ~iui dag. Dor.derdag, Vrijdag", ZatHdag 17.30 -t!l1lJ.
19.30 uur.
nome 31.13 ~t. en 2,),.\ M. resp. Zonda~
Zemlers I GSII 13.91, GSa 16.sa, GSB 31.55
Maandag, Woen~dag. Vr!jdag vana! 6.30 _.
13.30 Big Ben. Gevarie'erd programma m~t 8.00 uur en dagelljks 20.45 - 22.45; 6.30
kool' en ol'kest - 19.30 .:rhIS IS .b;ngland", 1..0 uur.
.
cau~'ene - 19...5 Orkest - 2Q.00 B.B.C. DallsB~Ulgkok 15.77 M. Maandags van 20.30 ~~
orkest - 20.25 Nieuws en med-edeeILng'en - 22.00.
20.15 Klassieke l11uziek - ill.15 Sluitin!J.
Madrid 30.43 M. 5.45 - 8.30 \lur Zondag
.
Zenders: GSII 13.91, GSF 19.82, GSB 31.55 1.3a - 3.30 uur.
Ruysselede (Belg,!!!) 29.04 M. 2.00 -- 8,30
21.~0 BiiJ Ben. Concert B.B.C. Orkest UUI'.
2'3.15 Pian()reci~al - ,22.45 "Under Blg Ben".
Vatlcaan-slad 19.81 M. 23.00 - 23.10 uur.
causerie - 23,00 B.B.a. Dansorkest - ~3.30
Zondags van 21.30 tot 23.30
"Ann and Harold" - 21.00 Ni>cuws en me(te- opBudapest:
meter. 1'laandags 6.30 tot 7.30 01)
d!~ellngel1 0.20 DanSl1lUllek - 0.30 Oiliut- 32.8819.52
meter.
tilld'.
Saigon 25.50 M. 19.30 - 2200
Sillgl\'pQ~e 225 M. 19.15--20.15.' Zondag'3 :
Parls·Coloniale
11:15-12.40.

:6

D. B. C.

,- 6,-i5 Luchtig'e grJ.I11()'
- '/.00 Ommopnconmu~lek (:11Nirom (Malcisch)
,een over de 5 arch!pelzenaers) - 8.00 Slui·
tlllg - 11.03 Serieu:!:e ll1uziek ~ 11.10 Voor
DaMoeng II lOi}. Pt,p 21
de zieken (N.I.C.R.O.) - 12.00 Weel'bel'lcl1t.
- 12.05 LUI!cill11uziel< - 13.~0 Persbel'lchten
17.00 Javaall8che licueren ..... 11,30 Ch!- 13.30 Populaire gTall1opi1oonmuliek - U.20 n(escll elrama,
PEI"Sbedcht.en (l1el'l1alillg) - 14.30 Sluitlna-.
Bandoeng 11 103, 1'311( 45
18.03 Gevarleerd gramophoonprogramma18.ijO Zangles VOOl' kin-ueren - 19.00 Pe~'s
18.00 KinderU\lrtje ~ 18.45 Hawaiianlllll\)erichtl?l1 - 19.20 Elck wat wlls (.serieUS) z!~k 'lOnder zllrg.
- 20.00 Zangrecit,al (sopraan) - 20.30 RaHatavia. U 190
dlotool1eel: "De nacht van dell 17den April"
:>.1.55 Amstelxl. opeIllng.skoer::>en -,- 2?,OU Po17.00 I<.l'Ol1tJongmuziek - 17.30 l'advi'lpu.laive gramophooflIlluziek (allMn over de dershalfuurtje ~ 1300 Javaansche Jiederen
5 archlpe!zenders) - 2'MO Siuiting.
- 18.30 8cendanee"cll'.; muzlek - 18,15 ChiIl€esche muziek.
Bandoeng II 103, Bata.vla II 190.
l'.un 45
BatavIa I 151.89 1'1., Batavia 11 "1.66 M.
19.00 Persl)erichten - 19.15 Sawer : RaadZender '.1'1' A .. 25.60
gevingel1 - 19.3U Per~overzicht - iW.OO 01'G.tS Vo!ki>!ied-Conce'.-'. ~ 7.45 NleuWs til\
7.CO Concert - 8.30 Silliting .- 10.00 Ora- kest "Talib Chalik" - 21.;;0 Krontjong-Orkc'<!r<:en - 8.05 Nieuws (Spaan<>ch) - 3.15
mofoonlHuziek. (Aileen op Batavia 1) - 11.00 kest "V.U.P ....
Vel'volg gralll{)foonmuziek - 14.00 DansllIuNieuws (Portugeesch) - 8.25 Sluit!na-:
Bandoeng II 103, BatavIa. II 190
ziek - 14.30 Sluiting.
Zender: TP,\2 19.68
1'3IU ·15. PMN aa
11.00 Oramofoonmuziek - 11,30 Persbe.
18,25 Volkslied· - 18.30 Concert - 19.15
22.30 Voottzettlng van de Inontjeng-ult·
richten - 11.45 Vervolg grtll11oCoonmu1l1ek
Romelnscne inon'le~ over het l'dv~n 11.1 Prank-- 18,QQ Wiener Hollen1\} O'rk~~t ~ l~,l(J lliJ,q· ~el1{l1nli -'" a:J.3Q 3!\Iltlni,
phoonmu~.€k

l'ijk - 19.30 Nieliws (Engclsch) -·1:)..15 COt'oert (relay Hadio-Paris) - 21.00 Nieuws en
koioniale koersen - 21.30 RadiojollrI1aal 21.-10 Litterail'e c~lserie - 21.50 Actuaiiteit(;n - 2'l.O() VOlle'crt. -- 1.3.30 I~oersell - Z:U5
131ulting.

lUulf'Jschc ZcnclCl'§
Nirolll Bamtceng: 103 meter - NlrolQ
Soerabaja. II: 95 meter - ~iW1ll Semarang:
111 met.er - Nirom Djokja.: 127 meter Yadera., Djokja.: 87,9'1 meter - VerI. Han·
dot'pl: 14'1.53 meter -- Srl-~epder Slllo'

03.SQ

meter,
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U1TOEEFSTER:

ABONNEMENTSPRIJS :
.'

f 7,50 per kw" fr, p,p, f 9.-

N.-I. Drukkers- en Uitg. Mij;

buiten Ned.-Indie I 12.50

BUREAUX:

ADVERTENTIE-TARIEF:

Sluisbrugstraat 23

1-25 woorden f 3.75,
eilke 5 woorden meer f 0.75

Hoofdredacteur : J. H. RITMAN

Rtegeltarlef' I 0.50 per. regel

,~.

Batavia·Centrum

{.

,

EERST'E BlAD

TELEFOON:

Directeur : G. MOLENAAR

Welt. 2886, 2887 el} 2833

I ndie in de Komer

De Duurtetoeslog

OilS

nllmmer

vall

Iwtlen

(Vier bladen)

Er worden alweer de dolzinnigste gerllchten rondgestr.oo'd over den duurtetoeslag, die in !let kort !liel'op neerko. mIen dat het nooit de bedoeling del'
re:geering geweest Is om ook op Java
Hsn dUUl'tetoesla,g toe te kennen, daar
d€e stij ging der levellskosten voor de
iUlflgst€ groep zelfs hier nooit de 10% zal
Imlen.

De. hegl'ooting aangenomcll
D~ wetsontwerpen tot vaststelJing
van de Indlsche begrooting voor
1937, ook die de afdeelingen Corlog
en Marine betreffende, zijn in de
Tweede Kame, zander hoofdeIijke
sterr.ming aang' nomen.

Te'loren war e'- l)'j behandeling van de
'tfdeeling Volksgezondheld nog opmerkingen gemaakt., waarvan Aneta ons het
volgende seint:

Ook VOOr de Europeesche ambtenaren
On) de buitel1gewe3ten zal dit nflolt het
gmvil zijn.
Deze geruchten kunnen uiteraal'd de
. €onvoudigstc 'informatie niet vel'dragell.
De stijging del' levenskosten V001' de
hllag,3t~ groep beweegt zich op Java
tl11an., reeds am de 7~~ procent en het
k:an nog slechts een kwe,~tie' van enkele
mlaanden zijn ,of ;dj bereikt het door de
regeedng genoemae percentage. *)
Aanvankelijk dacht rilen in. r~gee
riingskringen - gelijk men in ~ns blad
hie eft kunnen lezen - dat de 10% weI
niiet voor Augustus zouden zijn bereikt
€m n~en meende dartook, den uitslag van
hlet Uuurte-onderzoek
te kunnen af.
w'achten.

/I
{

.

De laatste. maallden k5 de stijging zich
ecchter scherper gaan afteekenen ell
hilerln moet men danook de oorzaak
zceken van de omstandigheid da~ planI1len betreffende een duurtetoeslag aan
dlen volksraad werden ,medegedeeld betn:ekkelijk ko~t nadat uit andere geb~eurtenissen zou mogen worden afgelelid, dat er voorloopig in bet geheel geen
.
'
tceslag kwam.
De geruchten, als zouden zelfs op de
b1tlitel1g~westen de Europeesche ambten:aren niet aan de beurt komen, zijn
<l:aaroni zoo dwaas, wijl ouk op de buitellgewesten taJlooze Europeesche ambte:maren op mindel' d:m f 300.- (de door
ale, regeering gestelde grens voor. deil
toeslag) dienen. Die komen in de daarv(Qo1' in aanmerking gcbrachte streken
dlus per 1 Maart al aan de beurt.

.

•

""

Na I'akoe Alum's .rood
'l'erugkeer vall zijll zoon

Naar de "Loc." vern am, heeft de zoon
van wijlen Pakoe Alam VII, dIe als
Hoofd van het Pakoe Alamsche Huis
zal optreden, Panger an Hario Praboe
Soerjodllogo, telef(jnisch' mededeeling
gedaal1, dat hij zoo spoedig mogelijk
naar Indle zal terugkeeren.
Hlj zal de reis" maken pe'i' K. L. M:-'
toestel, dat 26 dezer te Batavia aankomt.
Naal' men weet vertoeft de Pangeran
momenteel in Nederland als verlegenwoordiger van Zijn Huis bij het huweHet zij nogeens duidelijk gezegd (wat !ijk van Prinses Juliana.
diit betreft laten trouwens de mededeelimgen van mr. Westerouen van Meetelen aan duidelijkheid niets te wenschen)
d:at de duurtetoesla,g ook voor Java In
De Tinfusie verworpen
h'.et voorultzicht is en dat men zeker
r:i!et verwacht, dat de levenskosten hler
De Volksraad heeft hedellll10rgen
wrel nooit 10% zullen stijgen, zoodat de
het ontwerp tot oprichting van de
bEelofte aileen maar symbolische beteeN. V. Nederlalldsch-Illdische Tillk~enis zou hebben.
bedrijven (" Venit") v e I' W 0 l' ,P e n lllet 43 tegeit 7 stemmen.
IWanneer en of de hoogere groepen
alan de beurt komen, hangt geheel van
Vaal' stemden de heeren : . Soangkoelliet verder verloop del' p~ijsstijging at. pan, Groenendaal, Jahja, Straatemeier,
\W'at deze groepen betreft heeft de re- Abdul Rasjid, Sandkuyl en Van Baalen.
gleering intusschen nog niet over een
De motie- Van Ardeime C.S. om de di.sttijging van 10% gesprokell.
rectie in Indle te vestlgen, werd a a ng e nom e n met 40 tegen 19 stemVoorts zij erop gewezen, dat de duur- men.
tetoeslag slechts voor 1937 zal gelden,
De motie- Van Helsdingen e.s. olJ1-het
d:aar de l'egeering immers. heeft me de- Banka-tinbedrijf een zelfsta~ landsg€edeeld dat de nieuwe salal'isregeling tedrijf te maken, waarover na het ontmiet standplaatstoe~ageil .eind '37 haar werp gestemd is, werd a a n g e n omen met 32 tegen 14 stemmen.
b!eslag .zal kunnen krijgen.
De motie-Janssen, om het ontwerp
Men kan het met de nieuwe maatre- terug te !lemen en een betere tqsls voor
~(elen volmaakt oneens zijn, doch het de fusie te vinden, is vel' W 0 r pen
met 37 tegen 10 stemmen.
k~an geen aanbeveling. verdienen, de reg!eeringsmededeelingen verdacht· te maklen.
H. NIEUWENIlUIS iHE'.f VERLOF
Dit is volkomen bev~stigd' door de
d,ie mr. Van Meetel'€-n, hed{t>nmidd,ag om half twee namens'de regeC'rilng aan den Volksraad heeft gedaan. (Zie
ehders) .
0)

m!ededeelin~en

8.

lIet Pl'inselijk Pam'
Op het kasteel ~ittersill bij ZeU am
Slee, is Woensda.gavond een bal gege'v1en, dat gi~terenavond gevolgd werd
.d~oor een grooter bal, bezocht door hon'd(erd gasteon. Glsteren"mor'gen hebbel1'
Pfrinses Juliana en PrinS! Bernhard ski
gleloopen.
Naar de Weensche correspondent van
die N. R. C. 'vernam, zal het paar acht
a tien dagen op het kasteel Mittersi!)
v~erblljf h'ouden en in dien tijd intensiiefbezig zijn met sport.
D. '.fAK

..

De lijkstoet die het stoffelijk overschot van wijlen Pakoe Alam VII naar zijn laatste rustplaats dl·oeg. In het midden van de foto zlll'
. men-de wit omfloerste en met bloemen beJaden Iijl!.wagen.
..

'r

. Naar Aneta uit Medan selnt, is de
hreer D. Tak, administrateur Iste ,kla:>
biJj het Gevangeniswezen aldaar gisteremmiddag op zijn kantoor plotseling
amn Ilartverlamming overled,en. Wljlen
dec heer 'l'ak bereikte den leeftijd van
vi.ljftig jaar. Het stoffelijk overschot zal
hcedenmiddag worden begraven. '

Mevrouw D e V r i e s - B r u ins
meende, dat de n:edische dienst de
vocrzichtigheid moet betrachten om botsingen 'met de godsdienstige gevoelens
del' bevolking te vermijden. De overdracht van de bestrijding 1 van besmettelijke ziehen aan de locale overheden
mag aan de deugdelijkheid van die bestrijcjing geen afbreuk doen. Spreekster
meende, dat er in verband met den on~
gunstlgen voedil1 gstoestand vee~ tubereulose heerscht.
Baron van B 0 e t z e 1 a e l' van
Dub bel dam vroeg' aandacht voor de
bezwaren tegen overdracht van zleKenhuizen aan missie en zending. lets anders is de overdracht aan locale gemeenschappen, doch ook daartegen bestaan votgens spl'. groote bezwaren.
In zljn antwoord zeide minister C 0llj n o.a.: Als zlekenhuizen worden
overgedragen aan locale gemeenschappen, gaan ze later weer over aan particulieren. Veel Inlanders gaan het gouvernements-zlekenhuls voorbij om genezing te zoeken In een zendlngsziekenhuls
verder weg, De voedingstoestand laat
hier en daar onder invloed van de crisis te wenschen over, hetgeen terugslag
heeft op den zlektetoestand. Op de begroating zlju thans meer artsen aangevraagd. Een vierde t.b.c.-sanatorium is
reeds in aanbouw en er 21jn nu een
twintigtal' artsen voor de t.b.c.-bestrljding beschikbaar. Wanneer de geldmlddelen . er zljn, wQrdt al. het mogelijk,e
gedaan. '
..
'
.
".

De fOil\-\, ill Solo r Wij maken hier melding van dezl!
.
.
.
opvattingen, welke aan Westersche hoWegens het overlijden van Z.' H. Pa- I yen niet· heelemaal. vreemd zijn, getulge
koe Alam 'VII zal door 'den kraton te het "Le rol est mort, vive Ie Rol", omdat
Solo een rouwtijd van zeven da,gen in 1 de aanstaande, Garebeg op Zondag 2i
acht worden genomen. Zoo vervlel dan :dezer binnen den voorgeschreven rouwook de muzlek van de pradjoerlt.s op tijd van zeven dagen valt, zoodat dlt
het polltiefeest van Woensdagntorgen. I ceremonieel op de gewone wijze ge'ilerd
zal dienen te worden, onder meer met
Voor de gewone kraton-plechtlgheden gamelallspel, dat men anders nlet
\Vordt. eehter geen 1'0UW in acht geno- hoort.
men! daar VOlgel~s.oude Javaansc,ije,..pp::. >
Conllo!eantieVi\u: Colijn
vattlllgen de kraton onaandoenl!jk be'/
hoort te zijn, alzoo niet vatbaar V001;
Officleel wOl'dt uit Buitenwrg gemeld,
Daarna werd de D. V. G.-begrooting
leed of vreugde. Deze alleroudste adat dat den gouverneur van Djokja Is ver- zonder
hoofdelij ke stem:ning aangenosteunt op het geloof, dat de vorst van zocht, de·declne.nin'{ van den minister- men.
goddelijken oor:sprong Is, zoodat. aile president dr. H. Colijn over te brengen
handelingen van den Almachtlge goe~ aan de weduwe van wijlen Pakoe Alam
Bi} behandel!ng van de begrooting
zijl1.
van Economische Zaken deelde de miVII.
nIster in antwoord op een vraag van
-~----------~--~----~.~
.. ~±~
mr. F. T e u lin g s mede, dat aandacht
zal worden geschonken aan de schade,
dIe
de in trekking 'van den kofHeDe Rubher.JJl·oductie
Nederland en DuitschlUlld steundoor
aan kleine branderljen wordt toec

In een hoofdartikel Iegt "Financial
Times" den nadruk op de wenschelijkheld, dat de rubbermaatschappijen een
amortisatierekening openen. Ret blad
wijst op het feit, dat de afname of in'droging (wastage) der rubberboomen
gedu!ende de volgende 24 jaar waarschijnlijk zeer groot zal zljn. Een autoriteit taxeert de oppervlakte van het
gebied, waar dit proces zlch in de pedode 1931- '63 zal voltrekken, op
4.259.000 acres, selnt Reuter ddo: gisteren ult Landen.
Voorts vestigt het blad de aandacht
op het feit, dat, toen de Bt'itsche producenten zijn overgegaan tot 't hers tel
der rub!3erindustrie door mlddel van het
plan stevenson, hun Nederlandsche bu,
Idd II"k ..
ren onm e IJ zlJn begonnen met het
beplalltell vall nieuwe gebledell , -ell'
vraagt zlch af of dlt voorbeeld door de
planters op' Malakka zal worden genegeerd..
Overeenkomstig de bepalingen van het

1. R. R. C. kan een maatschappij elk jaar

10% van haar areaal herbeplanten, doch
van d eze moge l IJ"khe Id is gedurende de
, De vertegenwoordiger van de Knilm laatst: jaren slechts in enkele gevallen
' . gebrUlk gemaakt, hetgeen verband hield
de heer H Ni
huls
I' euwe~- met het zoo belangrijke amortlsatie'. za morgen via vraagstuk.
~al1lla naar AmeIn sommige krlngen Is men de meenka vertrekken en ~jng toegedaan, dat een penny per pond
vandaar ,naar Ne-I sterling het juiste bedrag is, dat jaa1'~erland hvoor eIenl !ijks te dlen einde moet worden opzljuropeesc
ver 0 gelegd, doch, dat in verband met den
van
zes ma'1nden
.
..
achterstand, die nog moet worden ingeIn Am;rika hoopt haald, 3% penny per pond julster zou
de heer Nleuwen- zijn.
l1u!s' den presIdent
- - - . - - - - - - - . ...
van de Philippijnen
Quezon te, ontmoeten tel' bespreking
De "IIERTOG HENDRIK"
~~.,:
van de voorwaar'
, den betreffende de
Naar Aneta uit Den Haa.g seint, heeft
de commandant van de "Her tog Henlucht-verhindillg Java-Manila.
.
d'rlk" berlcht gezonden van het giste----ren reeds vermelde ongeval bij Delos
RIT,UEESTER DE STOPPEL;\AR
in den Cy·claden-archipel. Het werd niet
veroorzaakt door krabbell van het ,anDe vroegere intendant van het huis ker, maar door het breken van de anvan den Landvoogd, ritmeester J. W. de kerschacht. De sleepboot "Vikil1g" is tel'
st~ppelaar, die thans nog tijdelijk als assistentie aangekomen, doch de eerste
ad]udant fungeert, vertrekt 17 Maart afsle~'P-po,ging is mLslukt, en thans
met Zlektever.IO( naar Nederland. De 'I wordt op hOQgwater gewacht. Er Is geen
heel' de Stoppelaa1' is nog altijd' niet gevaar.
.
N'ader wordt ,geseind, dat het· minisgeheel hersteld van de beenbreuk die
een gevolg was van den val van zijn I terie van Defensie bericht ontving dat
paal' in het najaar 1936, doch verwacht de 1,Hertog Hendrlk" inmldd'els we~r is
mag wor.i'en dat voortgezette behande- vlot gekomen. De oefentocht in de Midling in Nederland tenslotte tot het ge~ delJundsche Zee kan normaal volgens
het vaal'plan worden voortgezet.
.
wenschte resuitaat zal leiden.

I

I

I
I

I

Verschenen is het voorloopig verslag gebracht. •
van de Eerste Kamer over de begrooting
'Bi} behandellng van de Mijnbouw-be. grooting verdedlgde de heer C l' a: mer
va.n Bultenl~ndsche Zaken, en Aneta een amendement tot verhooging van den
semt daaruit het ,vol,gende :
olle-cljns tot f 1.50, doch dlt amendement werd ingetrokken na de mededeeVele Ieden verklaardenzich voorstan- ling, dat de betrokken post voor een
ders van zoo goed mogelijke ootrekkin- deel moet worden beschouwd als een
gen met DUI. tschland al betreurden zij vr!j,wilUge bijdrage van de petroleum. '
maatschappijen.
d.e. houdmg, door dat land den laatsC'en
t d t
1 ht
N dId
Bij behandeling van de begrootingslJ en opz c evan e er an 'aange- afdeelingen Oorlog en Marine drongen
nomen.
tie heeren Cramer enR 0 est a m
~~ f fen d,i aan op benoeming van InVoorts werd de vraag gesteld oJ de landsche !offlcieren in de hoogere ranbe rich ten over Duitsche radio-uitzen- gen .. Laatstgenoemde pIeltte eveneens
dingen naa1' Indie, welke ,gerlcht wuden voor de invoering van een volksmllitle.
De heel' Van de rBI' 1 t l'nformeerzijn tegen de grol1(1slagen van het Nede naar de werking van de radio-alarmderlands, che staatsbestel, juistheid be- diensten, zulks naar aanleidlng van de
vatten.
ramp der "Van del' Wijck".
_._ _ _,_ _ _._ .... __
In zijn antwoord zette de minister
uiteeJ;1, dat de lnvoering van een volksKOller (ler. lUillahassa
mUltle op financteele bezwaren stuitte.
\
Voorts wees hij er op, dat alle rangen
.
I'll het leger,' ook de hoogste, openstaall
Exp10ratie door het l.\Iarsmall-collcern voor inheemsche officieren die de noo-

B I NN Eli LA!'IU

De "Hertog Hend,'lk" wcer v:ct.

Volksstem-leld!r Quix p:o~:;~lin-'5 Civerleden.
Tir.fusle met overwe:digen<',,, meel'derlwi.1
verworpen.
BUITENLA:ID.
Een hev·;ge i:trijd wGedt in den Jan'tma~ector. Beide partijen Ii.l'kht::n succe3~~. Luchtaanval op Mad,:;d. - Zeesla.,{
bl] Caltagena. - Non-intervellt':eccmmissi~
ber>eikw r.c'gge'en over€enstemminJ.
Lagel'huis heeft Dcfens:Ue·;?rJ:u6 . aangenI:Jmen. - ,De bijeenkomst van den Grcotkn Fascis~jschea Rnd. - Hitler over oorlo~
en vrede. I
.
'
. Versterkirg van HOl1'6 KOl1!6'
BIJBLADEN
. Het Der(\e :Slad: Autarkische theorb'n
in Duitschland. - Allerlel uit Nederlacd en
het BUiten-Iand. ;- Kort jVerhaal. - Sport c!\
Sp~l. Personalia.· - Radio-progra.mma's.
Het Vierde Blad: Volksraad. - Lezin.~
prof. B. J. O. Schrleke voo1' Industrieelf}
Club te Amsterdam.- Prins Herdrik in Ind;e (VI), ocor mr. P. C. Hlcys van. Treslol'~
Prins. - Voor de Dames.

De Solorismaotregelen
IIet ulltwool'd del' Regeerillg
T~gen half twee kwam hedenmiddag
de regeeringsgemachtlgde voor all1bt~~
naarszakel1 In den Volksraad aan het
w90r d .teneinde te tmtwoorden op de
opmerkingen betreffende de voorgenomen salarJsmaatregelen.
De regeering Is weI zeer slecht begrePen in haal' mededeeling dat zij het juiste salaris-peil voor verschlllende ambte~
naren nog niet ooreikt acht.
Uit de opmerkingen der leden kl'ijg(;
men den indruk alsof de regeering de
algemeene regeling naar het niveau del'
W-procent.sl'egellng zOU willen tel'ugbren":
gen, waardoor zeer velen direct in inkomstell achteruit zouden gaan.
Het Is echter duidelljk dat de regee~
ring ..sleents bedoelt, het niveau van S()
procent te handhaven waar dat voldoen~
de blijkt - waarmede dan niet aileen'
aan het aanbod gedacht wordt - en dat
in he-t algemeen geen achteruitgang in
inkomsten zal plaf1ts hebben, behalve in
enkele gevallen waarin de aanpassin~
anders te langzouduren.
Voor een "ulttochl/' naar 'het partI·.
cullere is de regeering niet bevreesd, daal"
de nieuwe regeling voldoende zal zijn
om ook in tijden van oplevlng aantrekkelijk te zijn.
Wat de

duurtetoesla~

be-t,reft merkt spr. op dat de percentage:l
del' prijsstijgingen,' waarvan In de berichten, vooral van de bultengewesten.
sprake is, vaak overdreven zijn.
Van de hoagere ambtenaren Is de
prijsstijging op het geheele budget nog
van 'Zeer iweinig beteekenl:s, Voor de lagere am'iJrenaren in de dure &treken in
de buitengewesten I dlent een toeslag
van 5% voorlooplggenoeg geacht te
wOl/den.
I
A 11 e hoofden van. gewesteliJk bestuur op de buite~.gC';weslten zijn gemachtigd, -de zen toesla.g toe. te kennen,
waar zij die noodig: vin-den.
Met een algemeene duurtet'o~~lag 'zal
zeker ntet tot het eiude'vail het ,jaar 'gewacht worden, maar ook voor de. groep
met een Ink'omen 'v,an h'ootsstens f 100.per jmaal~dI (waarover de heer De Hoog
spra,k) aeht de regeerlng een tooola'g
niet no(}uig alvorenseen stiJgi'ng vim
10% is bereikt. I
•
Dere va-\techter ,vrlj spo!~[l~g te!
verwacbten,
Het
ligt in de bedoeling~ 1de Inland~
Wij vernemen, dat het bekende H. J. dige capaciteiten bezitten.
.
__.........__
sehe bestuursambtenaren uit de regio~
Marsman-concern, waarover onlangs het
_. -_..nale regellng te lichten.
een en ander werd vermeld, een aanvang
De Volksraad zal zeker over de nieuwe
GEEN "ROOD-,ROOMSCII"?
he eft gemaakt met het onderzoek naar
salarisregeling worden gehoord.
d~ befaamde. koper-afzettin'gen ~n de Tijdens de algemeene beschouwingen
.. - Mmahassa, aan het n.oordelijke s.rand I van de Eerste Kamer betreffende de
van de Golf van Tomml.
Rijksbegrooting merkte mr. Van LanPLESiHi\N NAAR /\iUERIKA
Indertijd (in de jaren 1900-1904) be- schot (r.k.) op: ,;Al hadden de kathohoorde de Minahassa tot het onderzoe- lleken en sociaal-democratell samen de
Naar Aneta lilt Den H'1ag ~eint, zal
kingsgebled van den bekenden mijn~ meerderheid, dan zau een kabinH van de heer Plesl11an van de K. L. M. op 2ij11
ingenleu1' Koperberg, die (what's in a beide partijen toch onmogelijk zijn, rels na.:u Amerika worden vergezeld
name?) zich bljzonder voelde aange-, want daarvoor loopen haar beglnselen te door jhr. Rendorp. Zij zuUen ook be~
sprekingen voeren over de nleuwe lijll
trokken tot den koperrijkdom van den zeer uiteen",
bodem en daarover zeer wetensch1.ppevan Ide 'Knilm 'Van Soerabata naal'
Manila.
lijke en interessante mededeelingen heeft
\VADOEK DJ\Ri\IA
gedaan in de Jaarboeken van h,et Mljnwezen.
'.
Woensdag werd .ten Gouverneur·sDE POSTVLUCH'l'EN
Zooals velen zich zul1en herinneren kantore een besprekmg gehouden met,
zijn er In de jaren 1900-1907 tal va~ de vertegenwoordigers van de belangUitr.eis
goud-maatschappijen in die streken ont- 'hebbende sulkerfabrieken Nieuw TerDe "KIevit" is gist'3ren op Rhodes
staan en successievelijk weer verdwenen.1 sana, Karang Soewoeng en Sindang- aangekomen.
Ko'per' heeft noolt zoozeer de belangstel-I iaoet, nopens de. door deze onderneminDe "Edelvalk", die heden op Tjililitan
ling van het publlek gehad, maar nu gen te leveren bljdrage ten behoev~ '{an had moe ten landen, heeft sinds zijn
komt het jonge, energleke Marsman-' den bou~ van de Wad-oek Darma, 1ll de vertl'aag'de aankomst te Alexandiie
concerll en zal zlch voor dlt overlgens' l'e~ldentle Cheribon, welk w~rk begroot ge'en opga:ve van zijn positie meer geabsoluut onmisbare metaal interesseereri. Is op een bedrag van een mIllioen, gul- zanden.
,
den.
Thu:isr:eis
Voor dezen aanleg zijn voorlooplg op
Men heeft de heel' Bornhaupt'reeds
naar de Tomlnl-bocht gedlrlgeerd om de de begrooting van het 25 mUUoenplan
De "Nachtegaal" is gisteren te Raneerste werkzaamheden te lelden en on- ·fondsen uitgetrokken en de betrokken goon ,gearrlveerd.
getwljfeld zal men al spoedlg tel' zake desa's zullen bljdragen tot een bedrag . De "Djalak" ls,gisteren op Schiphol
nadere berichten tegemoet mogen zien, van' f 250.000.
geland,
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IWljlen de heel' Quix, dIe ongeveet

j~ar

~~am

ach.~t1enjarlgen
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De nieuwp. Salotrilsmaatregetien

was,
op
leeiVrij plotseling Is hler ter stede ovet- tljd als nuhtair In Indle.
.
' "~
led en de lelder van de "Volksstem", onie
Reeds kort daarna glng hij In d~n
,
"
. <collega Quix.
handel en w.el. ,te S. emara.ng,. waar hij I ,". r§._~~~\;_~.!l Vel'biltering door aangekolldigde vel'lllgilig' eI.i'
~.. ""
Qulx was Batlivlaan in hart en nleten ;. ztch op 1il1~rtzaken toelegde.
wi} meenen dat hlj
Enkele jaren later kwam hij te BaIn aanslultlng rip hetgeen glsteren reeds
Spr. brak een lans voor het In eere
vrijwel de geheele
tavla bij Van Nlerop's Handelmij. aan werd vermeld van het debat over de herstell~n der ambtstoelagen. \
". perlode van zijn
de Kali Besar alhier Em vervol!!:E!tls bij' mededeelingen van mr. B. Th. A. Wes- . Hij glng acc60rd met de meflning der
_ Ind~sch
verblijf
terouen van Meeteren over de salaris- I'egeering dat voorzichtlgheld I geboden
!l: hler
ter
stede
d.] firma Versteeg, voor provislen en maa.tregelen geven wlj than.s nog een sa- Is.
heeft
doorgedranken.
menvatting van het betoog dernog niet
Een percentage van 5% aan duurte'
f verme, Ide sprekers:
.
toeslag bij stljging van den duurtestan.
Hij was
ht
b. rae.
H1j was een der oudste leden van. d~
een van die toBatavlasche Middenstandsvereenlglng,
De heer
' daard met 10% aehtte spr. te welnlg.
toks, dle door dit
aan welker o'ro<>anl!<atle h,'J' veel heeft
Deze percentages moe ten gelijk Izijn
. land worden geof tenminste moet de duurtetoeslag 7Y2
boeid en voor wle
bijgedragen en waarln hij ook verschel:'
De lIoog procent worden. .
Indle
inderdaad
dene malen uIs bestuurslld optrad.
'herlnnerde eraan hoe hlj In 1934 wees
De mededeelingen betreffende de pai ' een tweede vaderZiJ'n belan<>"stelling: VOOr, J ' o u r n a l l s t l e k '
rallelsch\llen waren te vaag naur spre0
op het absurde van het Invoeren van k
d I
'dl
. t
Iand Is, waarvan'
werk bleek het eerst' ult het orgaan der een nIeuwe salarlsre'gelin"'" bij dalendc ers oor ee om er ep op III e gaan.
IJ
nlOeilijker
zouSpr.
elndlgde
met
devraag
hoe de
Z
- .
Mfddenstandsvereeniging, later In het conjunctuur. Ondanks .alIe waarschudell ktillnell schel
~J
.
. "
d
f
tl I Id
Volksraad Ingeschakeld zou worden bij
den dan des~ijds
"S·at. tlandelsblad", het bekende blad wlngen, ook van an ere. rac e e ers, het vaststellen der. 'nleuwe regellng.
h t
d i d wool
L J Q .
voerde de reogeerlng haar plannen a
van e ou e an
!J e.n .~.
Ull3
van mr, 'l'horras.
,tort et '" travers door. Nu blijkt de reDe heer
aan de Noord- .
~,""~.
,I
Een ac htt a 1 j aren'
.' geI'e d en wer d Q u i x gellng nlet
"
te handhaven te zijn.·
.
ree. Blj heert hler van aJles gedaan, Ian de"J ava b0de" ver bonden voor d ~ n~ nieuw'e voorstellen ten aanziender
Iskandar Din'.lt~
..
.' riittar zijn grootste bekendheid dankt hiJ stad srepor tage en h oewe 1 hij t,cen re')ds reg'...,.,
10miJen Ii.!, ken verdacht veel op spre~
.'
.
:. ,·.toch aan zijn journallstlek werk, iI~j
f
ffl ' h d
tetoogt, dat het met betrekklng tot de
, "" ,
. zijn "Quix' In ormation 0 ce '
a, "'ers
voorstelIen
d t
t i
"'.
. . van 1935: ~n grens reg i ona Ie sa Iar I ssen aanbevellng zou
b ewe"!s nog Eens, a een m'Oln me n- nerd
van dlen af de jo'urnalistlek zij"
van J 100.- p'er maand.
'"
11
.ver d'lenen, in d ien de Regeering nlet alI

ten~e beIallgstertng, met hart voor de
zakell, zlch invloed kan verschaffeil cit
een lezerskrlng om zlch heen kan verl
., . zameIen, ook al zitten overlgens zoomln
'j
lIjk
I
I
" Zl li persoon
e a s de a gemeene om. :~8tiindtgheden hem me~. Zoo heeft hiJ
.. ~. iich
als Journalist,. staande gehouded,
il'
'I"
, SOtilr$ in een sfeer die heel dicht de ont-

hoofdbezlgheid.
Intuslch.ell zulIen zlj die dus ten on- leen rekening houdt met de ambtelijke
, Hij trad na. de perl ode bij de "Java- . reehte regionaal geworden en in. in- adviQzen,. doch. oOk met het gevoe!en
bode." als leider van de "Volkscourant" 'kc;>msten aeht~rult gegaan zijn, dall te 'del' umbtenaren zelf.
.
'1' 'I . b l-; d
10k d
P 'e . Ten aanzlen van de d
t to I
en de "Volksstem" op.
.
,Iage sa ,:U ~ e,;OU en. 0, eze s r.,
n uur e es ag
Eerg[steren werd hlj In Tjikin. i opge _ ker vestrgde de aandaeht der regeering wU de Regeerlng wachten. totdat de
.
:op' de I;le,t,e~e arbelds-voorwaafden . in prijsstijging 10% zal zijn. Spr. beschikt
nome'n: vOGr een lever-operatle', waarbij 'het pa:rtlcullere , waard.oor, de goede zeit over cijfers, welke erop wijzen, dat
zich' echter een complicatle vo.ordeed 'we"k'k'r'a'cht'
zQuden overlobpen.t
zlj. VQor de. noodzakelljkste, Ievensbe''en: f
doordat
de
patlellt
teven's
1ongontste-!
W"le'
z'~l'
h'
e't'
ge,mi,ddelde
pell
der
nleuhOI1
en reeqs thans veel meer dan 10.
pet bediaagt.
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Instemming in phllippijilen

Terzijde

;
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..
--------

In het Philippljnscne dagblad "Manila Geen rechtschopenen
Dai1yBulletin" van 3 Februari p. w'ordt
in eed hootdartlKel' de aanstaalideverbinding Batavia-Manlia door de lucht
De heer Loa S E{k It I e, in den
in beschouwing genomen. Een vertaling Volksraad zljn stem motiveerend over
van dit artikel laten wI} hhir' volgen :
het Indl~ch IJutgerschap: "Ik acht den
, tljd nog nlet gekomen olll hier te lande
De Philippijrusch-NederJandsche lu~ht-l rechtschapen butgers in het Ieven te
vaartovereenkomst, die door de Vereenigde roepen"
.
Staten 15 goedgikeul'di op basis van weder,-'
.
keerigheld;.is behalvenl.lttlg, ook fa1r ~l gdWij nemen aan dat de geachte spre~
reehtvaarQ1gd te nQemen.
"
ker nlet met het oog op de verklezlngen
Dat de Koninklijke Nederlan<l'!ch-Indi- let-s tegen recht cha
b
h ft I
sche LtichtvaartniaMlS~hajjpij thaii&' /)Ok
s: pen urgers ee
ce'11uchtlijn
naar Manila'gaa~ oper.~teJhil1.
L . teekent niets mir.<!er da,n. eelll nletiw'ii
., -- s(;ap en weI een zeer gewichtig1e in de richting van een belangrijk knCoPPllutt van hct
De Stantsgevaarlijlie koc.
'Iuchtvaartverkeer, dat Manila ee'llS zal
worden.
'
Het bellzekent een nieuwe m!jJpaal in eep, i\mbtelijli gesol in haven van Soerabala
ontwlkk,,,'1ing, welk.e zop l()gi&lh' van aard
is, dat d'e totstandkoming nailwelljks vetO'd d
"
hirt,derd had kunr,en worden.
n er e veIe "barang , welke de voWann€er men de kaa.t van het Vetre rlge week door de "Nleuw Zeeland"
, 1 werd aanO'ebracht was een Atistralische
Oosten bestudeert,. en de positlevan die,
k?art in het ..yel'leld-luehtvaartverk-e~r, lW:lt "koe.
dlt onmiddell1jk tot de eonclusle dat <I>~
t
d'E! Ph}'
.
'uur
Ilppijn~n bestemd heeft ais cep
strateglSCh gebied voor het sneHe pass1:t'Nu is het voor een koe - net als voor
g'ers
oode
.
l,~ el1 g,
ren-vervoer.,
'."
.' eeli mensch - 00:. al niet eenvolldig
'"
d ovel'eenkom$ t om· in Indle te korren Daarvoor zijn
' IBJ het UI t ..yer"en
van.e.
f~~~Y:ftk~e:~~l~~hl~glti~eu~~~
vele paperassen noodig. De koe had haar
leggen wat de natuul' h~er .voor~hrift. , zaken vrlj behoorlijk geregeld, want er
Di!, houdihg van Nederlam:lseh.IndU! ten waren papleren . maar er ontbi'ak er
aanzmll van het reht om in de Pl;Ji'lippijnep. :'
d ~
,d .
"
te mQger.: landen Is van den beginne' fit' een en a, was e mvoervergunning.
f~ir ge,weest, en getulge van een practjsche 1
.
,
. '
zlenswljze. Valli <).en aanvang ~t is. het. uit- . , Derlialve mocht het staatsgevaarhjke
gangspunt van dl~ houding' ~eweest dM, N-.:!_II:j~est I1le~ a:m wal. Zoodra het maar
drland
Wll, toestaan en
ontvangell
zette
zOu procesop ba.slsrechten
van wederk,eerigheld,
n;laar
dat 4cl- r een
verb'voet
I vi opd de kade
<T
kt M
d
g.esehii'!den
ze
kW'estle
van
gevel}
en
nemer.:.
'.
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or
en.
opoemaa
.
moet op v6et vap geiijkheid
,;Nfeuw-Zeeland" kon het dleraar
ookopnlete
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bering naderde.
king kreeg.
'we "H,B-B,L." bepalen?
Bepaald teleurstellend acht spr. het,
In dit verban'll VQ~isIe NederLarid riiets blijven, te l}1il1der wilar zij, wat de zaak
In de laatste' periode .van ·z!J'n leve nl
Qulx overleed gistermid'dag oni ha.l~ \i . ",E".e.n groat aantal verantwoordelijk,',e
d a,t •.d'e d Uur t't
voor
de suggestie dat htjli landing$reehte~l! nog ingewikkelder
d 1 h bb
e gesI agzal worden beperkt.
lJ~perk,t ZQuden w()n~en, door .he~ steller! 'ht·
' k ' maakte ' in bHjde
. ver't
h
h
t
drle.
~a'utoritelten
zal
daaraan
ee
e
en,
'to.t
enkele
strekeri
en
dat
.de
.besJlsslng·
van:
de.
voorwas,rdedat
eeUJ,
v1'irder.oP·
.g<:
.
.1"_Iv.ac
mg
ver
eerde.
'j
mo e St h leers ervaren, . oe e moge·;.z'eg't. de reg'eerillg, maar zullen deze au- . wordt overgeIaten aan bepaalde ambtel ied
t oos{:houwd
"'1
gen h a.V'e.np1aa t s as
IT p~m
,Besloteri werd de koe' over te brengen
lijk was dat een Journalist den stoel
,"
' , ' I. toi'itelten dtcht genoeg staan biJ de
ke i t
wu word'en en dat polaat,<;ebjke vliegtu!gen
.
,,'
bl1der het zitvlak I{an worden weggetrokDe Begra/elus' nooden en wenscnen der betrokkenen? lij ns anties.
<!e verbinding tusscl1eri deze havel'l ell> Md- lOP de. "Palopo , maar zonder dat het
I
'
" ' . " .
"
d 80(J1
Spr. acht dit onjuist en drlngt ann
nita. zouden ondeJ,"hQud~n. Hfit isyolkOn1ell' de wal ook maar aanraakte'. Het slaehtken; zljn krant "De Volkscourant" en
' . . : De mededeeling dat men op e
10,
~~grijpe'lij~ dat Noo1crIaild met een.. derge-offer van al deze rompslomp werd op
~,' '.
' halen altljd mellschen heeft kunnen cp een algeme~ne regeling.
IlJke regellng nlet a~c90'rdk,a,n gaan, voor- I t '
.
(,!. daatvool' geheeten: "De Courant" (de
'
,.'
. sc
,
al omdoat het bereidiis Onl and~rel1 ZOQW~ll een vee rap gedep:Qneerd en :!IOU zoo
D~ teraardel;1e{ltelling he~f~ qeden:-: virlclen,noemde spr. "tragi-comisch". Al
De heer
Philippijnsche aI,S Amerlkaa,nSChe' luch~- na.a. r haar nleuwe verbIijfplaats ~orden
I t s t e voor t ze ttl ng' van d e ou d e Wes t - nl0r~~11
>,.:aa
plaat"~ gehild. op d~ begraaf~la~ts i had In.e,ll 40"'Q
g' eboden, dan was dit ook
I'
i' I i '
,0.
'j'
vaart~aatschappljen, toete staan haar geexpedieerd. De rampen stapelden zlch
j ava-ednie van de Indlsche Crt.). werd 'tal1ah-Abang, onder groote belang;:.tel- : door velen geaccepteerd.
Va'll Itestereri
passag,ers- en gcederellverkeer tot elgen I echter op De koe gleed van de trap
plotseItlig vEdkocht eil Quix stoild met l i n g . '
'1 aet ginger m'lar om, wle het panral-,
•
m~~~f:~~t~u t;i~~t:~mee a~cOQrd kuq- en kwam,' 0, wereldschokkend onhell ,:
£7~'~eti dut o'pzegglng op straat. Maar "De
Toeil omstreeks' kwart vool' tien de lel-nlveau kOI1 afwijzen, omtlat hlJ let zou zlc,h ,kunnen bepalentot een aannen gaan deo!, een achterdeul'bil)illeng~- op de kade terecht. Daar moest ze voor~~t~~ o~n1~rden terwijl het :tell 'Ilia voor- 100Ptlg,blljVen, wAantt ze stond op het
'-<-'Volksctt." \vas Q'ulx zeit, en wat er na zijn stoet bij de begraafphats arrlveerde, had broodeJoos was. In dat geval kreeg men sluttlng ):Iij flet. betoog der heeren Verat·
,
•
.
,
1 meer I
bomn'.en Kerstens. Hij voert zlch echter
D;recteverbinding'e'n en. .,goe".e aanslu,l- pun . een. jong us l'allsch koetje het
~eh ek oVerb!cel,. was een I~dige huls. zi. eh een groote schal'e, onder welke gou;- .
.
. k wes tl evan
.
d e mac
'. hts- 11a de Regeeringsverklaring van glsteren
U
.~
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d
H k'
Id t
'
\tet . was
een
tilligell Zijll van he't ,grOOt$te-Jj~lan~
voot aanziIn t e geven. Dank zij de goede zorHij
heeft
toen. "De
Volt~sstein" opger1cht verneu
er van
oe Ginkel,
en res inende ml",
'
gedwongen
om nag lets te zeggen. In de
he t b urgerl"jk
1 ht
t k
. van h e t K . P. M.-personeel. yond de'i , ,
'
,
'
. '
.
l
Flevez de an
MaUnes
hal p'Jslt Ie.
.
I
I e, ue va~ar ver eer.,
. gen
wa:atln: hlj Inderdaad baas was, en In .'
t I' DB' t i 'I Mldd
t d 'I Spr. vroe'" of de volksraad Ultgescha- ve e jaren, dat hlj het Gouvernement
De:?Ji! ~mstandlgheid IS voor Mam!a ee;n ze bUj{1e .gebeurtenls plaats In een be<iit fJ-tad voo'r derl kle!nen man" . als opgese u. e. a av asc 1e
en~an, s- I kpld iou ;orden van debeoordee1ing heeft gedlend, heeft spr. vele sala- ~~~~per~~ol~p~~'tme~d"ooo.:voheOQr_fcde,snttardum·hettealoanaIla: I,S.Chut. ,hO, ekje, .waarna. hetprobleem zich
"
. ' .' [. vereenl.glng
was 'vertegenwoordigd ' d
doer
t .
..
•
,
. . I"
e l'
, ' nleuwe
regehn'" nu d" regeering al r,ishe,rzl.eningen Ineegomaakt.' En nu d~ken van hl2t luchtvaartverkeer.
'il1 du b bl" I'e scJ'lerpte deed gevoelen, want
wIens
vertegenwoordiger nlet alleen, docb, ~'den .sec'reta"I'iS, de heer steg'man, en ver· leen
. zelde
'
'
,Y.,
, - a.lgemeene toestand ,be'ter wordt had hl'j
Da t 1;>
' vOQr. de Phil
1. 1
.
dat de 0cornmlssle
voor geor", iPP ij'nen ee!1 gelJ'~O:i nu waren el· twee 'koelen, or althans
.lnderdaad als wiens lei de r hij zlcll schil:ende Iedeil.
.
.,
..' . "
,gehoopt, dat de ambtena'arssalarissen
d'ende lloc<lzakelljkl'le.d en om dIe red~n een I(oe ell eell ka1f
.'
, ' .
, ,....
" "
.. , : :
ganiseerd overleg geraadpleegd zou lth
t'
.
is het van belang voor de Vereenigde stavoelde- hIS, toolde zich graag met dez~ . Wll:dat de kls.t In de groeve w~s, ncer- .worden.
a ans s ationnair zouden blijv'en. Ult
ten om n:et alleetlJ goedkeuring Vi! ge vell , .
'"
.
min 6f meer tascistisehen titel en had gelateli, schetste de heer V a ~~ Ai.e 11 r s,
Wat de duurtoetoeslag betreft drong lle verkIaring valt echter af te lelden
maar .om tevens ~ct;even ste1,l:n te verle~-Toen de veestapel in voorlooplge
o'o~Ij. ov~tl6'o'ei'is ri6"ai
dl"ctatorlaJe a'IIures' . redacteur der "Ind. Crt.",te Bata"ia, d~n .·spr,. erop aan d. at. voar de salarissen tot dat het Juist in hetvoornemen l!gt d~
neu bl! het opst.~hen vt!n han<lelSQvereell- veillgheld was gebracht op de PaloPo"
'"
I d
I
l"k
b t
. salarissen naar de 80%·schaal toe te
kCnlsten en de dlplomatleke regeling-en van' '. A'
..'
. '
•
"
,
'
_ heeit 11ij tot zljn plotseHngen dOod ; over e ene a s ee.n eer IJ, ~n e (Qu·..,,:- f. ,100.-;- onmlddellijk een duurtetoesl<,\g brengen. Wie ja. renlang zonder morren
an<i:"re plannen in die r!chting.
weruen opnleuw pogmgen III het werk
, . ..
..
.'. baar man, van wle hiJ blj eryaring wi"~z-o~ worden vastg,esteld en dat de regee!
gesteld om cen Invoervergunnlng, te
kunnel't schn}ven naar zlJn hart. Zljn dat hij een trouw hart ,nad, en z!jn ring niet zou wachten tothet einde ,O!Ii~~S heert ~ebracht, moet dit weI te-krijgen, welk wonderpapler klaarbllj'letets" ,?aren zijil petsoonlijke vrien~en . vrienden nlet, In den steek 11et. ,Q.u.tx ,>:a~ het jaar. Terwijl de,yaf\W1issie b.e,-. ,I~, t~tellendvl~~en:
.,..~
D
.
J
,kelijk van het departement van &onoI
eti cteze- band was sterker Mn die van was een hard en energlek werk~l,'n'l~t raadslaagt, komen de betrokkenen lq, ~pr. zeIt kan In Zljn onmiddellljke om.I
e gl'o'ote IOlerij'ell,
'mlsche Zakeh moest· komen. Et werden
a)YerlM begfnsefen die Qulx, met alti}d e.en, groote stuwkracht en met journa- zeer slechte omstandlgheden zeide spr~ g~:Ving jonge offlcieren aanwljzen, dfe
ex.\?resse brleven gesChreven,
werd
;"~'i' ,
.. t'l k'
1 tl
,hstleken zln.
met een varIant op de bekel),de latijn- . met naar behooreh hun stand kunnen
Eii het systeelll del' loienverkoop
geteIetoneerd, maar er kwam geen verv... oenen van POll e e organ S:l e voor
.
.
.
':.
"
h d
II'
,
.
'gunning
.
Wat er leefde in hem aan Idealen ':'n sche spreuk (Vertaald: ter~ljl de sc- op ou en. W men een categorie van.
."
"
Naar verluldt zou door de Escompto
Toen n'loest de "PaIopo" vertrekken
oogen, formuIeerde. De "Volksstem" was geestrljke gedachten, b'eek ult zijn work naat beraadsIaagt, vergaat Sa,\!untum") .. off!cleren scheppen, wier vrouw zelf het
e'€'n' DIad V'oor den kleinen Indo en den in de kraut en aIs voorzitter' der B~l- I: Mevr6uw
. ~yIshouden doet en den vloer schr9bt .. te Ball9,oeng, althans door het perS()- en de koe moest met haar kind verhui~.
olltwlkkelden Inlander, en voor zljn lamy":vereenigdng·.
Ja, dan Is. men op den go eden weg, Doch neel. van ~~t Bandoe~lg:-kant~or diet id- zen. Ditmaal, en weer zeer omzicI1t1g, )
spr betwljfelt of men dan weI de en stellIng, blJ den vetl{cop van lott~n van met' een veetrap, naar de "Van Lans,
' ''''
geestesoog ontwikkelde zlch reeds een
Qulx trQk zlch vooraI net, ~ot vandEiI1
Razollx Schultz
.
..
'
.
m - d. e onlallgs ten bate van he"t Steullfonds ,b.erge". Met deze boot laat de K. p' • M'.'
Ie
en .man .aan en:" daardoof
heef';
schen
knJgt,
die voor.de
t ava
l gehoude,n lotenJ, enkele d",J
nuwe
assoc I.a t.1e _par tlj u It d eze b'd
el e klein
"...
,. '".,,'
~ hij
. ,
,
.
hun taak
berekend
zljn. vervulllng van t
e Ba
de dleren thans ceil plezlertochtje ma-'
Itroepen. Hij begreep niet dat het meE'r ve1en aan z!ch verp,Jcht, HIJheeL, hc~ vroeg zIch. af of de re~eermg zlch nlet
\,
gen. voor de trek~lllg aan koopers e~ k~n n:a:ar Tanikan. Een nol'Jele gesw:
-'
. d ' VQorr.ecl"\t ,gehad, I~~s, va.h zljn Idell:lel~ bUnd gestaard heeft op de stijglng der
De plannen, welke, glsterell zijn ont- asplrant-koopers zljn medegedeeld dat
Ik'"
1
III ht ! t
.
d e p\:rsoonlljke bewonderlng VOOl en 'f.erwezelllijkttte zlen e.n lets t.e bereik('n'. v.oedin<TSkosten Instede op die der le- VOUW.d. noemt spr. een groote ondank.
'.
;
we
e
evenwe
we
c
li
e
op
de
juiste
"leider" zeIt was dan eenlge poHtleke
, "it
t'
h'ld t
mg. tlende loten slechts in hoeveelh~- 'Naarde, wordt geschat. In ieder gev'a!
streving dte zijn lezers bond.
. ZIJn vr,ou:-". blijft nu ac,hter~m zijll dvenl~kostenh' 'tdlb~'du :ra~trd :en groo er baar e.
egem)ver de ambtenaren.
de~ vat; nlet mlnder. dap 10, stuks te- k9mt Zoqdag- a~n dezen toeristentrlp
, "
.• ,wer~ voort, ~e?~ttenl. gesteund dOQr. ee van e
u ge u ma e~.
liierniede I het debat geelndigd. De ~ehjk<T mochten wo~den verkocht. Teri- !'leI} elnde, want dan komt de "Van
:ll~~IXi triad.. als het hem lustte, .~egen l Qtix' zoon en doclite-i.
, ~IJree,kstor slootzlch aan bij de sug- Reg'eerlng zal Vtij"da.g 19 Februari aut- "cvoloe hlervan zO.1:l een groowr aantal Lansbetge" tetug en dan gaan de kbefen
~, e,3 ~n e d ereen op, en nlet altlJd
gestie van den heer De Hoog, om reeds . 6
loten onverkocht zlJn Jeb!even, dan ~d- met de "Nieuw Zeeland" maar weer te- •
4!e!I<late wijze. Hlj had zoo zljn slimmlg:- . , .oe h,~er Tab ran i sprak n~mens ~e dadelijk een toesla'g te geven aan aIle w oroen.,.
ders ,het geval zou zljn ge}Vee~t..
rug naar Australie. Ais tenminste het
heldjes die
hem nogal eens vijullden, altijd
Inheem,.che
Pers,heeft
aan wier
zlldeklelQUlX am.,.ht enaren me t J 100 .- 0 f m 1n d er.
'De verdaderlng
Het Volksraadsl1d Soangkoenon hee~t kalt' daar wordt toegelaten, want dat
.
gestrel;len
. 001' de
'"
wor dt t e 2 u. ges 1o~
1;le~rgd¢n, en ook de In tweeerlci zln . "
. V
. nen ' Het zou ja'mrrier zijn als de gezlnnen ten.
hlerover een schrlftehjke vtaag Mn e Is Mn Nederlandsch-Indisch onder':
luidruchtlge wiize waarop hij z!chvaak ,der sam~l1lev~ng.QUlX was een kerel in.... b. rO'kk'
.
e t'
ht
d'
"
regee, ,ring g. esteId e.n... th, ans het volgeri- daa·n.'
<Ii "1' .'-"
. '
den besten zin v"n het woord'
.. er e
enen me S en wac en op e
l1\li
"
11. tw, deed 80mS veel sympathle aan hem
. . , "statlsUsche cijfers die natuurlijk achter
de antwoord on~vailgen :
' . ....
. '
voQrbijgaan. Maar Quix was in den grond
De . v 00 r zit t e r del'. Aillateurfoto- de prijsstijging a~nkomen.
" .
IWe voorllen dat aan de Iljdensgeschievan de zaak een brave kerel, en vo()rat grafenvereeniglng b~a:cht, een l~atste
e heer
Geeii Ned. elftai nua .. ludie
Het d'oor den steller der vtaag ver- detU-s van de dieten voorIQOpig nog geen
e~n, !Ban met groote en echte belang- groet aan het, n.l~l.Iwste lid der v.eteeni- , D
melde. feit Is julst.
ejnde zal komen, aId us de ",Ind. Crli.".
stelling v60r de pubUeke zaak en YOOl ,ghlg,;. ,slechts, eeq "clu\Javonq ,h~dp'ij
WeIlllg voordeeien aan tour verbohden
Daar op den trekki~sda:g der loterijen Wat Bureaucratius eenmaal vast he eft,
d6 nten~h~n in /lljn omg~ving.. Hij is meegemaakt en, wle. had, ktinnen ~enVan lIelsdillgell
het eventueel restant van onverkochte laat hi} nlet zoo gauw meer I~s !
V'oor vele klefne Ueden een waar vrleud ken dat ~et tevens de laatste zou zljn? vodd zdowel hoopv'olle als bedenkelijke
De GOlllmissie lnzake de uitzending loten uit g e h eel e coupures dlertt
:·"Ii" ' ,
' \
,'",' '.' g.e,'~we.est, ~n hulp en toeverlaat, hetgeeri
De. liefl1e vpor. de. KUllst J:)am ee.n
tid
d d Ii $n d
van een Necterlandsch Voetbalelftal naar te bestaan - anders toch zOu het kudti
toS In het IeV.en van den over- .symp omen
,I t b
meer is dim men van vele lieden vanI groo.e
P aa
.
d hn hlj e, me e Ieeh ngf f der Ne' de'rlall'd' S'Cll' -Ind'i'e" I'S' to''t' de' volg'e' nde nen voor komen aa
ij de t tek kl ng PI' ~ F~en zeldzame schildpUlI
" .
t"
.
.
. I diS
bIt
t
' ,~e)~eermg, .• oc .. ' .. vroeg z c a 0
e con'"lusie' s· gekome'll' '.
lIlt
"I
t
d
,n, IY?? "F na~m en faam kall zeggeni e e~e. U. ,p'r.e~ 90; ;me . e~!f w:oord erltlc1 nlet vergeten hadden dat de
" z e n va en op 0 en, ~ e maar en ee e
.i~,p'aa~,o~n z,!llen\,VIJ de nagedachtenis van v'a~lI1nlge deel~ame aan!:aJ>estaande~. 'mededeeiitlgerr nog maar zeer summIer ' De (!oil1niissie acht de uitzending van verkocht zijn - worden dOQr de agentOvergezwomillell uit Amerika '1
.j: <1Jt ~nf~nt terrible der Indische journaQe heer (,es n a r:, d~n~te llam~;~s \v~rlhl' en dilt de regeering nu toch ein- een vertegenwoordigelld t~am gewens'cht schappen en corre,spo,ndenten van de
HI listH!k ill eere houden.
het Aslb voor het Y!'lle.w~rk" d,at Qu,x deIijk tegemoet kwam aan de allerwe- ult eeri 09gpunt van vlagvertoon en Escompto om practische redenen sorrtDe 'heer Bernard van de te~tloolerij
.;.11
.
voor deze organl~atle had gedaall, ter- gen reeds lang geuite wensch: een ge- spOrtvriendschap.
tijds, nl. ~Is l),et zicl) laat aanzlen d~t "Nimrod" te S6era.baia. ontvliig Zater,.~IJ rusi~ In den vrede die hlj na l1en wijl ten slotte,. dlep ontroerd, nog' eell mlddeld salarispell met standplaatstoe- De kosten Worden gett\xeetd op J 60.000 een loter!j nlet, wordt uitverkocht, tEj- da~ V'a.Jl den Regent 'Van Pamekasan een
w~rkiailm leven rulmsehoots heeft ver- niedewerker enkele woor'den spralt.
lagen, zoo groot mogelijke dlffer~ntia- tot J 70.000, zijnde de geld en voor 20 gell deri trekklngsda.g
sleehis zeer zeldia. me sehildpad. ,oit bees(,kwa:m
. , ;
. ,
'
tie dus.
.
8pelers, 1 algemeen leider, 1 technisch it eel e ioten verkocht. liferdoor kan idie d
n .
E'en z:~onx~n den ov'efle.q~ne d<in!<~e
1 Id"
1 t i
hAt"
If b
l1et uI·teraard voorkomen dat eenlge Id- net rneest overeen met de beschrijvlnR.
voor. . .de b e t o!>n d e, d ee,Il1a.w.'
, .. , .
Natuurlljk moeten 11"ch
salarlssen 'e e ertu'en
ze
" d' I Bllei'sci
'",
'h Idpa.:d, dIe echter
.. ;e" w~arlla
v
el 'U ra ner,'I t"geen
k
. ds lj een
. d ten mlnder worden verkocht, doch dit·!s gen !v"ne
.
id wer
.. ' d""dl. "no'c"
toeladen
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la"r.r
zijn.
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11
e
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n
e
an
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en
goe
I
t
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I
d'
h
blo'enlen 0 P het gra'f ges,roo
, ;(.·F
u
Q
,,_
gemaakt.
~
niH te vermijden en bOv'endlen In ver- n e 11' e' n I~C e zeeen voorkon'lt,
Gil,l ,,_' .. ,-,
Het gebrek aan tijd in verband met houding tot de totale oruto bpbreng4t doc'll op dekust va.n Florida en Bra.·
-.i1; .~-,----------,~- ---------,-. !=-~~.."....~~"".",.,.,.,=-=..,..,.'==,..""'='~"""'"..,.=~...,..="",.",=~"..."=~-.."".,.=,.,,,,.,.,..
het elnde der kamploenscompetitle Is Van de maandelijkscl'le geldloterijen niet z'1Ile.De hee'r HemMrd kon dan ook
een groote moeilijkhiJld. lIet klima at, van fiilancieele beteekenls.
:nlet met :zek,erheld :t~ggeli, ot dlt WeI
de voeding etc. zuilen voorts de condltntusschen heeft de Escompto Ma:it- de leder,'fchlldpad was. Ook versehillentie der speIers bei'ntluenceeren, en zijn sChappij hare agentschappen en eorrM- de andere .~rsonen, 'deskundlgeri op d'it
factoten, die tot dusvei'i'e niet in hurl p6ildenten vetzocht om ht h~~ voren- g'eblM,. wlsten met het ,geval geen ra~d.
Werklngkonden: worden beootdeeld.
vermelde ,gevai de kIeine loteh-coupuies Zeoochlltlpaden le~gen mooit zulke grooDe commlssie Komt, ilu tegenover de verktljgbaar te blljven stel1en ioolahg te afstanden a,f, dat men zou mogen
vooi'deeUm zoovele mOellijkheden staan: zulks eenlgszins mogelljk Is.
e:annemen, dat dlt dler afgedwaald zou
tot de slotsQm, dat geen elf tal kan wot~IJn uit Amerika. Maar noc'll zlJ, die deden uitgezonden.
'
"
., ,
~ezeMzame vangst k!warrten bezlchtlBRUSCH VtOOTBEZOEK
'gen, rioell de regent va.n Pa.mekasa.n
. .
,~on ztch heriimeren oolt val} ~e11 lSlper.
Naar Aneta uit Medan selnt, Zi,it! de '~hlldP1d hi de,Indlsche w:lte-ren ge·
VOLKENBONDSCONFERENTIE
Btitsche oorlogsbddems "Cumberlarid" en ,l1dorfd te hebben, CoT!:: oude -Madoeti!eGelijk wi] meldde'n Is de Volkenbonds- "Falmouth" hedemnorgen qaIt negen tche visschel's kenden het dler nIet.
deleg;atl~J qnd,er Ieiding van Z. Exc. ER- vool' een h!et-off!clcel beroek van enHet vreemde dler is een meter tlen
s,t.run.d". gtsteren met de "Houtman" van. kele dagen in de haven van Belawan lang, en heeft met zljn groote zwem~~ "KPJ\traa~ S:~jgon yertrokken. Bij ,aangekomen nit Singapore.. Zij zulien pooten een spanwljdte van meer dan
,gelegennei~ van dlt vertrek verneemt· waarschijnlijk Maandag naar Hongkong
.'
,
1 Anetll nader, qat de besprekingen
te vertrekken. Aan boord .bevindt zlch vice- ~wee, meter. Het hoornachtlge schild
I, Band.o. en.
Icl.dcten. tot de erkennin"'" en admiraal Sit Charles L!tt! i., com'm'an' d'ant heeft zeven bverlangsche klelen, terr
C"
wiji een borsbsohtid ontbreekt. De
I. herbevestiging vari het
feit, dat Ne- van het Britsch Eskader in de Chineesche
• o~~ .
~. ~1erlands~h.,.tndie in het Vene Oosten ',\lateran.
, b u i k is vleezfg en bezit een hoog gehal: Over uitstekimde regeliilgen ter bestrijte traanachtlge olle. De pooten. hebben
.' dltl~ v~n ct~q yrotiwennandel beschikt.
geen klauwtjes, zoodat we hler met een
t
Degedelegeerden zullen thans welNIEUW VLIEG'i'U1G-TYPE
' zulverzeedier te maKen hebben.
Iicht hi~r eil daar ril0eiiijkliedeti OnderDe kop Is het eigenaardlgste, Belde
vlnde, ~ bij. hun pogingen dergellj,ke reAneta lIit Den Haag seint. ver- kaken zijnqmgebOgen in een scherpe
gelingen oo~. in hun etgen land in te nam' de Telegraaf, dat del<. L. M. een punt, terwijl de bel{ scherpe harde ranI voeten. yo?ral van de gedeleerden van ontwerp aanvaardde van "De Schelde" ~en heeft, die als een schaar werken.
pa,rticUlier~ ,dr?anis:ltles, die hie!r
te betref!ende' een driemotorlg landv1ieg- De groot~ kop kan nliet ingetrokkcn worlande diverse .mdrukken opdedell, kan tul'" voor lan"'e arstaild-vluchteri el'\ den blnnen het schild, en zit op een
llOg veel Ip.~tlatiet vehvacht wotdeli.
: oce~an-verbindhlgen. Het nleuwe toe- gebogen hal3. De st.::iart is bljha een l1alHet vel'!OOp der conferent.!e heeft zich stel is gecoilshtieerd door ii·. Van Luni- ve meter lang. Het vleesch Is nlet eetgekel~merKt door cen geest van samen- I meren, en bet type wordt voorloopig baur 'enzelfs giftig, en het dier heert'
•
werkmg.
".
_
.,
'nog gehelm gehouden.
een uitgesproken vlschlucht.
d.1l~ IIi' groove. Lin.kS ,op den voprgron,d ; Illevr, de wed, Quix (in het zwart) tussch,en de zoon ell dO<lhter van dell overledell,e,
,
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tats t

De Offlcler wijst' er voOI'ts op, dat de t/
I'
I'
Japanners zich bij de aanhouding dOor I\,
de "Witte de. With" ook anderszlns hebben, misdragen. Zoo moest een der JaFi Imaankondiging
BilTAVlA
parinj:!rs, toen de Nederlandsche oorlogsSciu)illvbm'g
bodem tenslotte de Japansche boot had
Capitol: "The case against
Biosc'oPen lledenavorid
II
overmeesterd, worden meegesleurd!
Tweede dansavolHl van"·
mrs. Allles"
oponsc e orres on en er II l e e I
In verban~ met de ...moeil~jkheden van
j}~'iiUJela.
Riol met J.
Globe: "De Man, die Wonderen kon
de gerech,tel~jke bewlJsvoerl?g ten deze
Rdca en J. 1\1fonso
Een spannende detective-film, waarin d~n".
moest men 111 de dagvaardmg volstaan
.
.
I It e x - The ate r: "De Maagd van
I
lit h t
th
tIt
I d 1
Onder bet droge afgebeten gerikketik men twee processen zlet voaren. een NIe;UW Guinea"
IGelJ(mgellisstrci en van, vie;' eit iWee IlW(lIll en ,opge egl meM t eh gteen i .ans en aSi e ge eg s. van ,Man~eh.. diol' Rio kwamen wij in !crimineel' en e'im civlel, maar het laatste '. Qeca- Park: "De Weg i'aar Roem"oo
l e e oog uerop en gez en den ernst
•
b ·t d
1d clit zeker niet minder dan' Oinema.· De Kieine Lord".
der [eiten achtte het 0. M. aIle termen de zaal waar de· danseres en haar part-: oel e aal a ' .
' Cap Ito I: :'.The C~lle against Mrs.
Hedenmorgen dlende voor den Politle- ondatiks Jl~.al' pogil1gen tot ontvluch'; aanwezig tot het eischen van de maxi- ners gisteren voot de tweede maal op-I het eers!e, ?n d~t ~ ~oOlal de d~n~en A~s". .
.
."
rechter te Batavia, mr. W. de Loos,.de ting \vetd iiigehaaid en aangehouden.. m
t t
traden' wij hebben een deel van het aan he drama sc
wogen spe an. Ma.xim: "The KLllg steps U1t.
geruchtrnakende zaak van het befaamde_
De ,;Witte de With" bracht het s~hiP'
urns ra. •
pro~ra~lma tot onzen spijt gem 1st. Was ',Madeleine Carrpl\, die belde malen als' oe~~,l'ale BloscooP: "The T'~xas
,. incident" met de "Witte de op naar ~eri haven - welke w~et bekl. d Mr. Van
Laand besloot
.. et tegen I' het al nl'et al'''f
dl'e go I pes al da- verdedigster in eigen zaak optreedt, be- I Rallge1.s .
.
",Japansche
t der
b kl
t
Im
-v
:With".
riiet (in teite Was het naar Blll1ton) en Eers en e aag e, ijde ~~k gezag- delijk een goeden avond beloofdel't? Z'ij ter dan de bekwaam5te. advocaat zou
WAT IN DEN l\ETIIER IS
Men zal zich wellicitt herll1neren, dat en v~Hi daar girig iiet naar Bat.avia. vO,erder. van de "To,kuei Maru , een ge-, klonk€n feller, dan den eersten avond kUnnel} doen. M~n moet Zlen, hoe smar'21 November jl. de "Witte- de With",
van&el1lsstr~fvan Vler maanden en twee ,.van het optreden van deze danseres telijk patheti~ch Z!J v?,ol' de achtbare I
VRIJDAG, 19 FEBRUARI
krulsende ter hoogte van het elland
VerUoor v:\11 'w~eedeli beklaagcte t~~dke~ te. !llSCht.enf dmet aefbtrekhtvanT den' alsO! men met' een ruk een snaar aan- I"gentlemen of the Jury paradee!'.!; Ol~ IN .
'Tebon, baro')ren'-e- tot de groep der
IJ ll1£reven le
oorg. rac . egen !slaat op een gultaar. Was zij vermoeld 'haa,r onschuld aan .. den moord op ha~l ,OOlrom 20.30 ~~~~.:~~~:;re~ ~p~w..nacht
f3adas-eiIanden, een Japansche motorHferna werd v06rgeroepen MamUl:~ dg:~g~;e"de~l b~I~agf%: Im~,mura, iroer - i toen zlj de eerste maal de planken van echt.genoot te bewIJzen, en dan lt~ . heIt .a: R. V
18.45 De straatzanglar.
boot ontdekte
Kamaro, de roerganger van de "Tokuei
1
op ..e " 0 ue
aru, requ reer-. : het schouwburgtooneel betrad? Alllcht voor den toesc~?uwer eyen duide. lJk. asp h 0 h'l ZQ.30 De a.8. Kamerverk,iezingen.
.
M u"
de de Offlcler een ~eVangenisstr. at .van I vMrde .Zijl zicn' thans wat nieer thuis in : voor de.n woedencfen o(fIC!.~r van Jushtie, Z e e sen 23.05
Deuts~he :m Au:lan~ez~ erkende te weten, dat men: on- . t~ee,}:naanden_en t~ee, :V.~ken. -,: : ... , ~~ d.,et¢ tx'h w~r -nogal . prl:mitieva .In- dat _hlerna weI een vnJspraak moest E. 13. 0.23.30 "Ann and Harold".
Vail de "Witte de With" werd den jaMr. De Loos, onmlddelllJk hIetop Ult-(tichtfr'la! " 66k nu weer was het geschar- volgen.
. ,
, panner bevel gegeven om te stoppen, I der de kust In Nederlandsch-indfe niet
Claar men de verdenking koesterde, dat ma"" vlsschen en dat aan een bevel van spraak doende, veroord.eeld~ ~~rst~n be- ~rer
y'~tlichting soms heel hinder~ I De sensaticneele atmosfezr van de"
MORGEN iUAGNEK'l'J~S
: de opvarenden van dlt vaartuig zlch celt "Kapal Poetih" of oorlogsvaartuig klaagde, Oshiro, tot. YI~~ llla~ndep ge:-. ·!ijk. )\tty Mbl)~r\ den jndruk dat Manuela Amerikaansche rechtspraak is. in deze
. Slchuldig ma~.kten aan overtreding der strlkt gevolg moet 'worden gegeven.
vangenlsstrat met aftrek: preventtel en de. zen avond meer gespannen, sterkel', film zeer ~l1~!,ao'e,tief a'jhwezlg en doet de ....... ;e'"'oi '. !t1'~''":-_'''lD.:;~
i RustvfsschenJ-ordonnantie.
den tweeden beklaaade t t tw
,
~
·
,
Voorts zet deze beklaagde de reisroute
.
,,0
ee maan- bruisender was dan toen:. de bed won- zonderlinge' b:ctines 11'1. de procesvoerillg ,
,
.,Het. Jap~nsChe scblp, genaamd. "To- van de "Tokuel Mlaru" uiteen. Eerst vaer den gevangenisstrat.
gen krac,ht in de. gestyleetde dansen hier gem.'akkelijk vergeten. Er zIt va:ut
. IP eel'bericlu
.kuel ~aru. beyond zlch op dat oogen- men naar de Zuld-Chlneesche Zee om
De tweede bekiaagde berustte in di,t leek echt en.. geen tooneelpose, de giat~e II en :;panning'ln het. cam~rawe~ken een .
".).~lik ~lllnen.?et zeegeb!ed van Neder- daatila' meer Zuidwaarts te stevenen. vonnis. De eerste vroeg bel'aad. /
waarmede tllJ over het tooneel als het silhpele, doch forsche vltalitelt in. het
Vali Vrijdag 19 Februal'i 1931
.' iandsch-Indie.
To~n men In de buurt van ~e Badas.. ____ . =-'
ware heenwoel boeiender. Gelukklg meer ,spel, dat George Brent in een stevige
Aan het bevel werd geen gevolg gege- . eilanden kwam waar m:en ging visinspi.ratie dan technlek en S{!holing; r"D'raufganger~'-rol naast Madeleine CarIn Noord-China fs de drtil( verder
VER'IREK DR. IIURZELER
Er was we.er van alles: het program- . roll op den voorgrond brengt, en zoo mag . ~edaald (Tientsin 765,1' mm,. Tsingtao
• wen eli daar er een zware zee' stond, schen, geraakte men in r.tlW weer.
s;laagde de "Witte de With" er nlet zonOm beschermil}g te zoeken, glng mel:
ma oood echter, althans na de pauze" van deze film vall William B. Seiter ge- '/87,3 rem). De kern van hoogen druk
mer moeite in, tenslotte den Japann€l' dicM onder de Rust lIggen.·
~l\~et de .. Ot) ten NOQrt"
. grooter afwisseling en hield sfevlger de zegd worden, da·t het een lust is om er in het midden van Oost-China. is' blijTeen kwamhet oorlogsschlp in z!cht.
. aandacht vast. De ~ip'larische. dans, naar tek~jRen.
Iven .voortOOst.aan ('Yen~how ..771,5mm).
!llan te hOuden.
Hedenmorgen hadden zlch te vetantHierna eeft beklaa . de een uiteenzetMo~rge,nm!cldag. om vier . uur zal de waarln het pubUek vaak haast een ,even"
. '.
tl;1 Zu!d-China en. de PhlllpplJnen waren
V/loorden. de kap.itein. va? het m.s., "To- tlng omtr~nt de jac;t del' "Witte de, waarnemend consul van ZWltseriand d'r. groote rol sp€elt als de ster oP, den dan,- .
R~~-T~eatl'''' .."De" l'llaagd . de drukv~rande~mg klein (Hongkong
• kuel Maru", OShIro Smklchi,. oud 26 janr.' With" op het Japansche v~artuig welk J . M; Hurzeler met d~. "OJ) ten NoO'rt" . vloer eiseht een contact dat In een
van Nlemv Gumea
1768,6. nnnr, Man;lla 761,3' mm, Surig~o
~ie zicfl van 3 Dec. 19,36 tot 21): Jan. '~7 exposee in groote lIjmin overeenstemt I \'an de. .K. P. M. Indie ,Verhten.
I ~chouwburgzaal met betrekkelijk vreemd
d' "
< hi b
k
. d k-. 759,1} mm, Ya.p' 709,3 m~). In Indo-C~lrn preventlef heeft bevonden en dIe r met de verklarlnge'll van vorfgen 00- r De heer HUI'zeler '
tegenover 'bet wezen van deze volksVanou . s lS de ~c p reu eell an
na ~n Malakka daalde de druk (Phuhen
t;hans tijdelijk vertoeft in het imml~ran- . klaagde.
gaat. met Eurokunst staande t?eschouV{ers ni~t i'5 te v~r- : baar element. voor splllnende v.el'~alen. ~66,~ mm, Tourane763,O mmr: SIngapore
t;enverblijf te Prlok, en de roerganger,
.' "
peesch verlo!. Na
krijgen. Zulk een optreden als van Ma- Te ?i eer wanneer er van een gefll1",eerde 115~'1 mm). In de Westhelft van Ned. tnMamlira Kamazo, oud 26 jaar, eveneens
Imamura .erltent he.t Joer te hebben ommekomst van
nuela'del Rio is eencoinpromis: het ~chlpbreuk .sprake is en van een char- die nam de .druk verder at (Sabang 757,4.
tiJdelijk vertoevende in het Immigrail- gehouden blJ de vlucht. De gezagvoerder 1 zijn veda.! gaat hij
moet juist voidoende van de sfeer van mant m~lsJe.
.
mID, Batav~a 757,7 mm, Bandjermasin
Mnyerblljf te P r l o k . .
ech~~r had bevel g~geven ~ er zoo snel naar Johannesburg,
den Spaanschen dans geven om dien I' In de ~ilm"De maagd van Nleuw:Gui- ,758,0 ~m), 111 de Oosthelft bleef de druk.
Den beklaagden is Merttading van art. mogelljk van door te gaan.
dat hem als nleunaam te bIijven dragen, !let nio~~ julst ne.a." (Red M~rnlng! zlen we belde ~e- (Jngew~z~gd (Ambon 758,7 mm, Koepang
26i van het W. v. s.,Jen laste gelegd :
OetuJgeliverklaringen we st'andiplaats is
voldoende rekeiling houden niet het pu- gevens ve,r~.em~p, y-re maken mede hoe . 75~,4 mm,. Merauk:e 757,5 rulh). In het
het tiiet gehoot geven aan eer'l bevel van
. aangewezim.
buek om to k!lnnerr b'I!Vem vasth6u- de Jeugdige schi?breuke~lnge . bij wllde' g~.beld van Iagen d.ruk in NQord-Austraeen: ambtenaar in lunctfe.
III ern a vertaalde de tolk de.il bekiaag- De h~er Hurzeler'
. den. De bezeteilheid die in de flamenco ,~tammen komt, dle zi~ vnendelljk jegens , He, nam de druk m het r,aIgemeen nog
den d~ verklaringen door <i~ getu~~en kwam 111 Augustus
: toeschouwers en executanten geza'inen- . haar weet te stemmen. doot eeh del', lets verder af (Darwin 706,1} mm. Daly
: Hjk brengt in e'en sfeer van Iot;~gemeen- mannen vail een slailgenbe~t te gene- l w~ters .755,4 mm, Burketown 754,1 mm,
V'ethoo'l vali dell' gezag- J. J. Quere, luit, ter zee 2e klasse, .ill. O.. 1934 hier tel' stede
voerder
van del' Stadt, luit. ter zee 3e klasse en aan en heeft ~lch
schap ontbreekt h.ler v'an zeIi. Dit kr'inkt zen.
IAllce ·springs 756,7 m~). Een.?~~rnaast
M. Cll, de 'Lange, majoor constabel·-".., ~n. de 1Jerl0~,e 'dat
I gewichtfg.er da.n li.e~ is,maaii' ,waar he~ Het is een film van spanniI~g, dl~ den zlch J~a~:havend maXlmum blJ rlmor Is
E'erst wetd gehoord de bekl'aagde dest4 d s allen aan boord vim Hr: M.'1i hiJI ..zlch m de
i or'> neer i{omt lS; dat naar onze meening bezoekertot het laatste moment III de ,opva e . .
6shlro, kapitein van d'e "T'okuei Maru". "Witte de With" - voor den officfer hoofdstad b e v Q n d M a n u e l a dezen ai/ond de jufste weg vond, onzekerheid hat "vie zal zegevieren: d'e II
.' e Win den' In de PhiBij het verhoor verklaarde beklaagde van Justitie te SO(lrabara onder eede af- vele v'rlenden gedie ~et eigene van. ~aar ku~st Ille~ haar . e~~ste stu'(ir~an. die het schip met ge- J1P~lj~~n: ~alakka en de 'Westhelft van
,t:d Singapore te woneOi.• ooR: de "Tokuei gelegd.
maakt.
,
.
.
.
pubbek kan ve~binden, al waren er ook . fmgeerde ladmg. op een ~if laat loopen Ned Indle waalen de hoogtewind"en
.: Matu" Isuit Singapore afkomstigen b.e'Daar deze getuigen ver van Batavia . Hlj zal wOl'den opgeyoJ,~d door dr. nu weer verscheidene nummers d!e waH- . ~n dan het SChlP verlaat ten elnde de overwegend uit OosteJiJke richtina Ma: ~ hoort aan de Kongsi"Oshlro K~mi". Be- . fuonen, werd ter rechtzitting vo~staan f· Le,zlnger, .die ~enigen tijd geled'ell schijnJijk wei is \vilar nat1ona!~ motieven, . verzeke~illgSSoI? te incasseeren, of de- nill~ matig oost. Alot r St.ar k~cl\tig
;; Waagde beRleed~e sle~hts voor deze reis met de vertallng in het Japansch van r.hder te la,nde ,arrweerde.,
tot grondsI~.g' he~ben m~~r du~ toc~ veel g~ne dle getUlgt dat ~~uurman's voor- i Oost. Medan zwak t!Jt m~tig Oost. SU;'. die funotie van kapitem.
de;ze schrlftelijke getulgenissen.
Zij nog venneld,. dat de heer Hur- !'neer moct'eme ,balIetK'unst dan Spa\ln- ~t~1l1n~ dat het schlp is ver.gaan, ,011- gapore krMhtig NO. Batavia mahg
Tegen halt Noven'lbet - de Julste da.
,zel.er e21'St met de K. P .. M.-hoot n~ar sche dansen vertegen~oor~~gden. Tr~1f- J~.rst 115': De stu urman tracht met ONO. semarang en Soerabaja hoven
t;Ull1 kon hij zlch niet herinnel'~n - was' De tweede beklaagde is het met de ~ingapote reis·t om daar ~ver t,estap- w~ns, zou. bet, mogeliJk, ZIJn V?o~ een, zlJn mededaders de za~k ~Og te redden· iooo m maUg ONO. Bandjel'~asln matig
I bleklaagde uit Singapore vertrokken met ver~laringen van eersten getuige Quere .pen cp een boot van de "E3St Asiatic". '~~pseres mderdaad zoovele natlOnale. 1 door het stuk van bewljs 111 de lucht te ONO. Koepangkenterenct'. blirwin mamestemming de Tambilan-eila'ndertgroep. geheel eens, met uitzonderi¥g waar delef'
,
d:1nseri' v~n ui.teehloopen~ ka~akter als r laten vliegen. Maar hij ko!'nt daarbij zeIt· tig West.
Ret schlp had een prauw op slee'ptouw .. meldIng mak~n Vll~. ee~l ~e_ez:nansH~t __ ~~, .
..
~.~,.
dit J?rogllll;.Q\m~ ,~rmeldde. _mderdaad _om. ',' I. .
..
,
Men was gaan vfsschen bij de koraal- een schij~man6~uvre van, den Japan- .
VERTREK .DR. l\tAAS
"ecnt'. ted~nsen :F<', .,'.. : .
Het"happyend" is daardoo~ eensde:ls' ~le r wac h t 1 ~1 g _: In d~ West, r:lffen in de buurt van een eilandehgrocp ,ner, welke ten doel had de achtervolgers
AlleS' weri{te: me~4! .6m dez~n avond t letwat dramatisch maar het rechtsgevoel heIH van Ned. Indle .. kenterll1g n:e~
tioen: men' na enkele dagen eell" oorlogs- op e~n. rif te laten loopen.
.
Morg'811Qchtend om ~cht uur ,zal van tot e.err groo,t spcce3 te maken . de dan- is anderzijds ten deele be.,vredigd en ook : overwegelld NOO:doostebJk.e~wakke wm
s-.crlir; zag opdoemen. .
Ook te.gen de twee laatst~ getuigems- Tjlli1itan met net K N. I. L; M.-vlieg- seres. sc?~en aan, expre.ssivitelt steeds I dlt is een factor, die deze film tot een den.«ln het Zmdoosten zwakke Westsen had beklaagde weinig in te breng~n. tuig naar Medan vertl'ekken de heel' nog.,te ~in~.en. naarmate de avond vor- aantrekkelijke amusements film mnakt. I moe~~on.
Bekiaagde zelde ulet precles zijn po- :
dr ..J. G. ,J. A. Maa.s, ,derde.: sOlns met dat spoor v;an demonie
£'
•
siitie op dat moment te kunnen opgeven. .
Reqmsitoir
adviseut
van . da t ~e. ,d~ns I1let kan ontberen, soms
Eij had echter sedert zijn vertrek uit
's Land's Caout- . ~antas.tlsch, SOIP.S gracie~s en licht, alJava.New,York
SiIlg;\pOre gedm'endeeen etritaal in Zui-. lIierop' neeme het 0'. M., waargenomen ,
..• chouc-bedrijf,
tlj:cJ :;tf,r,k, en vitaal.' volZ6~ e~ lev~n.
dIelijke dchting laten varen..
deor mr. Th. ~ali d~r Laan, requlsltoir i
. Met ingang van Het.ster~stzullen III onze llermnermg
Versnelde Vrachtdienst
Pol.-rechter: Dan wist U tach dat' De omcler acht het .ten Iaste gelegde I'
morgellllegt de heer voortle'ven de dansen m~t gitaar, op welk
tt in' N'ederlandsch-Indie was;
hebt wettlg en overt1ir~e'nd Mwezen.
Maas deze functle instrument del R>oCO zlch opnieuw een
r t,och al langer gevaren en gevischt.
,I Eerste beklaague was. dan welllcht. .
neer..
uitverkorene toonde. Laat ons Alfonso,
In verband met 'bet groote Iading-aanD~ IM:VtN vliN 'lO.-piUOK
"
.
geen kaplteln doch voerde tach in leder I .
' .
.de pIanist, niet vel'geten: er is welJicht bod heeft de combinatie van de seGomHlerna raadpleegt, d~ polltie.-rechter I ge'val op het moment der overtreding. :
In Median tach geen zwaarder taak aan het kiavier dan vaart-Maatschappij Nederland, de RotJ\allgekomen, 18 FebI'.
e!en ka~r.t en wijst beklaagde. de IJlaat~·. het. bevel over de boot. .
zal Cl:. Maa,s' als de zijne. Uij speelde nu ook een drietal te.rdamsche Lloyd en de "Oceaan';, de
N.I. 8;S. "Nw. zedi\llld", gez. Hemkes, vap..
\Wa~ar h.lj. zlcil O\) 21 Noven1bel' oe.~6hd.J' T~vens Is Komen vast te stann, dat
, hoofd-admlnlStra-. composities van zlcllzelf;. wij hoorden Java New York Lijn besloten tot een vetAgt. K.P.r.J.
.
HeRlaagdegeeft toe op dlell dag ~p tweede beklaagde roerganger was tij- .
teur van de Dell de beide na de pame. Typisch Spaansch, melde dienst, namelijk instede van tel- Sirigapote;
.. N.r. s.s. "V\lli. Swoil", gez ... De!maar, van
,.e!ertlgen afstand onder de kust gelegen I,dens ~e vlucht.
'."
.
., .... Batavia Rubber niet In' den zin van exotisch" maar kens om de v ij f tie n, om d(! 8oefa-bMa et1 0neriQQIl', Agt. K.P.M.
N,r. s.s. "Gen. v.an Swleten", gez. S~€'l
t,e hebben.
.
B'eiden hebben opzettelijk gewelgerd
.)\1!~aU!Chappij~ ee~! gracieus. blij, vit,aal, n~oit sent1~enteel twa a I f da:gen af te varen. Hierdoor
Hoe ver beklaagde met ~Ijn schlp pre. - I te vOldoen aan een beyer vaa een amb-j
zuster'maatschapPl] I doch altljd vol.sentiment. Een prachtige zal in 1937 €leri • a c h t t a I relzen man, van Scmarai'g" en chmtboll',' Agt. K.P.
.
c:les van de kust was, kan hij niet mede- tel1aar in functle...
van de. Deli ,Batavia Tabak, optrc-den. f avoHct'.
.
R.
meer worden gemaakt. Bovendien is een M..&ed. m.s. ,,sibaJak",
gez. Slot, van Rotterda·m en S;n~apgr~, Agt. R.L.
.
. .
.
'schip gecharterd.
dIeelen, ook ntet of dit meer of minder'
Jap. 8.S, "Cnerioon Maru", gez. Nishida.
dian· drie mijl was.
~all M6yi· en Qheflbqn, .Agt. N. Vi~m.
E~. m.s. "Ck>rgQ!l",g'e2. HUghes, vim Sin.
Beklaagde geeft echter toe de dekking
, SOUTH pAciFIC LINE
gaporl!, Agt.. B.P.l'rJ. ' .
Ned. S.'J. "Laettes", gez. Keo!,. V!).ll Ma"lnvraent rduewkeuwsteetre. hebben opgezocht tegen
D~
,i~:!~~iS~~~~a~~:r:le'den, en ditt dootdat
~
~
Uaar bekend; zal de "Maetsuycket'\ de kasi:~r til SefflaiaGJ; Agt. Mac!. WaM{lll.
.; Beklaagde'vaart reeds sinds zijn ze;..
.
~..' .,
-.
"Qij de hletb6ven.. o'nischr~v~n ope'ratie nie'uwste K.P.M.-b60t, dIe weg~ns rriach[:.
~~rtt'okken, 18 fP.br.
vrent1ende jaar. De laatste drie jaar was
Grove lialatigheit' ill a'p''Olfleek eii Ziekellhllki
van den heel' Wiemans te ~,a~.doehg, of- ile-schad~ op de uitteis vertraging one:.
oJo>".an h'
N' ..
I S.S.
.
V
ro~~" gez. p-.',
,.:-"ingapore
zijn th u is h aven.
I sc h oon h em de oms t an die;'"
",ue d ell
e t dervindt, eerst 4 Maart ,te· T"alldjOfig
"all
'-'VCns,
v.» naar
De."poJit1erechter trekt hieruit de con.
..
.' .
•
\overJijdeh vail mevfouw Van Alphen de Piiok verwacht kunnen worden.
ooothavelll en M e r a k . . .
: c:ltisle dat bek!. moet weten dat men . Naa~ wij reeQs gemeld hebben zl\l~,en :a,'!ipulle.n. heeft gevuld - dan :vel onder I Veer bekend waren en hij de mogeDe opehing vall de nleuwe SoutH ra~i!g, s'~.;fia~;;tg~~;'; ~~~~'H~~~S~~aao;l;
miet ovetal in Indie mag vlsschen.
.zich ?,msdag 9 'Maart .a:s. ~oor den ra~d ,zlJn lelgmg., .en verantwool'dmp- door ,liJkheid hid V061'.~len da:t blj hiit MM- cific Line der K.P.M. door dit sehip op. BhanJc~Wang!, Koepang, FI1emantJe via W. A.
van Just~tie tEl Bata:Vla te. verantwooi'-.deskunqlg lllet.voidoende onderlegd per_ lijden van dele' patierite v'an dr. Heldt
av",ns
Beklaagde ontkent dit.
den hebben de apotheker Th. ult Tegal soneel heeft d~en -bereiden.· en daarme- '1 voornoemd zou kimnen worcie:rl tMg~'- den oorspron~elijk vastgestelden datum' N.I. ·s.s. "Houtman", gez. Venema, naar
.... W'"itte de Wl·th",zoo ver h aa
. I'"~ be:. .en d r .•Oi". U It' B"an d"""
. be doe'ld e an~pu 11'en h ee ft .d
'
"
Silip'" a ¥~
""'re , Saigon· en HongkonlJ..
ue"
oeng, III vel' band me t 1de voren
oen, schreven
aa11 een 6njiirste
e'l:i gdtig'e is daardo()r onzeker geworden.
ktlaagde desgevraagd verde!', gaf - het ,de bekende 'Bandoengsche am pullen- v~llen - welke pracilsch geheel b~stond samenstelling van de rfu.'6't dt. itetdt
Daar echter voor en in de vefschlIle'hde
iUlJ. ,OCEAAN
· '. Vliras in den middag - een sein.
zaak.
tli~ voorno~lUde S61utlo A~renal1m 1 op gebezlgde injectlevloeistof eri' :hiS als Zuidzee-have'riS en Atisttitil~ reeds veel
," Beklaagde beyond zlch op dat oogenAarl. de te-nlastelegging ontleenen wlj: 10:~, waarmnog novocame was opge- i geneesheer-directeur van het Boromeus lading is aaiige~bdeh! h.eelt dli K.~.M. fie'"
Hl2t S.3. ,Eurylochus", op weg van Ned.
;:,)JJlik 11let aan het roer docli in dEf vol~lost, zooda~ de ampulle van 10 Kub. cm. ' ziekellhuis deswege het .gebruik van net sloten dat d~ I,Vati Spilb'ergeti" 13 Maart iti,Qle n\la~.E:u~QPa, is 41 Feb. j.l, te Amstel''}J)tauw.
, Ten aanzlen van eersten beklaagde, de 20 nt a'a I de "grootste gift" bevatte en! restant der par~~j van 41 ampul1en bad van PriOK iiaal Saigon vetttelU en 26 dam gearnveelXl.
.
.
De polltlerechter leest daarop een ver- 'apotheker Th. :
cteze ampullen als normaal 1% novocai- I verboden idvotens bericht was ontvart- Maart weer vil:tt Ptlok nailt bMoeldl! Ha-I
~_. , ., ..
· .ktlaring voor, reeds vroeg€lr door be:"
ne-adrenaI1ne ampul:en vopr handels- gen om.trent d~n u{tsla~ van He! on- Yens, echtel' n i e t n a a r de,
::.;::ktlaagde afgelegd, waaruit bJijkt 'dat
dat hij aan zijll schuld het overlijden gebruik heeft afgelev~rd .of doen afle- derzoek, dat na~r de deugdelijkheid der N i e u w - Ze e I and s c h e h abOOR TREIN GEDOOD
?,',vrerd, in de motorboot en niet' in de ;van nievt6ilw D. van _Alphen de Veer 'l~rer .met .gevolg, dat toen eell hoeveel- . inJectfe-vloeistol :tou. worMn ingesteid; v ens. .
l
_, p>rauw voer.
_
t~ Band?eng op ·28 Januari 1935 te wij-heid vall 41 dezer ampullen omstreeks: en ofsciloon' hijel opmerttZiiairi VittI! geIn Gang Sentiong werd een Inlander
.".., Bekl. zegti zlch het rtlet meel'" te kun- ten heeft gehad.
" ,1.~ ~ovember 19.34 als normaal 1% no- : lllaakt althans hem was opgevallen d a t '
.
doot den electrischen treln overreden en
: • men ~erinneren, maar na een fllnke
ten aanzien van. eersten en tweeden "ocanie-adrenal~ne was afgeleverd aa~, de am pullen ~et injectle-vloeistot, wel20d KIUNS GE~TOLEN
16P slag gedood. Hlj werd onherkenpaar
slchrobbeering' van mr. De Leos blijkt beklaagde
het ,B9rome~s-~lekenhuis te. ~andoeng ! Ike. zou, ~ebez~gd w~rden ,als ~ ~ n~vo.~
.
vennin:d. VoIgel1'3 een ooggetuige liep
lnij opgefrischt' en erkellt hij op dat
d t 'j i d
.f
d l"jk
11
28 JarlUan 1935 d.r. K. Heldt, te Ban ,calll~-adrenalm~ v~o't subcuta:~e InJecVan een batikhalldel op Molenvllet bet slachtoffer op de oaa11 en hootde
-. o>ogenblik op de motorboot gestaan te
1 aid Zl h : er ~'j~n er 1 ~an h un ,doeng, in de meenmg verk~erende dat. tie blj den heet wlemalis, de'zellde af- zijn 200 kains ontvreerhd, ter waarde' vel'm<ledeJljk den treln niet aankomen.
""-lnebb
sc lU
e over 1 en van en ee~. met de nonl: aal 1% novocame-adrena- wijk~nd bruiile kleur vertoo·nde· alS Net van f 300.
: io.
en. .
. "
,.Wiemans te 'Bandoel~g op 13 Februan line oplossmg te maken te hebben, in "'eval was geweest bi" die w~lke aan
d
"
-----.
De "WItte de WIth gaf verschillende, 1935 te wiJ·ten hebben gohad en weI""" ie"e 1 ,','
~ hoeveelileid an on '"
J
.(,
Toen
e eigenaar s mOlgens ont,· .,",ee.k ens en v Iagge-se inen. .
ua~ z '" n luiS e"n
v
mevrouw
Van
Alphen
de
veer
was
ge
nkt
t
't
d
h"
d
t
d
.
RECEnrnlE
OP SIB1\JAK"
doordat €lerste beklaagde als apotheker g~\feer 7' kub'. cili. uit twee kub. cm. am- e c t e e r d .
waa e, cons a eel' e IJ a
e ~oor,C.L"
: •.• Beklaagde erken~ dat hiJ begrep€l1 to Jogjakarta ert als zoadanig belast) pumm: 1Ian V')orhoemde partij ter pIa at- • j
,
deur van de zaak reeds open was, doch
De Mer Kroillrhelin, directeur van den
lneeft dat de bedoelmg hiervan was dat met het samenstellen van 10 kubiek'e '~~lijJ{e verdo6vin ao van zijn patlente me-! desnfettemtil iif) zij:rl ttitoritlati~ aan sporen van braak waren er niet.
hilj zou. st"oppel1. .
\
centimeter ampullen Van 1% nov<)caine~ 'vroij.w Val} Alph;n de Veer, voornoemd. de operatfeiust¢t Stefanie', of er reedS
De politie lleeft een onderzoek inge- Rqtterdamsche Lloyd, die tijdelljk In
:,: Men lS echter 111 plaats daarvan er adrenaline (of novocaine-suprarerine), ~had' gelnjecteerd, deze pat-iente onge- beticht was ontvange-n van de apotheek : 3teld,
Nederlandsch-Indie vertoeft, heeft gls,~, ,v'an.doqr gegaan. .
'.' ,
,waarvan hij wist, dat de inhoud' der veer 15' rr'lnuten later door en tenge- grovellj,k onvoorzichtfg.; zorge!oog·.of
teravond aan boord van de in de haVen
.," , Beklaagde ontkent blj deze ontv'!lch- am pullen vee1aI in zijn geheel biJ een. 'volge van de giftige wJrkin~ van voor- roekeloos zlch tevteden heelt gest~Iq
van Taildjong-Prlok l!ggende "Sibajak"
:}.Ingspoglng het roer te be~ben genan- memch wordt ingespoten en voor dat:li6emde il'ljectiestot is :)ve:rlzden.
, met het antwoord van deze zuster, "dat
WAI\RSCIIU~VING tOOK FIETSERS
ee~ rec~pt1e gehotlden voor beperkten
· "t1eerd. Desgevraagd deelde hlJ mede, geen doel In den handel wordt aebracht Ehi '
.
i de ampuHen goed waren",
knng Ult de scheepvaart, welke een ge~
,s)peciale beve!en te liebben ~ege~en ten dat' deze ahipullen wat deb adrenaline
13 Februari 1935 dr. W. R. te Banf
orden 'an er'kli sttekk~'l ' en! De politie verzoekt ons vooral de jeugd animeerd verloop had.
e:lnde te vluchten. Klaarblijk_ebjk be- ·betreft per an'llUlle van 10 kubieke cen-. IdoEmg, in de meenh'lg verkeerende met da~rowo C\e hie;bove~ ~eeqS oms;~~~'ven! er op te wijzen, dat het rijden van drie
-g:reep de geheele "crew" wat haar te tin'eter . hoogstens een halve kubieke ide rtormaal 1% novocaine-adrenaline 'njectle met doodeIijk gevolg b'j den r en meer tietsers naast elkaar met in-I
.
_
.d!oe~ stond.
.
centimeter, de z?ogenaantde "grootste- oplossfng te makeil te hebben in dat ~eer Wie'mans heelt verrlcht Iinsted" gang van heden onherroepeIljk bij den
"IJZERUONGER"
,,'"_ , Sekl. geeft hierna een expose betref- gift" der soluti? Adrenal1~li ee~ op dui- ziekenhuis een hoeveeilleid van 9 kUb.[ ;an zich te Jjnthouden tot eel; injecti; landr€chter zal worden voorgeb:actit.
• (,ende de aanhoudlng door de torpedo-II zend voot onderhuldschc'mjectie, mocht cm. ongeveer uit een of twee am pullen
t
v t . . tl I . t f'
t' l
Morgen wordt te Prlok verwacht de
itt d e
With"
t
li,._..
'. - par-tij
.J""
"..
suspec e mJec BV ~elS 0 over e
'".
Chid eesc h e vrac htstoomer".Cung
h . t-~a
. 1
,. J...
OJIOO tj ager " W
e.
tevatten, op een of meerdere niet nader
van deze
ter plaatsehJke
verdoo- n:e
0
"11 alvorens hi"' mi.der bad . e'infor- !
Op informatie van mr. De Loos ver-' Ie be palen dagen in de eerste helft van ving bij zijn patient den heer Wiem1.ns I' "a., d'
d ' J. th 'd
ctg·t
t
VUURWAPENS
Go", onder een Japanschen kapitein,
I t bekl. d a t h et o')r logssc
' h'IP t we",
-,. Novem
"
. ber' .19'34 t e JogJa
,J
• k
. grove I"k
id
e JUlS el van 1 an :,· k
[aar
ar~:a
lJ I te Ban d 0t:ng" subcu t
aan
la "
gelllJec-, meer
""0 d naar
.
we Ik sc hpi 'lS gec h ar t er d d 001' d e J'aV:l
stchoten heeft gelost.
onvoorziclHig, zorgeloos of ondeskun-' tC'erd, deze' p:tticnt ongeveer eOll hal·!' i \h r ,
, De verpllchte tegist'.'atle van VUUl"\U- Jap:w Fleet Conference, voor het afhaDe gezagvoerde1'-beklaagde vel'i1aalt (~ig eell vI,oeistot heeft ber~id en daar-l,uUt. d:lama door en tengevoige vall de
welke feiten opleveren het misdl'ijF, pens eirrd!gt, n:1a1', de \?olitie OllS ver-, len van 600 ton oudijzer. Agente is het
dian hoe de "Tokuei Maru" elhdelijk'_ rhede een' partij van 10" Kub. centimeter- . giftige Werking van voornoemde injec-I ,.dood daar schul~".
zoekt mede te deelen, In Mel.
Japansche Nanyo V'eem.
'

'Gestraft na Vergeefsche Vlucht
De, J

,,',

h

t

t

d

Agenda

• >"

•

W'tt d W'th'

.,el

II'

C

I

/.

r

I

ar:...·

rne( df!

1

I

I

I

I

I
I

I

I'

"I

L

_

.; .

.

.' _",. .

.Scheepsberichten

U.'

I

I'

i

rliNodl_.o.tt;g·s Amp" ulfen

I
I

>

I

I

I
I

II

I

. .. '.,

I

h

I

I

'I

l

I

-'

#

•
!'~~~~~'""~"'."""'-"'!:'

r,

__ ••

~_'_'_~~

Froscher & CO. -
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PHILIPS

Bij d;; VOOl' 1937 gehouden uitloting zijn de vo!gende obligaties ter
aflossing aangewezen.
No. 29001 tim 30.000 en No. 43001

RADIO

Ins u ran c e (0.
Nieuwsle to~stel
153 A
89~50
Padvinders, Slagtim 014000.
roomgebakjes, Appelbollen, Ber. W. N A. t: SSE N S & Co. Rijswijkstraat 32
DE TRUSTEE.
WL,2250 en 2400
liner Bollen.' Div. Salodes per
1I,,_hlll"""":lDI'lI4111-imtl1llllP_"IiI""SI_ _U._dtSBIi--IImIJllljBlllliIlllKJroIINlIIIIlIlIWlI8_ _ _ _1P!II-roU;''illaW!i_••lllliCi_.:l~.2.,~23f1 3518
Batavia
Kallbesar West 5
Telf. Bat. to. ~
PRIOI4 36
portie f 0~60. Garnalenbroodjes, :....-132mwv --------------------.~-----Croquetjes,
Soucijze-broodjes, - - G 0 E DEB 0 EKE N
. .
~'<liIiL!ilii!!!!!~iI!-!!.!II~B!!i!!E!I.~II\&iI&&l&liii~!!~!W!'!!,!D ~~~IB' ~Krenten- en Rozijn'enbrood.
.
.
Engelsche laKenfirma zoekt verte,tllff
,
ziJI1 O'l~ze beste vl'lenden ...... Leest dus woordigers voor den verkoop van hoe•
GEZELLlGI-IEID KENT GEEN
Weener Appeltaart p. st. f 1.-,
150dLII
~~~~~~~~~ VOLKSBlBLlOTIlEEK
\/'eel ooek-en en wordt Lid"FAVORIET"
van d~·
nelheden
stofnoodig
VOOI'
ten
costuum.
GRENZ EN.
.
Dele llloeten in staat zijn bestellirg'!ll
Maat<t UVI. huis daarom gcxellig
, anm~ Leesgezelschap
Senen 8"•. Teletooll 148 WI.
metgede-eltelijke J)et.aling te vel'kl'ijI'door ')et aanscn' affen van moCOl~tributH?S ,vanaf f 0.50.
gen.
.,
I
Catalogus
plus
de
supplementen
f
0.50,'
Restant1:)etaling
bij
lev·ering.
Goe,ll.:
.
derne en sll1aakvolle
V e r ten
n
Desgewenscht kunnen de bc'eken op provisie. Br. Box 8F W. H. Smith & '
CORONA
telefonisch verzO'~k thuis worden be- Son Ltd; Strand House, Londol"W.
zorgd.
C. 2, Engeland.
3505
3515
Getrouwd:
Onze zeer uitgebreide sorteering
modernc
Electrische
kronen,
----------~------------Kfoek model
Perkoment lompekoppen, buTr.uitjes
F. VAN DIJK
reau- en ltomerlampel1, ineenWIT FIL D'::cossr-:
vol aroma, pillig, doch
VERHUISD naar KRAMAT 59, ,R'~t: BRANIZ'~"
voudige en' luxe uitvoeringen
en
ZONOER MOUWEN
..I .
. ' . ~ (I
.,
niel zwaar
,stellen U in staat de juiste
Telefoon
Welt.
754
~~T~Nl - 3 , , ..
V. C. VAN DER LINDEN
'
Voormal ig Chef-Arts, verbonden YENDUKANTOOR~WEL
. .'
ID':M,
~-'15- Ikeuze te doen.
L PLATON HANDEl MIJ. N. 'I. aon chirurgische afdeelingen in'
een
antlseptische
zeep
tegen
LANGE MOUWEH
Soerobaia"18 Februari 1937.
BILLIJKE PRIJZEN
Europa.
58 Para pat tan I{oningspleln Oost
•
3498
I~l
ZUIVER
WOL
l)esgewenschl leveren wij apk,op
Roode HOlld, ExzlOem en, aile
3501 Specialist Vrcuwenarts,
HEDEN
KIJKAVOND
GEHEEL
WIT
EN
ROSE
afbetaling.
Algemeene oraktiik.
MORGEN VENDUTIE,
MATEN 1·- 3
vJlla/
JI~
----------------,~--huldaandocnlngen.
andere
a=aTZMfIWllf!N:\BII ---. .---;~--'-.~--.."..)-..;-----.. KLiNIEK' (intern) (Chirurgische
patienten, Bevallingen).
ten hllize v.d. WelEdelG. Heer
FIL D'ECOSSE BROEKJES 80 (
•
De patienten staan onder streng
POOT,
Prijs per stuk'
0.70 ZUIVER WOLLEN..
Gisterenmiddag overleed na
1.40
AFD. LAMPEKAPPEN
een kort, hevig lijden onLoan Holle 15 (hoek Kb. Sirih) medisch toezicht.
Lembangweg No. 46
3510
BABY HEMDJ::S
'IlIlal 35 C
Passar
Baroe 93 Batavia-C.
1
zeinnig geliefde Man en
Tel. Wit. 819
. Ie. klasse f 5.~ per dog.
Djati zitjes,SLAAP- en EET~;"~n______ ._~~'_~
.. Fl ANaLET Ji:S..
3.5 c
Brogo 35
Bandoeng
Vader, de Heer
.
Het odres voor Betere Heeren~e. I I II ~.§g I I II
KAMER-AMEUBL., SALON'
. J
• .
Tjikeumeuhweg Buitenxorg
GiRST,EKo:mn
90
kleeding naor moat. Gcvestigd'
e.
"
".
II
/I
GRAM" pend!lle, enz" enz.'
-, --~'- "',3503
I.UIERS, PER DOZIJN
.......
L. J. QUIX
anno 1922.
Rontgen-Bestralingen, em., 3527
2)'
COSTUMES'MeestModerne inrichting.
~ II:!'I!3!!!fmt@'W
in den ouderdom van 45 jaal'.

F

----,------.
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TEVRfO[N"

f

,a,me"
,
"
nefd!6J,$
ENT RA ,
I .

3:0:

!tJ¥I3fflWJ«'PU'1lllll'lIhd~
Jong Hongaarsch, doktsc Gel eg8nhe ids k00 p :

- - - - - - -••- - - - - - - - . _

met lof geslaagd aan de universitei ten teWeenen en te Boedapest, met' drie jaren praktijk
in hospitolen,
, .
ZOEKT POSIT I E
in een sanatorium of hospitaal,
dan wei andere medische werkkring.
.
Adres : Dr. Kulcsar, Boedapest,
VI Szondyu 37/ c (Hongarije l.
3499
":"_.- - - - - - - - - - - 1

L. J. QUIX
in 1even Voorzittel' van onzen
.Bond en Hoofdredacteur van
De Volksstem,

__

Een keurig zoo goed als nieuwl-i E DEN « IVJ EI<NADVUOTNI DE
M 0 RG EN
ten huize van den WelEd.G. Heer
Christelijke Encyclopaedie
J. Sundermann
onder redactie van
Prof. Dr. F.' W. GROSHEIDE
BEERENLAAN 15
'
Os. J. H. LANDWEHR
MR.-CORNELIS
C LI
Rottan, djati zitjes, boekenkast,
Os" .
NDEBOOM
~chrijftafel, 1- en 2-persoo::s bedD:i. J. C. RULLMANN den, eetkamer-ameublement, toi5 kloekedeelen met supple- lettafel, s.piegelkast, bridgetafel,
ment-deel.
schllderijel}, Senking gasfornuis,
enz.
3.519

~~~~~!~~~. .~. . ~:c~~~e; :O~ln. g(~;~~~; ~~~~
(Nieuwe prijs

f

Poekhandel O. B. U. Z•
Qve!rO(Ic119

KRISTAlWERK

'Ioor abonnementen. klacntell ow&rent de bezorglng van het Bata.vlaascn Nleuwsblad gel1eve men
z.a. Vazen, vruchtenschalen, ~ch te wenden tot den Agent. <len

J.

C.

--------------.-

B L 0 K
Tjangkol 35

.

O\t

\'\t.t;f~

\

\

~\

.

__ ,~

GezondheiJspijp

T J I BADAK.

~

Oroogrooker
"WlJnup"

Voor abonnementen, klachtenom·

BA'rAVIAASCH NIE~WSBLAD
enz. gelleve men ztch te wenden t::t

f

1.75

j'~-

lUll EKK~ L

JR~;,~~o~NN;7D~,~~7·~ '.!.;, B"""

.

It;

R A T~W~::

Voor Zaterdag en Zondag a,s.
'
'
' .
R EeL A M E dagen:
Botercoke - Ch~colade coke - . vruchten cake f 0.50 p.stuk.
Echte goed gekrUide spekkcek Vide ouderwetsrecept reclameprijs
f 1.75'p, ~t, f 0.50 per V4. Holi. wafels met slagroom en verse
a~rdbe!en. Cocosk.ransen, eierkoeken, padvinders, enz., enz.
Diverse luxe broodles, geraspte broodje$ diverse gevulde broodjes, breots, botervl inder.
"
.
3525
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.
Koopt Uw d7f
•
.
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bij

VISCHHANDEL

...

Na

3512

.m-

HI

i

e

3526
w

HLEFOON WELT. 721

722

(alles

Coiffe,ur· J. MESTERS

voor een sp~eciig h·erstel•

J\LS de koort!laanval achter den rug

.c~ is, merkt men pas, hoezcet het Ii·
chaam is verzwakt. Het bloed is tot het
uiterste verslapt - en de terugkeer tot
volle dig herstel kan maanden en maanden
duren - tenzij gij besluit eens enkele weken
geregeld Sanatogen te gebruiken. Sanatogen zal het langzaam voortschrijdend
hers tel aanmerk,elijk v~rhaasten, omdat het
't lichaam vo.orziet van de natuurlijke bouwstoffen van kracht en energie:phosphorus
en geconcentreerd melkeiwit. £n omdat
Sanatogen geen geneesmiddel, maar een
versterkend lJoedsel is, en zeer Iicht verteerbaar. zaI.h.et onder geen omstandigheid
!.waad kunnen. Integemleel, hetmoet U
goed <loen en inkorten tijd zult ge, mel
Sanatogen, Uwvroegere kracht en gezondheid volledig terugwinnen.
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MA G N EET JE S-TA RIEF
Per 5 rege.ls druks of gedeelten daarvan
,

f

1.- per plaatsing

Vaor

onnonces, welke niet van xakelijke strekking zijn:
Per 5 regels d,uks of gedeelten daarvan }
per plaaising .............. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . f, 1.p~r 2' plaatsingen ............................... _. . . •
,,1.50·)
per 3 of 4 plaatsingel1 .. _........................... ,,2.-·)

Het Zenuwslerkend Voedsel.

ell Toko',

.

)

-

+-

-~~~

SANATOCEN
\

. Telefoon WI. f65.,

Ill)

Het gebruik van Sanatogen gaac steed,
met een opmerkelijke toeneming van
den eedust gepaard. Sanatogen sterkt
J., zenU\':en die de werking det spijsverteringsorganen regelen - 'speciaal
die. welke op de maag werken - en
zoo keerl in korten tijd cen gezonde
eedusc terug. poor deze dubbele wer·
king - versterkend eneedustopwekkend
- nemen de krachlen natuurlijk sne)
toe. Waarom zoudt gij een tijd van
langzaam en moeilijk herstel tegemoet
gaan - waar Sanatogen U spoedig
weer volkomen gezond en sterk maaktl

Herwlnkracht,na koortslg<9 ziskt<an m6t 6anatogen.
>

Rijswijk 5 (Grand Hotel Java)

Toeuem1ng van den eetlust.

Verkrijgb. iq alle Apotheken

inbegrepen)

Systeem Vlakwlkkel

,Malaria - Dysenterie - neem, Sanatogen

I

·!W~l' . . RM. . .pr'7MMW"U_'e

{ 9.- Oliebehandeling f 2.50 extra

5n

Rijswijk 19 Naast de Harmonie
Bragaweg 29 Naast Gerzon
Pianohandel Leichel
Muziekhandel Lie rek Hin, Passer Pagi 104

27 -

Permanent Wa ..,e

Koortsige Ziekten

•

PAT TAN

ibiiW6H&*

IN AlLE APOTHEKEN 8. TOKO'S

mn

STEEDS VERSCllE AANV"ER

------------~--------------------------------->.

fOHHAI1INI

N.V. Piano- en Muziekhandel KOK
.. ..

PATENT

'\1' A It A

MANNBORG HARMONIUMS

•

en wen ken 00 verschillend gebied.
Priis , 1.50

Overwon

3000

Laogste Prijxen
Detaling nQar verkiexing
·.Laagste afbetaling
Tien jaar garantie
Inclusief kist
MOUTRIE, ...................... MORRISSON
ZiMMERMANN ................ AUGUST FiiRSTER

::&err

Zag

DE

Tropen-Piano's en ,Vleugels

I

MAGNEETJES TREKKEN

recepfen,benevens
allerlei gegevens

Kwon'.

3351

"Lalen we dan dadelijk For.
mamint nemen 0111 besmet.
cin~ te voorkomen. anders
liggen we volgende week al.
lemaal Ie bed."

3521

Batovia-C.
Bandoeng
Soekaboemi
Cheribon

en :n aile Apotheken.

liN A PO LEO Nil 'e met ru;m 300

Gg. Kenanga 26 8enen, Tel. 132-136
Weltevreden.

Ii.M . handig boel,"

H. A. W. HILVERDlNK

VERKRIJGaAA~

.

II llONG MIN

W

I

AX

.

,1.,J.e.. d,n ' ..vloed op 1..1 Mor M~larl"
" ..,nllalot. lid",,,,,,, D. Joro chi "'" de,..'
\lfnwaUtndtn i'ft.1Jlold del' malariapa.,4I.d hd hoold I. bI.d.... Jon,l lerue.
he! "" ..tal rood. blotdlidlaan>pj .. ,,,omt
10. .n in /IQ,ltn Ujd "cdl d. paUent
zl<h wn' ,ewnJ en k'4chtia".
schrlih een geneesheer in·c
Geneeskundig tijdschrift
..::rhe Indbn Medical Record".

;'

II

en Echtgenoote

fmc'·

TOKO

.$"""Iog... heelt .... oj>TM,kd!j" ,,<to

D. R. KRIJGSMAN

H. NIEUWENHUIS

6, Rue Dom basle I:e Parijs

w_

"DE TABAKSPLANT"

Z wakte na Malaria.

3542

Mr.-Cornelis, 17 Februari 1937.
3522

~:~~!i~~rcid:~ooaangen~men

••

speciaal Sigar'en.MaWi

..

Mevrouw de Weduwe
Th. M. QUIX-Hemkes

yoor de vele blij~en van belangstelling, bij hun huwelijk
ondervonden, betuigen ondergeteekenden, ook namens Ouders
en andere fomi! ieleden, longs
dezen' weg hun welgemeenden
dank.
.
'>

~

verkoopen ?
Weet U ook, dat wij niet aileen
billijker in priJs, doch ook de meest
mogelijke service en coulancc te~
genover onze klandizic betrach(vJh F. H. Justman)
ten?
dutovia-C.
Noordwijk 38b
GEEFT ONS cen proefordet en U
Tel., Welt. 349
zult hiervan ovcrtulgd zijn.
Bandoeng
Bragaweg 39
Telefool1 1183

..

ep''''11fF7 o m " . . . ,

""MJR'I!f

z(i~al~5ant4IenCopahu.

&Dranken ---f"~~·~-··~-'

wal~lng wekken. de maag trent bezorglng van het

C HER I BON.'

etc., etc.
3502 Telefoon 108 ----.-.. --:;.- - ----.. -.--.... ... .
.
~;;;;;;::.:..=-_ W& =;::

PrOVI'SI'S','n

'"

v~rmaardmidd~1 maakt.
, van geneesmiddelen

,me"""'7

Zoo juist ontpaktmooi

yoor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij
net overl iJ' den van m iJ' n Man,
betuig ik longs dezen weg mijn
hartelijken dank.

Batavia-C., 20 Februari 1937.

OU
.'

Kramat 4
_
Botavia-C:
Telefool1 5914 Welt.
' S"uisbr~g'tr. 7 --- Tel. 1708 WI.

n

C.

INSPUITING

72.50).

______________

~::;it~;t,dat wij ultsluitend Prima~::::::,,~;'

ex. van den bekenden'

TOK 0 0KAM URA

Batavia-C., 18 Februari 1937.
3520

- -:

-_'H_~~_ER_--

............ -.-.- .. - den).

. BOND VAN DRUKKERIJEN IN. NED.INDIE.

p. p.

--'.
Vendu-Kantoor lie

'

174v

-

vanaf f 70. -

Hiermede vervullen \Vij den
droeven plicht kennis te
geven van het overlijden van
dell Heer

if

ff

SMOKING

BatavIa-C., 18 Februari 1937.
,
354l
"1M
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Th. M. QUIX-Hemkes
W. S. L. QUIX
en verloofde
L. V. QUIX
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Baby
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UP, P, VON PAJZS

~

10 Cent

lAMPEKAPPEN
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PENSIOENS-VERZEKERING

-

Moorkoppen~

..

De reductie wordt slechts verleend, 'wanneer bij eente
aonbieding het aantal plaafsingen vermeld wordt.
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Va'll Vrijdag 19 Fehri.al'l
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Hevige gevechten In den Jarama-sector

Tegens-trijdige

'"

Versterking van
Hong Kong i

beriohlen

ver/oop van den sfrijd

Non-interventiecommissie ,nom 'geen beslissing
~

I

•. J

_

Het Controleplon

•

Olltzettemle ellemle omlel·tlevluo",leUngeu

I

Engelsch wa"trouwen

Han 9 ~ a n g, I 8 Februari
(Reute"rl. De militaire autoriteiten kondigen het program
voor den bouw vangeheime vestingwerken, op het Stanleyschiereilend
(Hong Kong-eiland) aan, wear een oppervlekte
van circa 2 vierkanfe mijl ten
behoeve van openbare werken
gesloten is. Er is niets bekend
gemaakt omtrent den aanvang
der werkzaamheden, doch de in-

Debatten in het Lagerhuis

:r: 0

n dell, 1'7 febr. (Rellter).
Hij het indhinen van de resolutie in;.
zake de' niellwe defehsie-Ieening verklaarde Nevllie Chamberlain, dat de
leening ten volle gerechtvaardigd
Wordt door <fe weer'galooze omstan·
diglielfeil, welke E'ng'eland hebbell
getlwongell reusachtige uitgaven ten
'beh!ileVe van de bewapenillg ,te doen.
Sedertden 'WereldooHog zijn groo·
t'e hoeVtellie'den iticmve wapens uUgeVondeii, evel1ais llle.....'ve transport.
middelell, enz.

Nederland
•

(TeJe,rrammen van hd AIr. Ned. lnd.
Petabunail Aoeta).

Dl{. A. LOUDON
Den Ha a g, IS Febr.Naar~de
regeerlngspersdlenst meldt, Is,de benoeming van dr. A. Loudon tot gezant in
Bern spoedig te verwachten.

Lon den, 17 Febr. (Havas). De
DE "KERTOSONO"
'Engelsche pers begroet met, verllchtlng
het 'beslult der non-interventie·comm!sDen H aa g, 18 Febr. De "Ker~
sle, doch zij blljft desondanks de optosono" Is thans in helt dok van Llsllarechtheld betwijfelen van de haast,
Zelf::; het cljter van 1.500:0QO.OOO pond bon opgenomen. De voorlooplge reparaste'rlillg, Ve"rdeeid oVer een tijdvak V'an tie duurt negen dagen, en daarna zal
waarmede'Dultschland en Italle zlch op
het laatste moment blj het neutralitelts'vijf faa'i:, kan nlet als deflnitief worden het schlp voor definitieve reparatie naar
beginsel, aansloten.
,
schrijving is geopend voor den
beschouwd.
Rotterdam terugkeeren.
" sc
hr'ijft, o.a... "Veel zal
bouw van, een groo'fe k6zerne,
. Pe "Times,
,:afhangen van het al dan n~et op I&yale
die circa 120.000 pond sterling
,winuieer de 'omstalldlghe'den de l'egeeUET' PLAN-DETERDING
'ri'l'lg tdesfaan he't progra'mrna Ite be perwljze naleven der 9vereenkom·st. , '
zal kosten .. De militaire autoHet Is te betretiren dat het tot standrifeiten wenschEmgeen bijzonken,des fe bete'r, Aandtin andere'nka'nt Den H a a g, 18 Febr.' Het h6Qtd~
komen der overeenkomst zoo langen tijd
'best'aatd~nioge(ljkh'eid dat wi:l.hileer de bestuur van de Hollandsche Maatschap·
werd vertraagd en dat Spanje de laatste
derheden ove'r de vesJil1gWerken
t'oeHanden nag meer verslechteren de pij Van Umdbouw, betulgde Sir Henry
weken door vrijwl~llgers werd o.verbekend te maken, doch het ver,i'egiferln:g ia'l 'moHen consta,teeren dat Deterdi:ng telegraflsch zijn sympathle
strootnd.,
luidt, dat er een formidabele
hit Mddelde cljfer nlet het totale be- Ihet het bekellde 10 rtlillioen-plan,dat
Oeze vdjwUllgers ..,.... men wu felt~lijk
luchtafweerinstaltatie gebouwd
drag, Is, ,dat Engeland voor zljn defensie van he't grootste belang voor geheel Ne'defrand wotdt geacht.
'moe ten zeggen: deze buitenlandsche
z a l w o r d e n . z i l 1 mderen uitgeveil.
'troepen -" speelden tljdens de jongste
,
"DES GU'.tENZOVIEL"
gevechten een steeds voorna'mere r o 1 . " 1 r1'1 antwooi'Ci op. een Inter'ruptle' vim
De dlplomat!ekereda,cteur van de "TII'het Lag'erhu'iSt'ld Arthur Henderson, die
nies" raamt lndit verband het aantal
""*' Vio€'g 'of E'ngelandiijn efgen oorlogen i> e n H a a g, 18 Febr-. De heel'
'bultenlanctsch.e vrljwUlfgets iil. de Iaat-- - . 'illl v(jer'~n dan weI deel ulfma~ikt van B'ec,k'ers, die bekendheld verWlerf,als
st'e 8 weken Hen tot vljft1gdulzend.
eensyst~em van cQllect!eve ve"tUghefd. aannemer van het werk voor de liehf aatl' Ont'2~ttendetoo'nee'len
0 e
dIp 10 mat 1 e k'~ r e - Ellgelulld
'ierklalmle chariiberliiiifi d'at het nlet in ling van het wrak der "Lutine" - waarI
d
IRoo en val en vergee S
d a c te u r van de HManches- . - - - - )iet al~ein~e'n lielang ZQU zijn ~e ver- in p.1~'~verigens nooit sla-agde - Is, In
-" ' .•. ' ", ,'tel' Guardian'" i $ d e ze 1 f d e
~Iar'en tegen \yJen mell ZOU g~an ve~h- 11~cl\tel11S geonmen, nadat e1" voor de
.
."
,.
'.
. ,
'ten en Me En/tMand's bondge'nooten vlJfde maal brand was ultgebroken' in
A v I la, 18 Febr. {Havas}. De cor- DE VL.U(1HTELINGEN U1T MALAOAm. e e n in g t 0 e g'a d it an' en
Il'espondent van lIava.$, tl'i1ospital,. .'
' '.
s c h r ij f t : ,,0 e I tal ian e n
zouden kunnen z i j n . '
'zijn fibrlek te Gennep. ~"Yenals bij de
vale.~cl.a, 18 Febr. (Reuter). Vr,ee- v 0 ere n t h an s i n Spa n, _~ .. '
" .•. ' ."", ,,'
be plannen der regeermg zljn tegen 'vodge branden werd de fabrlek weer geJllleldt: De twee door de regeerbigstro'e·
men den 17den dezer in den Jarama- fSelijke ~rva.rmgen met de vluchteUn~en j e mill tal r e o 1> e l' a tie sEen merkwaardlg rapport 'geen enkele mogendheld of groep van heel verwoest.
. '
...
ult Malaga worden verhaald door den,
t
t 5 0 0 0 0 man e n '
';'h d
I ht d 'h h' t i d
sector ingezette aanvalleu waren zaer 'C'
d"11
h
N
Be u i
me.
..
,mogen" e en ger c , 09
e s e
NECROLOGIE
l ana €eSc en genee.s eer orman
- 'e e 11 g l' 0 0 t e hoe vee I h e i d Lon den, 16 Febr. (Reuter). Tij- 'pilcht der regeering een plan In te dle!
fuevig doch hadden geen sl1cces. Om half thune, .dle~ toen hlj den IOden dezcr 0 0 rio g sma 't el'l a a 1.
dens een conferentie. welke hedenmor- n~n, dat, noodzakeUjk is voor Engeland's
Den H a a. go, 1& Febr. De ge~es ~"s m~rgel1s opende de regeeri~g~- ,een .vrachtauto vol bloed "\fOar transtu: De "News Chronicle" ~eeft bUjk van 'gen op het departe'm.ent van het Mljn- velifg}:l,eid ~n voor de nakomlng van En- penslonneerde
officler van geZQlldh"eid
,
I1\rtiUerie het vuqr op de eerste natfo- sles aanbtacht, te Almeria een, on()nder zeker pesslmisme en merkt op: "E'en
"
.
,.
"eland's verplichtlngen.
bij het IndLsche Le'ger. de heel' Baftus
••
V I ""1 drld
broken stroom vluchtelillgen ontmoette. d'
oorzaken van de thans berelkte wezen van het mInlsterle van Handel b
Ii
ti
I
I
J)'a s sc 1& HUes vOOL. ac a !f a
en Hij t Id "000 ki d e ' - v n 1000 e r . ,
lk
d blj'
d
'
,
Bakker, 1s overlaQ.en.
t'
e e iI
n er n, waar a
oV'ereenstemmlng Is ongetwIjfeld het werd geopend en we ewer
gewoon
DE DEFENSIELEENING
(!)~ lUaranosa. De mUIClOs konden eeh er barre~.oet~ .en velen slechts In ~h enkel toehemende ongeduld van de Fransche door vertegenwoordlgers van scheeptuet tot, den aanv.al overgaan vanwege kleedmgstuk gewlkkeld. Dr. Bethune en ,
Brltsche regeeringen oV'er het dultJ h t
Ijn
de Adm' llt'eit
L :0 n if e il, 19 Febr. (Reuter). lIet
fuet hevi"'e ljllervuur del' nationa,Jistis,Cl,le zijn metgezellen gaven hun p<>gfngen ednelijke gebrek' aan oprechtheld der' tas- vaar 1, ',d"e m d' wedzen~ 'd"" I' ~~a
•
1>
..,
,
'
,
.,..
te Ijd' ,'" d ' IJ "'en r. oy s wer en e voor ee en IJespro- Lagerhuis heert met 329 tegen 145 stelli- ,.-.;..'~''';.;.'';"-,'.;..';.;.";...;..;.;.;...~",,-,,--.:.-,,-.....;..;..o.."--';""':'--.
r en op, :. aar, Z ,con clstlsche regeeril1gen.
,
'
","
'
,
" '
.
'I\\rtillerle en mitraiUeurs. Twee regee- om verqer
,
' s t a t e e r d e n , . dat hler dringendet: w~rk Engeland en Frahkrljk gaven te ken- ken van het, gebrulk van, stee~kolen 111 ru:en het wetsontwerp tot het aangaall
I11tlet over dei" oorl08
rrlngstan~s wjlrden ver,nield.
" , te yerrlcht~n was, n.1.. ,~~t, ,n V?I~lgher~ nen vastbesloten tezijn op een onmld- plaats van oUe door de Britsche koop- 'vall ee'll Diitensiefe'e'ning van 400 mil~
Later III den morgen had e~n nie~webr.engen, van de .ergste geva,l~el'l;.~ dO,~- dellijk:e besllsslng aall fe r.lflngeI}' '.
vaardljschepen.
'Ponltst'e-ribig aal1gellQinen.
Berlijn, 18 Febr. (Reuter). In
manval plaats. Door ,tanks ondetsteundeo .ter moes~ dikwljls kle~en ~us~ct1eneen
H1ei;door worc!t op dramat1scl~e ..yIJze
I11tilicios trachtten de laopgra:ve"n, tebe· a~l'l,dyse?t~tIe stervend kind ~n een, o~-aa'n~efuond wat men nlet meer moed en De conferentIe Is een gevolg van een
een
toespraak tot :een groep DUCt-,
Nevllle C!1a'mb.erlalnve~kIaarde verrrelken doch werden teruggestag'en. De~erweg ge~doren bdabDY, die dOe'°I'irj'kde mitoe: 'vastberadenheld vee'leetder had kun'nen ~itvoerlg rap~ort ,vande ~{)m!mst1on der, dat deScnatki~t zlch de be'noodlgde
strijclers te Berchtesgaden,onde'i
,
'tier gezooeo ' wer. e vrees
e s ua- 'bel'elktm"
Appliimces Manutactur'e'rs, AS:Soi;latiort, gelden zal v~rsch"ffen, door, de uitglfte
wte zlch 'arie leden van het inter,
I!t~lft, der regeeringstanks werd onklaa'r t1~ werd verergerd foen AImerla,welks
'.
dat
diepen ii'ldiuk op mlnls'ter RuncI- vall sch:Hldstblltetten of door verschll, gesehotell. Tegen 12 uur vorderden delievolklng ,door de roes{to6l'11mg 'van
nattonqal verbena van front~trij- ,
lende vormen van leeningen, met of
man heeft gem aa kt.
I Nog geen beslissing
'WUten 'lichtelijk in den Jarama-sector, 50:000 vlu~~teUngen v~i'dub~ld. is" door
ders
bevonden, ,verklaarde. Hitler,
zonder a'Itl.orttsMletOnds.
ItalHtansche en Duitscl'le vllegtulgen
dat
het
Duitsche volk niet langer
,Of
schoon
niet
wordt
voorgesteld
dat
Lon dell, 19 Febr. (Reutllr). i~l
De bewerirtg van qJajoor Attlee, dat
,dloch in den Escorial-secCl.or veroverden we,rd gebombatd~etq. De bonm'leh re·.
de
marine,
en
de
groote
pass'aghirsschede
;mi'nsteanimositeit
koestert tede
stAp
del'
reg~ering
in
weien
'eenoordie Wit,ten llabij Robledo de Chavela eeil 'genden n~er op de p!e~neh, v6I,vl~chfe:.. tegenstellil1~ tot de verwachti.l1g~n, Is pen van he't. gebiulk van ollezouden
16gs'nia:it:regtel
Is,iS
aJ)soluutonjulst,
genandere
v()lken,waartegen
het
Ibelangrijke, Escorial beheerschende, po'- Ihlg~n.Min~tens 59,~Urg~rs, ·vtetden g.e·- 'lfe zittilig van d~ N:on~inti!rvel\ti~.sup,. afstallpen,',wc)rd,t erilp geWeien, dat Enhe"ti lil werk'e1Ij'ki1.e'ld een Inaatrein
den groaten oorloggestteden
;' sitie, Waardoor de val vandit dorp aan'- doad. J)ulzenden vluchtellngen lOOJ,>en
'ss'e hedenavond uiteengega:m na gel and jaarlijks ongeveer 2.500.000.000
get' Is vOOr he't behoud van den vrede.
nail1: Valencia, doch de '1dor .den, mlIi:" comml .1 •
' , ' •• ',
',"
'
ht
keeft. "Niets is overgebleven dan
Sltaande wortlt geac .
tiectrenst g~schikte mannen weiden on:.. bespl'ekmgen, die blJna twee uur, ge· ton vloelbare prandstof Importeert,
waarvan
minder
dan
5%
uit
verschlleen groot respect voor onze ~roe
In het Zllidell werd eell aanval der re- 'dei'weg aangehouden ten, bel1oeV'e van duurd hebben, zonder da.t een beslissing
Iende deelen van het Brltscherijk atgete
tegenstanders", aldus de Filho.
lIeeringstroepen in den Villa del Rlo'- de Ihi11cla.
gell,omen werdten aanzlen van de Pot- komstig Is. Hierdoor worden de· con"NleniliWd iin'iii het allerminst de
~~arna verklaatde: "Ken:
rer,
die
'kanselier
va'n,
de
Schatklst
kan
<Je
!!sector a f g e s l a g e n · t u g e e s c h e bezwaren tegen het controle- voyeerlngswerkzaamheden der vloot in
nietttve
oorlog
ZOIt catastro/ale ge,steeds
grooter
worden
de
lasten'
ga;~
plait. Den 20sten a.S. zal een nleil\ve zit· oorlogstijd in s'terke mate vergroot. ,
OORLOGS;\IATERIAAL,
volgen
hebben
VQor
aile landen.De
'deslaa'n
zOh."der
eel\
gevoel
van
aftiitgpli\'ats hebbim.
Luchtaanval :op I MQdrid
47%der"
kool>·ia~u;dlJvloO.t
g'ebrulkt'
,
verstoring
van
denbinn'enland·
kee'rehv'an
s'cllaanite
over
het
feit,
Olt Parijs 'ivordtg'eselnd, "dat '1olg'ell{1
~He. ,!:fet grootste deel dezer sche~n '
schen vrede iZOU Dttitschlands werk
cte"Echod~' Paris" de to:6de 5pa'ausche
'zi}n wildeVaar'tschepen, welker orii,ilquw da't' d'e 'beschaving de voorkeur geeft
" Par Ij s, 18 FebI'. ('l'ran9.0cean). stOomer .. Yicente la R'oda" uret een '
'vim wederopbOttw in 'yevaar brenaan
het
breken
vRnJzijn
eigen
nek
utt Londen W'Ol'dt gemeld, dat volgens ,van olle- in kolen~stokers zou. ?eteek'eIIIedenJUorgenvroeg had een aanval rut groote lad'itig oorlogsmate'rlaai V'an Mar- dim
gen, MCh. de bedretging van
cor'reSponde11't te BarceIQna. van de llen, d~t d~ steenkc)len-pro<lucti~ mElt, 2 , boYen pc)gingell OD1 IilliU' m:e'enfngsseute
is
vertrokken.
.
die Itlcht op Madrid plaats. Vele hulzeil
den bttitenlandschen vrede zou
"Mornhig P'ost/' III Catalortle 'pOgingen~ilUoen .,ton, per jaar zou ~ul,ln,en WOI'- •. Ve"r'iichlltenj>p ta 'loSsen door te ge·
nn de woollwijken vlogen in brand eil De autorlt'eiten teO Valencia hebbell te wOl'den gedaa110nialle si*>ren yah g6ds- ,den, opgev'oerd. ~oorts.iondeJl deze, 'ven 'en t'e liimlen.
Duitschlands reusachtige h<!lfstel-.
steenkolen in oorlog,stijd ve,lllg 1~. Env.verden verilield. Volgens de eerste be:' arusse1300 vrachtauto's besteid, welke drenstig leven ult te wisschen.
pogingen totaal vernietigen".
Voor
het
oogenblik,
kWlllen
wij
nichten lIit ~Iadrld werden 11 personer'l over land naar SpA~'lje zullen worden , Vele ,kerken Zijll v~rnield en kerkelijke gelsche havens kunnen worden ingeno·
itfets·
andeis
'doen
da'Jl
'ol1ze
t'an:deh
feestdagen, zooals Paschen en Ke'rstmis, men.
'
&'edood en ruim 60 gewond. llIen vreest vervoerd.
. op elkaar zeUeh 'en Ife nia'iltregele'n
zljn opgeheven, terwijl de afscheldsgroet
ecbter, dat het aantal slachtQffers vee'l Het bla'd verklaart ,,-erder, dat e'en "Adios" verboden, werd. omdat "Dios",
(re/fen, d'le 'Wij OIlS Jire"t kuh"llen ve....
grooter is,daar de bew~ners niet in Caudron-vIiegtuig van TotUouse na'ar d.1. God,ntet langer in Catalonie wordt
oorIoven op te gevell."
VloottYesp'rekin~J'en~
Sltaat warentijdJg hun wOl\lngen te ver;. Ba'rcelona. is vertrokken:
erkend.
JI'er-.Slllte'h
Pe'thlck-Lawrence'verklaarde zlch na- ,
liaten, aangezien er geen ~arnt gelllaakt
DE
ORGANISATIE
TE
LON
DEN
Beperkitlg
de'
..
,
be'wa'penii1'g
'mehs
de'Laooui:-partlj'
J;egen
de
Ieening
''-'---'-'--"---'-'-\\verd. Het gebollw vall de Belgisehe Ie'" Het blad verklaart dat dlt slechts en""
~
"
enV'oerae aan, dlit cen inflatle-poJitlek
kele voorbeelden zijn Vall de koortSach:.
,
gratie is lichtelijk bescbadig~.
~oHdoriteitsstQkii1g _ I
tige haast waarmede de roode 8paaha. L.o. 11 d e il_ 17 Febr. (Transocean). ! Lon den, 17 Fek. (Tl'ansoceau>'w6rd'tgesch!1penonaer het mom van
scM autOriteiteil zMh z06 veel mQgelijk De orga.nlsatle, belast met de 'doorvoe- Van betrouwbal'e zljde wOr'pt vernomell v{tn,een belasting, welke zal drukken
ooriogsmateriaal trachten te-'lerschaf"- ring VtW het verbod ()p de aanwervirlg dat' Engeland en Duitschland' als rEisul- 'Oi> degenen. die 'haar 'het minste kunnen ·S t. I LOll i s, 18 Febr.' (Reuter).
VORDERINGEN DER WJ'l"l'EN
"',
, De arbeiders van de Fisher-canqsseriereil voor Mt cont~6Ie-plan--1n werking van bultenlandsche vrijwUligers en hun ta~\t van de bespteklngen, welke Zater- drage'n.·
naar
SPallje,
'Zal
waarsehijnlijk
dag
j.1. te Londen. zijn aangevangen tusArchibald
Sinclair
deelde
'mede
datdetabilekvan
de Ge~leral Motors Corp,
vertrek
treedt.
\
S a I a man c a, 18 «'ebr. ('i'raus~
haar hoofdkwartler te Londen krlJgen schen, de vertegenwoordlgets der En'gel;. opposltle-liberalen elken bewapenings- .waar; 1500 man w.er!J.zaam Z!ill, v!nge.n
(Qcea.). lIodenm,org.ell :vroeg deden naen ial onder leldlng KOmen te staan sche en D~Hsche regeerlnge?, overeen- maatregel zuUen ond'eisteunen, waarvan ee!l Sit-down, stakmg aan U1tsolldarlttiouilllistische vUegtlligen ,een aal1val 0,6
van een vooraanstaanden Engelschen ~temmlng nebben b~relkt Illzake Jl,et de l1oodzakelij,kheld kan worden aange-te1t met de 70 stakers van de U.A.W. 1.n
VRIJWiLLlGERS
regeeringsamptenaar.
,vraagstuk van de: kwalltatleve beperklng toond.
de afdeeling: van onderdeelen in de
(lie ,Ca.talaan.sche stad Lerida,
Par If s, 17 Febr·. (Trailsocean). De' inspecteUrS zullen tooveel inogelljk der vIOtltbewapening..
"De politiek der dlctatoriaalgeregeer- ·Chevroleifabriek.
Een hevige slag ~votdt ajlll h~,t Jara ..
Het dagbh\(l "Le JoUr" meldt dat van worden gekozen ult de burgers van lahde landen heeft In Engeland vele uituna-front. .De Witten v!>rdertl'en fill {l~ Augustus 1936 'tot Januarl 1937 aIle ell den. die direct of indirect getroffen zljn Tljdens deze besprekingen, werd ge- gaVeh "I/<J6r· de nerIJewapenlng noodig
wroe&:e morgeullren IV.alt 18 'dezer op een reeds'vanult Parlj.s' 5920vi"1jwll1lgers per door den Spaanschen burgcroorlOg';
constateerd dat geen ernstige meenings- geplaakt. Deze maatregelen zljn onhe11Tot de maatregelen oni het vertrek verschillen tusschen belde partljen be-spel.lel'J,den gevaarlfj'I<, doch dok onver- VI ash i n g toil, 17 Febt. (Havas)'.
IPlUl~ 6 kUo.ll1,eter. Na. de aicti\lite,lt,dle. trein naar het roode Spanje zijn ver;.
'
vall vrijw1ll1gerste voor,komen zal waar- stonden en men neemt -'- ofscMon de mijdelljk en lloodiakeIijk.
Het secretadaat van het Witte 'iIuIs
I,gisteren ontwik.keld wer<J,zoUi JIQt na~ trokken.
Het r.a'gerhuls ,mootechter de oV'er_maakt bekend, datPresldent Roosevelt
sch'ljnlijli: behooren een strenge con- bijzond.erheden ,der' overeenkonwt nog
,ltio.llaJistische frol1t tlm:ns 20 kilo',nt,eter
Het blad voegt hieraan toe, dat hi trole op de paspoorten In alle fanden, nlet bekend gemaakt zljn -::- aan dat de tuiglng hebben, dat het de yolle waarde een onderzoek heeft gelast naarhet
~al1 iUcalal ,de Henares lO;Ol,i(ln.
verbaltd met de'vele andere pilriten van dIe tot de onder~ekertaars ,van de non- overeenkomst ill werking zal treden 2co;, voor zijn geld kXljgt en dat de reg'ee- feit. dat de neger-cadet Ja'mes .1oonso11
dra een soortgelljke oveieenko'mst tu.s:.. ring op krachtlge Wljze een vtedespaU- geen eindexamen 'Iheeftkunnen doen
vertrek en vefvoermlddelen he~ aantal IrttdrvenHIl-ovel'een!koin.~~ behOoren.
Visa'voor Spanje zullen eerst na e'en schen Engelahd en de Sovjet,:Uilie tot tiek voert, welke een oelarigrljk deelvan van de inarine-academie te Annapolis.
vrijwllUgers, dat aan de zljd~ van de
EEN ZEESLAG
Spaansche roaden meestl:ijdt. op 30.000 grondig' onderzoek worden vershek·t. In stand Is gekomen. .
deze bewapeningsu1tgav'en 6nnoodlg zal .rohnsOn, die. de eerste neger was ,die
.ma
. ken. "
sedert 18740p de
mall kan worden gesteld. .
geen geva I zu II'en' zIj ec'ht'e'r a'"
an wer k"
"
, marlne-academie
, , werd
'
Mar s e i I I e, 18 Fei)r. (Trans:..
, .... ,. _.. "
toegelaten, was cen voorbeeldlg leerling
loozen worden verstrekt.
Dit beteekent dat Duitschland Insismcean>. V () 1 g ens e e n be;.
Wanneereen visum zou worden aan-teertdatei: geenveranderfrigte'n g'u'nste ~
"'.w< '
en zijn studfes schenen met succe$ te
rricht van Agence Ra,;,
gevraagd en geweigerd zal hlervan door van Sovjet-Rusland zal I(omen In de ver-. .'
zullen worden bekroond toen hlj plotIJe.
NEDERLANOSCU SCIIIP AAN·
diio ult Madrid heert
ling de acadenlle verUet.'
mid del van een stempel melding worden houdlng tusschen de Duitsche en Rus- iVociriiJegen
GEIIOUOEN
Iter hoogte van Tarra'President Roosevelt wenscht· nlet dat
gemaakt In' het paspoort, z60dat de slsche vloten in de water-en, welke
~ !g 0 n a
e e n z e ,e.~ 1 a.g p l!l a t.s. Vol g; ens h e t ' "Agence Radio l , houder van het paspoort nlet naar een Dnltschland van vi"taal bela'ng voor zijl1
zich op de scholen en ,universlteiten ras!g e had
t u s s c h e It Roo d lJ I s' e e n s too m sc hlp, d a t ander land zal kunnen reizen in de hoop nationaa. bestaan acht.
GEllEliUZINNIGE VLIEG'fUIGEN
senkwestles zullen voordoen.
0) 0 rIo g s s c h e pen
e 11 e e n m et e e n 1 a din goo rIo g s- zlch vandaar' naar Spanje te kunnen
mat ion ali s tis c h e s k 'a - mat e r I a a l o p w e g was begeven.
In tegenstellingmet de Engelsch- 0 s I 0,' 17 Febr. (Tra·nsocean). Wed:l e r. D e Roo d e s c h e pen v a 11 Mar s e 1 11 e n a a r AlIHet bedrag van 2000 pond sterling, dat Dultsche vlootbesprekingell' werd. nog derom is eM geheimzinnig vl1egtuig bo- Pole'"
I! e den ern s t i g e s c had e can t e, d 0 0 rna. t ion all s;.. door ambassadeur Von Ribbentrop werd geen overeenstemming perelkt tijdens yen Noorwegen verschenen, hetgeen
en moesten de vluehttlsche oorlogsschepen aangebpden als eerste bijdrage van zijn de Ehgelsch-SOvjet-RuSSische besprekIn- groote bezorgdheld heeft opgewekt onI:l e men.
a a n'g e h 0 u den e 11 0 P g e - land voorde fil1anciering van het con- gen inzake de vlootbewa'penlng, welkeder de Noorsche bevOlklng, dIe meent
6t5RING TE WARSCIIAU
trole-plan, is door de non-interventle- thans reeds geruiinen tijd gaaude zljn. da,t het een SOvjet-Russisch vllegtulg Is
bra c h t.
EENIlOOFDIG BEVEL
commissle aanvaard.
geweest.
W a rsc h a u, 16 Febr. (Havas)".
II e t i s h e t Ned e, rIa n dWat de Ellgelsch~Duitsche vlootov'er- De schipper vanhet vlssehersvaartulg Genetaal lfermann Goring arrlveeide
B arc e I 0 h a, 18 Febr. (Reuter). s c h e
to 0 ms eh I p "Dobesa",
GROOTE VORDERINGEN
een'komit bet.ref"t deze Is in hoofdzaak Fram rapporteerde dat'hij en acht leden hedenmorgen te Warscbau om in 'zijn
ID e C at a I a a n s c h e in. i n Is:. van weI' k s v e r t r e ok go i sgebaseerd oP, het hi 1935, tusscllell.Ei1- zljner bemanning ter hoogte van Kval- kwaiHeit van :Rljks-opperjagermeester
t~ e r
van 0 n d e r w ij she e t t t ere n wei' d mel din g g e:..J Lon den, 18 Febr. (Reuter). He- gelimct en Duitscnlan"d gesIQ'te'ii vI60't- shik
een grijs vllegtulg hebben geZlen, deel te nemen aan de ja{)ht In 'de staatst~ 0 e g e z e g' d e e n
gem e e n '- m a a k to
denmorgert zijh op de vergaderlng van verd~ag, \vaarblj de viMloUdfng 'tusschen dat op hl'lt water gedaald was.
bosschen.
,
slchappelijke actie met Het 11atlonallstlsche de Non-Interventie-subcommlssie, waar- 'de' Britsche, en Dutts..::he vlootsfu'rkten De schl'p}ierst'u'urde de "Fram", die 'Gene.raal Goring wordtvergezeld door
die regeering van Va~lhoofdkw'l\rtiei'te Sa- op de Portugeesche bezwaten feg'en het werd gesteld op 1'00 : 35.
zich op 14 mijl afstand van het vlleg-staatssectetarls Korner, entwea agju.
l. e 11 c I a t e
0 n d ern e men 1 a ma n c a
ve i: k 1 a art, d a t controieplan besproken werden, zulke
t'Ul~ iJev6l'ld, In de 'rlchtmg daarvan, dan ten, aIsmede door 10 Dultsche po.
tten elnde de Insteliing de waal'de van de la- vorderlngen. gemaakt", dat ' geh'oopt , pit waseell k~antitatieve:', 6vereelt- j w~a'rop de maciUrie eell r06kbom af- 'iitl¢'-beam.b~enill burger. ,
w a 11 e e n e e n h 0 0 f dig 0 p '- din g' 'v a, 11 it e t s chi p, I n wordt, dat tljdeils de avondzltting algekomS,t',terwij,l,de, tha,l,\,~",t,ot ,stimd, ge.k,,~,' _"I'S.~~Qgt e',!lOnd,er ~ek,kl,ng van het,rook,'" ,Mo,rge,,noc~teild ,beg,eet,t de ge~el', aaI,
'p> e r b eve 1 van a 1 I e Spa a n:' tot a a 1 a 1 0, 0 t 6 11, 0 i> 3 0 peele oVereenstemn1ing zal bereikt wor- lllen
. kwalltatl,eve Qver.eenkomst o.a. be- gQr:dljn Wedel' 6psteeg.
.
zlch naar Blelowleza, waar hij 'tezamen
Sl C heR 0 0 d e t roe pen t e In I 1 1 1 0 e n pes eta's W 0 r d t den Inza,ke de contr6le op de fuegaligen trekking heeft op het kal1ber van het' Het viieg'£u'ig gat'vanuJt de lucht sIg· met President M6sclcki gediirende twee
w e r k r ij gen.
g era a ill d;
tot Spanj~ via portugal.
.
gescnut der Ood<fgsschepen.
, nalen m~t blauwe lIchten.
.
dagen zal jagen.
' .I

M 'a d rid,

18'Febr. (Mavas).! Het 'comm~nique
'Van de Defensiejunto 'metdt:::Yijdens hetbffensH3:f oer
.regeel1ingstroepen, dot den I1den' in ·den Jdr(H~dsector
werd ingezet, werden de 'Witten gedwongen vela posi·tras te orltruimen,' van woarutt zijde vor;~e week 'de
, verbindingen tusscnen 'Valencia en Madrid trachften
'te bedreigen. , Het republikeirische hoofdkwdl'trer rdomt
Ide vorderingen der regeeringstroepen aan €lit front op
:5 kilometer. Grooteho'eveelh~deh wdper,-enen ri1WiiHe
'werden ,door de Witten achtergeloten. 'Hettom'ri'luni,qu~maakt voorts 'melding ,van een bombardement van
Ide vestingwerken 'vanCel:.tta door regeeringsvliegtuigen,
,dot in de hoofdstod een"uitstekenden 'indruk" heeft
, !gemaakt.
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De minister wees erop, dat de door Jav8, ,China ,Japan Lijn
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cldent.
1?~e~OI:de~d glera~md. t t
lk
Kon. 011e"
432 433
het land6van den burgeroorlog, eindelijk . B e r 1 ij n, 17 FebI'. (Transocean).
: ,
UI en ~
levlge s or regens, we e
83%·)
.. "a 100
we,er den vaderhndschen bodem heeft De minister van Binllen1andsche Zaken
De Japansch-Duitsche anti-KollIdagen,aanh~elden, war.en .alle spoorweg- N. r. S.
Alg.
Expl,
Mij.
0
124 )
181'/, 181'/~betreden, is el' Imierdaad meer tucht en heeft \n overleg met den miniswr van
illterll-overeellkomst _ aldlls de
en te;egraflsche verbmdmgen met de Del! Spoor
Philips
Sem. Cher. Tr.
47"')
331 333
CI
ties
SerVice
discipline gekomen in de Roode weer- Oorlog een nfeuw besluit uitgegeven ~et
Premier - hreft niet ten doel de
h~~~~ll\~d'd~~~r~~~rd:ta:il~le~o~~~b~~~~~~ Sem. Joana. Tr.
JI)8 31/t6
Cities Service prefs,
macht, die ~v?r een 150.000 man zou betrekking tot de in1ljving van persoCOllllllllllisten in Japan te bestrij- I berichten kon de ))uitenwereld in .ken- Gasmij. Nat.
39
40
230%·)
Shell Union $
kUl1l~en bescluk.<en. Dat heeft dan toch ~~~it:i~~l~n d~:~~~er.klng komen voor den den met gebruikmakillg van buiten- I Ills worden gesteld van den hacilelijken An'iem
278%·)
Shell Union prer·.
530 .... )
Tarakan
~neel dan e~n half jaa1' geduurd. BadaIII dl' t beslult wordt verklaard dat
I d ltd I
I t
to€stalld der kolonie.
_.,
Corp .. Trust Sh.
JOz en ,La Lmea, noch Irun en San Sean sc len s eUIl, . OC 1 Olll H! COIllDe schade wordt era~md 0 1 mil- Soerowinangoen
a 10 sh. $ distr.
r
bastian waren voldoende Ieergeld voor ov:ereenkomstig de herzlene dienstplichtmUllisme in het algellleell door mid- ! lioen pond sterlin"'. g
p
148·)
148·)
Basilam
Corp. Trust I:3h..
de Illannen van Azana en Caballel'O om wet geen Joden tot den mllitalren dlenst
del van internationale salllellwer:\ 10 sIl. $ ace.
2Q{)1,4*)
2ooYl*)
Redjang
Corpor. Trust Sh.
de manifeste fouten in organisatie en zuIlen worden toegelaten.
kingtegen te gail.ll.
,.
-----De
markt
was
lustelooSi
gestcmd.
a 100 sh. $
tactiek te wijzigen. Eel'st de bedrelging
Allen, die in aanmerking komen voor
Bethleh. st. Corp.
66
van de hoofdstad scheen tot een matl- den· militairen dlenst moeten door de
t
.
Phllippijuen
0)
Montg. Ward en Q{).
gedaan.
ging in de· onderlinge ruzles geleld te competente autoriteiten In kennls worHe
oplos.sen van aIle vl'llagstukken I .
tt)
. t Int. Nickel CY.
hebben.
den gesteld van de juridlsche deflnitle langs dip1umatieken weg, dus zonder i - - - - - - - 49'1, 50 f..J. •
nomlnaa!.
dat men zijn toevlucht neemt tot ge,
) bledkoers .
Gen. Motors Corp.
503fl 51
En nu? Wie ZOll durven voorspellen, Vetil het begrip "Jood" en moeten blJ weld, Is altijd gewenscht _ 'Ierklaarde
NIEUWE HOOGE CO~L'USS1\RIS
Gen. Eh::ctr. Cy.
41
) laatkoers.
Anaconda C. M.
hoe de Spaansche slachtlng afloQpt. De aanmelding voor den mllltairen dlenst Hayashi - doch de aanvulling del' be,
43 3/. t4
Standard Brands
12
blokkade, waarin het cQntr61epian voor- een schriftelijke verklaring overleggen, wapening is noodzakelijk om het hoofd
Was n I n g ton, 18 Febr. (Ha~
J2"8
Kennecott Copper
47 1/. 471h
zlet, vergemakkelijkt het overzicht in de waaruit bJijkt dat een onderzoek naar te bieden aan eventualiteiten, wanneer i vas). Roocc'/elt heeft de gewe~en com80 1/1 80 lh
algemeene situatie zeker niet: ziJ voegt bUll vool'ouders geen felten aan het lIcht een oplossing langs diplomatieken weg: mander van he~L American Le~lOn .Mac- De"Ho t money" -conIerentie U. S. S.
Gas
Mij.
er hoogstens eenige meerdere factoren heef.t gebracht, die op de mogelijkheid onmogelijk zou zijn.
'I Nott t~~oemd to~ h?oge comn:nsa.ns der
Gas,' Mij. Nat. be~.
230
Voorloopig rapport ingediend
van onzekerheid aan toe. Doch dit is van een toevoeging van nlet-Arisch bloed
De minister van Corlog genel'aal Sugi- I Vereelllode St,l.ten III de PhlhppiJnen.
Aniem
zouden
wijzen.
we I duideIijk: wanneel' de vloten van
yama spra!< - de vragen van Ozaki be- I
218
Washington, 18 Febr. (Reuter). \nlem Nat. beg.
de groote Europeesche mogendheden de
antwoordend - leedwezen uit over l~et I
Na een conferentie met Roosevelt en de Solo Electr. Mlj ..
Jebeo
wacht langs de kusten betrekken, kim
incident van' 26 Februari 1936. Hij gaf Cwuu/a
leden der speciale commlssle tel' bestu- BanJoemas
Electr.
47
49
dit slechts voor beperkten tijdsduur ge- U. S. S. R.
toe dat de jeugdlge officiercn. die be-I_-_
,leering van maatregelen tegen den Im- Sum. Electr. Mij.
5R
60
schleden. Zonder nog andere mogelijk- - - - - - - .
trokken waren geweest bij dit incident,
port van buitenl.andsch kapitaal, ver-' Bali en L. Electr.
78 112 80
heden van ongeduld en verhoogde spande bevelen van den keizer niet hadden
DE mIMIGR1\TIE
klaarde Morgenthau, dat deze commis- Rembang Electr.
18
20
ning in beschouwing te nemen, begrijpt
DE CO~UlUNISTISCIJE P,\RTIJ
gehoorzaamd, dooh verklaarde dat de 1
sie een voorloopig rapport heeft Inge- Hudson Motor' Cy.
een kind, dat dit spelen· voor polltievoornaamste oorzaak van hun revolte de: Lon den, 17 Febr. (Transocean). diend, doch dat de kwestie zlch nog in 4'h% Obl. Ind. l..
'30
-'
agent vele gevaren heeft. Hetgeen dus
M 0 s k 0 u, 17 'Febr. (Transocean). corrupUe en ontaarding del' politiek was In 1936 zijn 11.643 immigranten Canada bet stadium der voorberelding bevindt.
.' .. .. a 100
beteckent, dat de kans van een gemeen- De Centra,!e Executleve Commissle del' geweest.
binnengekomen, onder wle 4886 persoEccles heeft. hieraan toegevoegd, dat
L.
schappeIijke actie del' betrokken staten communistische partij zal begin Maart
De minister keurde hun handelwijze: nen uit de Vel'eenigde staten en 2197 geen wiJzlg\ng is gekomen in. de voor- m % Obi. Ind.'
'31
nemens en verwachtlngen, dat. tegen den 4% ObI. Ind. L;
in het Spaansche drama nog steeds en londer voorzltterschap van Stalin bijeen- at, doch was van oordeel dat ten volle uit hct Briitsche Rijk.
than:'; wellicht in verhoogde mate be- komen voor een bultengewone plenaire I rekening moet worden gehouden met de: De immigratie in Canada is in 1936 im~ort van buitenlandsch kapitaalln de
'34
Vel'. staten lets moet wordengedaa-n.
staat.
'zittlng.
j
motleven, welke erto') hebben geleld. . i met-'-:J,3% toegenomen.
••
II
II
a 500

Ozaki wenscht non-agressiepact met "U.S.S.R.
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.. a 500
a 100
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a 500
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101

96

IIJ
It
".,"'3, 100 5%, Obi. Sem. Cher. Tr. _

iO/.. , ObI. Band. K1n1Ile _
5'7", ObI. Solosche EI
5'7", Obi. Banjoemas

i

El.

5%:' ObI. Rembang
Eleetr.
50/", Obi. Sum. Electr.
4%, % 001. Volkshuis
vestIng Soer.
5Y", % ObI. Bat.. Verk.
MiJ.
5% ObI. Java Hyp.
Bank
4\2'% ObI. Java Hyp.
Bank
5'7", obI. Java Hyp.
Bank
5% Obi. Kol. Bank
t'!\" Obi. N.I. Hyp.
Bank
H'.lt % Obi N. I. Hyp.
. Bank
5%, Obi: N,!. Hyp.
Bank
6%, ObI. N.J. Hyp.
Bank
. 4'h! % Obi. Gem. Cr.
Bank
4% ObI. Gem. Cr.
Bank'
'5<;'", ObI. Gem. Cr.
Bank'
5% Obi. p. Randoe
7%, Obi. P. Randoe
6<;ih
.. Carumby
Il%, Obi. Soewarana
6'7", ObI. Mar.daling
6'.'0, Obi. Dajeuh .

J

.
102

ManggO'~ng

6'/", ObI. Moeara

Laboe
60/", Obi. BOOj, Datar
6% Obi. Juliana
6';'<" ObI. Beekit
Lambassa
3'12, % ObI. Gem. Bat.
5';'(" ObI. Gem. Bat. '17
6%, ODI. G€m. Mr.. Cornelis
4%, Obi. Gem. Buitenzorg
4%, Obi. Gem. Band.
5%, ObI. Gem. Band.
4%, ObI. G. Sem.
5%, ObI. Gem. Sem. '25
4%, ObI. Gem. Soer.· 5%. Obi. Gem.Soer.
5'h,% ObI. G .. P'bang
5%,% Obi. Gem. Tegal
en pekalongan
6% Obi. Hotel des
lndes
103
5% Obi. Pro Hotel
6%, Obi. Hat. Homann
6%, Obi. Djocja Hot.
5%, ObI. Java Hotel
6%, Obi. Plantentuin
100
6% Obi. PI;mtentuin
Ie leening
4%, ObI. O.-Jjlva.
Talgal Pr. Veer
280
Velrgde Pr~"Veer
126
Sem. Stb.l?r'. Vee;,i
270
_
Ind. HI. Vr: Veem
113
Jawa Veem
Ba,tavla Ve,m .'
30
Holtel des InMs
Str;oohoedtm Veem 82 1/. ~31/4
Inc:assobank
2c .rubrlek. 124 1/ 1 -

,

105
167

N.r.S.U. Rubrlek II
Woming MIJ.

138

60

125
1_

40

Sl.o tko.ers·en
(T 0 t. 13.02
Falcwrij
f'\'cl1am ;Ru'bber
fMUps
,Intternati'O.
,Es<compt'o.
pTIlie,
{:(. III. S.
I

u

4Y-!,
34
107
58%
88%
3.82
68Y-!,
132%

U 1")

205%-205%
303Y.l
332%
202%
120
118Y2

DE l\IJ\'RKT TE SOERABAJA

New.¥ orksche bellrs een weillig IJeter geliispolleerti

17 FebI'.

Batavia. zeer willig voor de.
Amerikaansche afdeeIing

Berlijn sluit stH
Be r I ij n, 18 Febr. (Transocean). De
aandeelenmarkt opende vast en bood
een letwat levendiger aspect. .
. Later was de markt wederom stH van
loon.
Duitsche obligaties waren levendig
gestell1d.
Buitenlandsche obligaties deden zich
onregelmatig VOOl'.
Callmoney deed2Y-!, tot 2%.
Parijs vast
Par ij s, 18 Febr. (Havas). Na onregelrnatig te zljn geopend, bood de markt
een vast en levenftig aspect.
Fransche Staatsfondsen zljn anderllIaal opgeloopen.
De geldmarkt bleer onveranderd en
was vast van toon.
WaUstr~t

onr,egelma-tig

New Y '0 I' k, 13 FebI'. (Aneta). De
New YOl"ksche beurs Is een weinig verbeterd.
Het aspec·t echter was nog steeds onregelmatig.
Staal- en kopel'waarden. waren vast
gestemd.
Sporen ontmoetten vraag.
Aandeelen del' automobielindustrie
waren prijshoudend. ,
. International Nickels noteerden l'punt
hoogeI'.
Middagbeurs bracht verdeI' koersverbetering, waarbij staalwaarden de leiding had'den.
Koperfondsen, U. S. Steel ell Bethlehe:'m steel lagen 2 punten hooger in de
markt.
Aandeelen mijnbouwmaa tscha.ppljell
bezaten ,e~n 'vast aanzien, hetgeen eveneens bijl sporen het geval was.
Shell UnIon en ,Standard 011 zijn ook
ver~terd.

De omzet bellep 2.130.000 aandeelen.

RUBBER
(Reut~r-!iMtnn)

SIngapore

c)'

13 Febr. 18 Febr. 19 FebI'.
slot open
>III'''' open
357/ 8 351/ 8
36
35 1/,

\

Stlf:et.'J

IIPO~

Maart,
AprtllJunJ
36 1/. 35 1/2
36 1/ 4 35 1/ 2
• JuJi/Sept.
36
" f.o.b. Ii'ebr.
35'/.
Medium blanket.s
Febr./Mrt.
3''1518
345fs
Rolled bark Febr./Mrt. 345/ 8
335/.
Oe markt sloot fiauwer en opende
I
stU.

•

De lllOnetail'e overeenkolllst

(Reuter.. EaaterXl)
17 FebI'.

18 Febr.

I

open &Iot open 1110'
not. not. not. not.

Sheets sPot koop.
107ho 101la 1071J6103/s
verk.
- 109/16 _ 101/18
" Mrt. koop.
- 10 1/ 3
103ls
rerk.
_ 109'16 - 101he
.. AprU/Junl ltoop.
- 10 1/ 2
!OJ a
. verk.
- Io-'JS
lOll,
• J1ll1I8ePl. &ooP,
_ 10112 - 103/ 8
verk.
- 109/"'6 _ 107he
w Oct./Deo. !toop
- 10 1/ 2 - 10%
verk.
I09/le - 107fte
De marktopende. prijshoudend. Na
aanvankelijk priJshoudend te zijn gestemd geweest, verbeterde de markt ten
gevol'ge /Vlan eenige op den voorgrond
t'redende handelsvraag. Later flauwde
de markt af, hetgeen moet worden toageschreven aan de teleurslellende tendens van
New Yorksche rubbelmarkt.
De markt sloot .zwak.
I

ne

New-Yort

(Reuter-Ea.stern)
17 FebI'.

Geen verrassende stappen vall Blulll
ChI c a il 0', 18 Febr. (Reuter~E,ast
ern). Mei-ve,rsch. 135%.
New Y Q r k, 13 Febr.(Reuter).
Bij. zijn aankomst heeft de nlenwe
KATOEN
N e, w Y 0 r k, 18 FebI'. (Reuter- Fransche ambassadeur te Washingtoll,
Bonnet .ontkend, da.t hi} voornemens
Eastern). Maart-versch.12.53.
ZOTh zijn te trachten een Amerikaansche
leening Voor , ~"rankrijk te verkl'ijgen,
DE RIJSTlUARKT
terwijl hij voorts verklaarde, dat hem
Iliet
bepaaldelijk was opgedragen om
. (WesseUnk &- D(Jkhufs).
over .de regelillg' van het vl'aagstuk del"
Rijstnoteerillgell van 18 Febr. oorlogsscihulden te onderhandeJen.
's middags
.
Vol-gens dilj "Ech'O de Parls" zal Bon ..
B a. n g, k 0' k: Ketan no. 1 e. k. net del" 'Amerikaanscheregeering een
Batavia aanbod I 6.25 p.p. of I 10.12 schrirtelljke belofte overhandigen, waar..
inwordt gestipuleerd, dat Frankrijk
per 100 kg.
Java. Ketan e.k. 'BatavIa aanbod f 5.50 nlet voO'rnemens is den een O'f anderen
VOlim van deviezencont'r6le in te voeren.
p.p. of I 8.90' per 100 kg.
Het bladverklaart Ve,rvolgens, dat het
K I' a wan g: fl". wa~on Krawang ..
lijn (naar gelang V. kwaliteit en plaats nlet in de hedoeling: 'van' Blum Ugt om
op financieel gebled stappen te nemen,
V. l~verIng).
p. 100 kg. waardoor de monetaire overeenk'Omst
p. p.
tusschen .Engeland, Frankrijk en AmepetJah K. Boeloeh
Febr. aanb.
f 3.15/3.20 15.10/5.18 rika zon .kunnen wor'den verstoord of
verzwakt.
Lolosan Boeloeh
Febr. aanb.
,,3.40/3.45 ,,5.50'/5.53'
Huller Boeloeh
"PHILIPS"
,,3.65/3.70 ,,5.91/5.99
Febr. aanb.
SliJp Boeloeh
E i 11 d h o ,Iv e n, 18 FebI'. (Anetft).
Febr. aanb.
,,3.90/3.95 ,,6.31'/6.39'
Naar aanleiding van de geruchten; weI..
Petlah K. Tleree
FebI'. aanb.
,,2.95/3.- ,,4.77"/4.85" ke tel" Amsterdamsche beurze de ronda
dO'en en. die su>ggereeren, datPhlIips
Lolosan Tjeree
F'ebr. aanb.;
.. 3.20/3.25 .. 5.18 /5.26" een , interim-dividend 'zou uitkeeren,
heeft een lid ,van de d'irectie van Phl;.
TJlandJoer:
lips mede,gedeeld, dat .zulks niet over..
fr. wagon TJlanwogen wordt.
dloer:
Beras Machine
S. L. R. FebI'.
FAILLISSE~IENTEN
. ,,4.70
aanb.
" 7.61
Beras Machine
Uitge>spr~<ell
S. P. A. FebI'.
Bij
vonnis
'van
den
Raad
'van. Justitie
aanb.
r ,,5... 8.09"
te Batavi,a, van 19 Februari 1937 Is uit8eras Kepala
,gesproken het faillissement van: \
V. F. K. FebI'.
,,8.00' .
aanb.
,,5.Tjoa Tjiat ,Im, ~oopman, wonende
BO'emlaJoe:
Tjitjalengka, regentschap Garoet;
S-aid Hassim .bin All ,AJ:lffiasawa, koopfro wagon Boeml- :
ajoe:
'
man, wonende te Palemoan'g, 10 Oeloc,
doch thans voortvluchtig, vermoedelijk
Slijp Boeloeh H.
vertoevende te Tegal ;
,
FebI'. aanb.
.. 4.10
" 6.64
Slijp Boel9Ch Ke ..
'rjoe Soak Phen, handeld'~ij'vende on-'
pala H. G.
der de, firmabenaming "Tjoe Yoeng
Febr. aanb.
Tjhoug", wonende te Soengelliat (Ban.. 4.50
" 7.28"
Menir A.
ka), thans voorUvluchtig;
Febr. aanb.
,,3.20
.. 5.18
de N. V. Ysfabriek . Djati Baroe, gevestigJd te Batavia;
,
P'Oerw'Okerto:
de Vennootschap . van Koophan'del
Cr. wagon PoerwO'..
onder de filL'ma "Pharmasant.a", in Ii..
kerto:
quld'atie,gevestig'd te Bandoeng, NarlSlijp Boeloeh H.
panwe'g, 51 en hare hoof1delljk aanspraFebr. aallb.
... 8.23'
,,3.85
kelijke beheerende vennooten I. Fuld,
Kleinhandelsprijzen van rijst Wonende Pa·hud de Mortangesweg 7
te Batavia
,B'andoeng' en S. Waas;
HardhanRay, Oberai, khopman tot
Ketan Bangkok
18.50
110.52'
voor
korten tijd gewoon'd h'Cbbende aan
Ketan Java
" 5.75
" 9.31
Pa.sar 'Baroe 97 te Batavia. en aldaar
S1Ijp Boeloeh
handel gedre'ven hebbend onder de fa.
Krawang
.. 7.12"
" 4.40
LUCky Sport & Co., thans voortvluchHuller Booloeh
tig.
Krawang
8.64
" 4.10
Opg(jlwven
Beras Kepala
Tjiandjoer
,,5." 9.71"
Bij vonnis ivan den Ra:ld vanJ'ustitle
Beras MachIne :
teBatavia 'yan 19 Februari 1937 is \)pTjiandjoer
,,5.75
" 8.50
geheven het failIlssement 'van: ,
. (Nadruk verbodell).
C. L. U. SnijtsheuveI, employe bij de
pyr'Otechnische werkplaatrs te Bandoeng,
DE lUARKT TE BATAVIA
en wonende aldaar bij, den heel' N.
Snijtsheuvel Sr. te poengkoel'weg No.
Ba t a v i a, 19 FebI'. (Ei~n dienst). 144, i.s.v.f.v.b:v. ddo. 20 Noyem'ber 1936.
P I b
R b 't
a emang 0 \IS a Febr./ Apr. I 1t4.-',.
110m. Lampong Robusta Febr./Apr.
DE N.I.S.
I 1350 vr" I 13.80 aanbod.
Witte Muntok peper Febr /Mrt fob
De N. r. S. lost vool' f 1.473.000 aan
Banka, f 20.- ,vraag, "21.'-:' aa~bod: . oblfgaties af.

of

Londln

18 FebI'.

" u. n.m. 4 u. n.m.
Crepe spot koop.
84~~
Sheets spot koop.
"Vlorst~nlanden"
verk.
40-4Oo~~
• Maart ,{GOp.
~. ,r. Handelsbank
(Reuter-!aatern)
168
.. Apr.lJun1 .lOOp,
~,.-Bal1Jtam
Londen ~eer verd®hI
179Y-!,-179Y2
17
FebI'.
18
Febr
.
verk.
.ae1th. Steel
86-66Y-!,
Tt. New-York/Londen
48917/31 4.891%,
Lon den, 18 Febr. (Reuter). ,De
De markt was fLauw.
l'3tmndal''d BrandIS'
12
Tt. New- York/ParijlJ
4.6W.
4.6Ws Londe-nsche swck exchange lag zeer
, 50
Inttem. Nickels
i
8lotnQteerlngen
,ealll & Lomb. Ele~tr.· r : 79% .. 80 .~t. New- YorttJ Mlsterdam 54.66 '. 54.70 'verdeeld.,
Ko-per- en oIiewaarden waren meeAn:aconda, .
44
rendeels vast :gestemd, doch vele lei, '96
17 FebI'. 18 FebI'.
.Leooning -1937
dende
industrieele fondsen zijn in
11%, ObI. Gem. Cr. Bank,
103
De . Thee-veiling
fllnke mate Ingezakt, hetgeen in' hetSheets spot koop.
2Jllta
Sern:. Stbt. Pl". Veer
270
213 16
bijzonder bij aandeelen bierbrouwerijen,
" . verk.
\VilI~g;e
st€1nlnting
met
opl~»ende
/3a'tavia Veem
30~,:!
2P/Je
waarbij' de hernlenwde vreell voor ac- Sheets Apr.IJunI tooP.
2 15116
'I
,prijzen
'.
'
Yelrg. Pl' ..Veer
127%
Ij nsvel"h oogi ng tot ·verkoopen he eft ge .. ' v e r k .
c
l{cmnlX:ottCopper
47y-!"
A III S tel' dam, 18 FebI'. (Aneta). leId',het geval was.
.
De markt sloot lusteloos.
,Ar<dj'oena '
148
Tijdens
de
jon'gste
hler
tel'
stede
,ge-O'P
de
prQductenmarkt
waren
kO'per
Dajeuh Manggoeng
281
PI:PBB
Geldeh
187% houden theev'eUing werden 7913 klsten en zink zeer I vast van toon, hetgeen
J.a.va-thec
en
2701
klsten
Sumatra-thee
moet
wOl'<ien
toegeschrevell
'aan
de
Sooo-madl'a '
140
Londen
aangeboden. De stemming was willig. De heerschende vrees, dat een tekort aan
prijzen lagen 1 ,to~ 3 cent boven die ,voorraad zich 'zal voordoen.
tRellter.-Ea.stnn)
(N a 13.02 u u 1')
del" vorige Yelling. PraCt1S¢h gespl"Oken
Lood was zeer vast gedisponeerd.
kan !men ze~gen, dat alle$ verkocht Is.
Rubber lag in sympathie met New
Limdeteves
180
York 21wakker in de markt.
.
17 FebI'.
18 FebI'.
E-3e om poo
119Y2
Tarwe wasflauwer van toon, hetgeen I Zwar,t~ Binga.pore clf.
155
PRIJS-INDEXVAN PRODUCTEN
verband hie I'd m. et de situatie in Ar-'~ I.?IW€n l'''.:b. l./Mrt .. 37/IG aanb 3iIJ6 aanb.
Solto Electr.
I
'
Witte' Mllntok :i!.
115 I Loon den, 18 ,FebI'. (Aneta). Heden gentinle
.solemikasso
!.
.
Londen Mrt.lMel
51/8 mldpl 51 ~ &anb,
)\1i(chiels Arnold
213 '180.1. Gisteren 179.9. 4 Weken geleden
De .A!merlkaansche afdeellng deetiz1ch Ilwam Lllmpong cU.
S061madra
142Y2 180.3. 52 Weken geleden 142.0.
onregelmatig voor,
"
,
lLonden Mrt.lMp.l
03. Vl,
J IN./verk,

l

231 a,' 4

TARWll

Producten-markten

18 Febr.

S Q,e I' a.b a j a, 19 F'ebr. (Aneta).
234% De tweedehands suikermarkt bleef onYr.
IWdpr.
3-mnds.-levering p. tor
232 1/,
235% vel'anderd en stH.
De N.I.V.AS. verkocht voor con·.
ged. k. ged.J midpr.
sumptLe 533 tons superieur.
Rubber sheets 38Y2 nom., .crepe 41Y2
ZU.VER
nom.
De markt wasstiI.
Lon d e' n, 18 FebI'. (Reuter-EastKoffie f 18.- vraag.
ern). Ca&h 20% en tel'lllijU 20'/". Er
De markt was st1I.
traden geringe aIgell1eene verkO'open ell
Nleuwe oogst f 17.50 nom.
verkoopen van dezijde der s-peculanten op den vool1grond. ,Verkoopers hil'llden zich gereserveerd.
. ne markt was .stll en prijshO'udend.
De Rllbbel'IllUl'I{1
Na vaststelling van den prijSl bood de
markt een zeer stil aspect, doch de alTEGEN VERDERE PRIJSSTIJGlNG
gemeene tendens was zeer prijshoudend.
L 0. n tl e n, 18 Febr. (Reuter). De
wei gering van (le, New-Xorksche rubber...
B Q mba y, 18 Febr. (Reuter-Eastmarkt om het Londensche voorbeeld te
em). Cash 50 rupees 4 annas. VerI'.
volgen maakt thans het ondet'werp ult
medlo ,Maart 49 rupees 1 anna. Verl'. ",an drukke besprekingen ill Londenmedlo A'priI 49 rupees 4 annas. De
sche rubberkringen. Mell wijst op het
markt was prijshoudend.
feit,' dat gedurende den laatsten tijd
de: heerschende vaste ontlertoon 'van
•
New yO' I' k,
18 Febr. (Reuter-' Londen niet werd weerspiegeld op de
New Yorksche markt, waar de openingsEastern). 44%.
adviezen steeds teleursteldcn. In som-.
mige kringen meent me'll, dat de AmeCOPRAH
ri'kaansche consumenten de voorkeur
LOll den, 18 F'ebr. ,(Reuter-East- geven aan het gebruik (van eigen voorraden ter voorkoming van een verdere
em). Maart-'Versch. 20.15.- aanbod.
prijss tij ging.
Deze meening wordt versterkt door
A illS tel" dam, 18 Febr. (Aneta). het ,felt, 'dat de hande:laren te Londen,
Feb'r.-verllch. f 18.- Maart-versch. die -New York 'ru'bber hebben aangeboden, ten antwoord kregen: "Geen in ..
f 18.-.
teresse".
Te jNew York is men de O'plnle. toege0000
da,an, dat d~ weigel'ing 01111 Londen te
Lon den, 18 FebI'..(Reuter-East- volgen hoorctzakeJijk een uiting Is van
ern). Operimarktprijs In staven flja' den onwil del" koopers om tot een hoogprijspeil te stijgen, in aanmel'kil1'g gcper oz. 7.2.1.
nomen, 'dat de Pl'ijs thans om en nabij
de 21 cent ZiWeeft tegen 15 a 16 cent
AIAIS
elnde Juni.
I
Men meent, dat de koopers. behoo'l.'lijk
B u e nos Air e s, 18 FebI'.
i
,,"
(Aneta). Fair average quality (slotno- Zij11 ingedekt.
teering In papieren pesos) per 100 kg.
Febr. levering 6.63.

Cash

Bat a v 1 a, 19 Febr.(Eige11 dienst).
De locale ma'rkt was bij opening zeer
zwak gedisponeerd voor bankwaarden.
Later op den ochtend irad eenig her60~'II
15% stel naar voreh.
67
Sulkerfondsell lagen verdeeld: H. V. A.
67~11
63 112
63% bleefzonder zaken, terwijI "Vorstenlan62Y-!,
63Ys den" rulme vraag! ontmoetteen op het
74% . hoogste punt van deze week sloot
72Ya
Aandeelen-Kol. Bank waren lets zwak• 22Y-!,.
22
ker van toon.
Stemming: vast.
Rubbers lagen flauw in de ll1a'rkt.
Amst~rdam Rubber verloor 3 punten.
De zaken waren hlerbij beperkt.
.
'Phlllps -lag eveneens, gevoelig lager en
Wisl!telkoerscn
gaf S punten prijs.
Ook hier was de interesse miniem.
Batavia, 19 FebI'.
Unilever stelde zich op 171.
Handelsvennootschappen IYleven prijsFac- Escomp- Handelshoudend. Lindeteves, w'elk fonds -Opnieuw
torU
to MIJ. bank
3 punten inzakte, maakte hierop een
T.T. A'dam
uitzondering.
Zlcht A'dam
Aandeelen KoninkJijke ontm'oetten la3 mid A'dam
ger
aanbod, doch llepen aanvankelijk
8 mid A'dam
zonder zaken voocbij. Andere ollewaar4 mid A'dam
5 mid Al'dam
den 'waren lets vaster gestemd.
T. T. Londen
8 Q2 892
Sporen legden eell weifelende tendens
8.92
Zlcht Londell'
.8:92
.
1:1.92
aan
den dag voor aandeelen tramweg30 d/z Londen
8.9'!
ll1aatschappijen, doch waren betel" ge3 m/z Londen
stemd voor N. I. S.
' .
T. T. AustraIii!
7,1'4
De
scheepvaartrubriek
bood
over de
Zlcht AustralH!
7.14
geheele Hnle een vaster aspect.
':'. T. Amerika
1.821/4
De Amerikaansche afdeeling 'ontmoetZIcht Amerlka
U;i2 1/.
T. 'r. Frallkr!jk
8%
te wederom rulme vraag VOO'fI koper~,
Zicht Frankr!jk . 851~
staal- en nlkkelwaarden, waardoor'een
Zicht Helgli! <Helga) 307/,
groot gedeelte van het verIles kon worT, T. DultSchland 133/1
den ingehaald.
Zicht Duitsehland 738/.
Op de mijnbouwrubriek trok ,Aimem
Reismarken
opnieuw de aandacht, hoewel het haogRegist&rmarken N.P.46V2
ste punt niet kon gehandhaafd blijven.
Zicht Praag
65/8
61
Ook Emnl ell Zuid-Bantam waren nog
Zicht Zwltserland 4J1/8
411/e.
vast gedisponeerd. Moeara Sipongi echWe-enen
341/.
Zicht HaUi!.
93/,
ter brokkelde iets af.
Zicht stockholm' 46%
Leenlngen waren goed prijshO'uden~.
Zicht Oslo
45 1/.
Zlcht Kopenh.
40 1;8
Amaterdalln biedt· 6en ver~
Zicht Saigon
moei\l ,aspect i
.
T. T. Br.-Indlij . 67 1/ 2
61 1/ 2
Am
s
t
e
r
d
a
lll,
18
FebI'.
(Aneta).
3
T. T. Hyderabad (Sind-) 67 /& Driemaand3 dollars de den ~'II ct. agI'O en
T. T. Colombo
67 113
67 5/ 8
T. T. Japan
52 1/,
53
dito Londen % ct. dlsagio.
ZlcM Japan
521/X
52
De Amerlkaansche afdeelihg lag wlIZlcht M:anlla.
92
92 .
ltg. Londen en het publlek traden als
1
1
T. T. Hongkong
55 / 3
55 / 2
kooper In de 'markt, hetgeen verband
T. T. Arnoy
. 541/~
5-W4
hi~Id met de gun$tiger interpretatie van
T. T. Shanghai $ 541/ s
541/.
Roosevelts fiscale maa tre~elen.
T. T. Foochow
54 1/ S
Vooral koper- en oliewa,arden alsmede
T. T. Swatow
46J/,
T. T. Singapore
104'>1. 1041/ 2
lOW. aandeelen spoorwegmaatschappijull ontRelsllres
C9.f 9.- moetten vraag. Anaconda lag !Zeer Iepar 100 ve~ldig in de markt.
pM 100 per. 100
7
3
Halderabad (~ind) 67 /s
61 :4
De beleggingsmarkt b~od een' zeel'
rustig aanzien. De Nederlandsche lee11 ln g 1936 noteel'de lager. Nederlands'chBatavia (Aneta) 18 Febr. 19 FebI'.
Indische leeningen waren prijshoudel1d.
laatk, De 3%'s Nederlandsch-Indlsehe leening
laatk.
biedk.
1937 .was zwak gedlsponeerd. Obligaties
Young-Ieening waren vaster van toon.
rt. ~at.lSil1gapore
Er ontwikkelde zich vraag voor .Zuidft. Bat.lLonden
l't. Bat./N.-York
Amerlkaansche fondsen, In het bijronder ,voor BraziIiaansche.
.
\ .
De locale markt bood een vermoeld
Amsterdam
aspect.
Aku.en a.andeelen del" Amerilniansche
Slotkoersen
kunstzijde-industrle la.gen luler In de
markt, waarbij zich een matige handel
73.55-73.60
Mark
, ..
8.94%-8.95Ya ontwlkkelde. .
Pound sterling'
1.8213/10.. 1.82' °/,. . phmps was zwakker gestemd. Later
Dollar
,8~51"/10-8.511/" trok 'het fonds op koers aan en sloot
Franc
U5-6.42% vast.
Praag .
Unileverwerd oongeboden. Het fonds
32.25 .. 33.00
Weenen
'
34Vt bood' geenerlel weerstand.
Vrije SchUling
Aandeeleu Koninklijke opende lager
(Aneta)
17 F'ebr... 18 FebI'.
doch wisten daarna O'P koers aan t~
trekken.
I
Prolongatierente •
.I
Parijs verkooht rubberfolldsen welke
Koers
zwak waren gedisponeerd en ,~eeren
,Amst.~B'via
1001/,
deel;s lager In de markt lagen. Amstera. Idem
100'/.
b idem
{ IO()6/.
dam Rubber opende gedrukt. Het fonds
Amst. Londen
8.9!'!
wIst daarna echter omhoog te loopen
1.!l27/il""
New-York
en v,ast ~ sluiten.
.
,
P.5f1/,
" Par!js
De
scheepvaartrubriek
deed
zich 1eBer1ijn
13.6'}
vendlg VOOl'. Vooral voor Unies was het
aantal koopers nLet gerIng. Het aanbod
!Anden
eehter was niet !groot.
.
(Re llter-E83tern)
Stool1lvaartmaatschappijen ontmoet17 FebI'. 18 ~ebr. ten V'raagen slO'ten vast.
Sulkers warml kahn ,gedisponeerd.
Tt.Parijs
105.10
1005.13
Tt. Berlijn
l2.16'/z 12.101/2 H. V. A. bood van tijd tot een levendlg
Tt: Amsterdam
8.9Sa/.
8.9!)
aspect en monteerde. Het fonds wist
Tt. New-York
4.89 9/ 15 4.8,)1118 eveneel1S vast te slul~n,De tabaksafdeeling werd ,verwaarloosd
. .
18 ,FebI'.
en noteer'de ongeveer prijshO'udend.
Londen/Shanghal
1 sh. 2% d; .
Het publiek kocht industrieele w,aarLonden/Bombay
1 sh. 6"/.. d.
den, doch winstnemingen belemmerden,
Londen/llongkong
1 sh. 3 d.
hier eell. prIJsstijgIng.
,
Lont!en/SIngapote
2sh. 4'/1fl d.
Voor bankwaarden ontwikkelde zlch
Londen/Japan
1 sh. 2'/.. d.
e'veneensvraag.
De theemarkt was prijshoudend tot
Blottoer.
vaster ,van stemming.

.

119

Ardjoena
147
Arttana
Ge'w. Boekit Lawang 173
l3O<djong Datar Gew
146 1/ 2
Prel!. BOOJ. Datar' . 207 1/ 2 214
BalsHan)
144 1/ 4 1441/2 DaiJ. Manggoeng
280 285
Gallldasolle
190
Qe-cdeh
.
190
Julllana
34
31
Mailabar
351 1, 2
MrundaJing
2·15
Pal5lr Nangka
526 535
71
PalPandajan pre!.
Paslr SaJahi
173
67 1h
PaSlir Randoe
285
Bunn. Rubber
1621h Sltllardja
138
Soemadra
280
BOelrowlnangoen
Tjileampora
Tjilsaroenl
275
Talloen
290 300
Walnasoeka
230
~mik~sSoO

(Reuter-Eastern)

'9.-

285

Cultures

'

4Y-!,
32%
100S
57Y-!,
86%
3.82
:' 66%
133
60Y-!,
15%

'1

-.

Lon.dtn

17 Febr.18 Febr.

Cities Service
Shell ,Union ,
u. S. Steel .
Anaconda
Bethlehem
Corp. Tr. (Mondif. Sh.)
I.nternatlonal Nickel
UnIon Paclflc I
General Electril::
Standard .Brands
General Motors
Mo'ntgomery Ward
Kennecott
Standard .Oil
HudSon Mo'tor Cars

--

-

Beurs-Overzichien

(Van Aneta-Reuter).

't

Zwarte Lampong Febr./Mrt. ·(e,lt. Ba"
taNla) I 12.40 nom. (e.k. Telok: Betong)j
Febr./Ml't. f 11.65 vl'aa.g, f 11.90 aallb.
Citronella Febr./Mrt. f 1.32% n'om.

TIN

Beurs te New-York

10(}'i/sl01)%
1003/, _

==.

1

te

BATAVIAASCllNIEUWSBLAD

van ¥rijdag 19 _Febrnal'l

------------j--------------------------

"IG LOB E ~e~~~v::;:~~e"-· · Bestaan Vampiers?
;

"Ai

NEEN7 . . . . NA HET liEN VAN
GLORIA HOLDEN ALS

THf MAN WHO COUlD WORK MIRAClES I

OR AC U1A'S DOCHTER

mat Rot AND YOUNG, JOAN GARDNER, 8.a.

..

iF

UNITED ARTISTS' verfilming van H. G. WELLS' wondervolle fantasie :
"

(DE MAN, DIE WONDEREN KON DOEN)

iI"

lUL T UNlET MEER ZOO OVERTUIGD ZIJN I

Wat zan de mensch doen, als hij de macht b€zat om wonderen
te doen? Ga dat zien in deze bceiende en do'lkomische film !

•

i

BLAIJ

1937 - 'rWEEDE

I

Voor ane,..leeftijden·ml
Matinee's morgen 4.30,. Zo-ndag 10. I 5 en 4.30' uur :
RENDEZ-VOUS (De Geheime _Code) met Willian1 Powell
en Rosalind Russell. Niet voor 5,.._
kinderen.
3537

GOIWBINATIE St,UYT£RS& 00"
50ERA8AIA IAN'DOO:'O - MEDAN BATAVIA -

.

'

kiM

Java'S_

h~k~t kuur~ord 8ADHOTEl MOOI WANASARI ~~~e~ vzoee~

~

ea

it

MACASSA.R

~ VERZEKERINGENIP" "
Schiu.erend zwembad met bron.leidingwaler.
I Inlichtingen
tell. Si. 303, Wit. :2100.

H

SEM"RANG

BRA N D·
AAF<DBEVING· TRANSPORTINBRAAK- BAGAGE· EN NOODHAVEN-

I

•

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

.~-"----"-'--.---

Gereduceerde prijzen. ?
3136
~~~-----~

II

CINEMA PALACE
Heden- en volgende avoltden
Een der Tien Beste films van het jaor

!I~DE

£onig In zijn

LORlJ'~

KLEINE

over heel de wereld Is onze mail-courant

(LITTLE LORD FAUNTLEROY)
Wij overdrijven dan oak nlet, als wij bewp,ren, dat de ouderen
neg meer van deze film zullen genieten dan de jeugd, omdat
zij des te beter het !nnig menschel!jk verhaal kunnen waar~
deeren.

F RED DIE

",ilb

FRANK MORGAN
MADGE
EVANS

:rLILTE BB~~~~

DOLORES

Robert UNCHLEY
Ralph FORBES
From 112" Book by
P. a. Wod.hous..
-,
P'O"vct<J~IHQ"IRop'

G L0 BE
Spoedlg I

De Indischman

BAR THO L 0 MEW

~w

BARRYMORE

4i

Kindervoorstellingen: Zoterdog- en Zondagmiddag 4.30,
Zondogochtend 10 uur

--------------~------------------~------

G R AA F

V A

Nme~ ° N

T E

C R 1ST

3536 ;. . .1II51J11.1II.IIZZ
..
R.O.B.E.RT
. .D.O.N
. A.T.e.n_EalL
.
....
IS..S••
A._LAIIIN_Dr~IIII1I!d_ _

ew

A

'

$A

.·es . Trekken I
M
ago
eet·
i
""'''=~~-1
d

REX

e

DE:

f{ AAGO

III

Heden- en volg. avonden

VAN
NIEUW GUINEA_
M ° R N I N G)

(R E D
I
een boeiende RKO/Radio productie met de "Cucaracho"ster STEFFI DUNA, bijgestaan door RAYMOND HATTON
en REGIS TOOMEY. Uiterst spannende avonturen en exotische romantiek in de Zuidzee.
Extra: Hat laatste ANIF-journaal, interessant en actueel.
Voor aile leef~ijden.
Matinee's: ,morgen 4.30, Zondag· 10.15 en 4.30 uur:
I MARRIED A DOCTQ:< (De vrouw die terugkwam)
drama met Pat O'Brien en Josephine Hutchinson.
3540
\
.
.
,
Ook voor kinderen.

............

REX

'''. . . . .·.PSNA _ _ JJ

THEATER

7

-.,

MAXIM:'

ONSENORI'o1 FILM·SUCCE:SI

per kwartaal In Nederland en f 4.- in hel

._-

Adm. Batavraasch Nieuwsbfad. - Bala via (C.)

.==~--~----~~-----------------------------

.... -

CENTRALE BIOSCQPE ~~-~ORNELlS,

.r

- " ' ,

"

Vanaf heden, aanvailg 8.l0 n.m.

"THE TEXAS RANGERS"
met
FRED MacMURRAY, JACK OAKIE, JEAN PARKER

FTfRi

i

.:,.

HEDEN. en v'olgende avonden, VRIJDAG. ZATERDAG en ZONDAG ;

de groote muzikale triomf-film van
- 's werelds grootste zangeres -

(T j i k j n i - D i er e n t u in)

Machlige romance I
Schitlerende aclie I
Prachlig schouwspel ~
Een krachtig heldendicht op mannen met slalen
harten, die een geheele Indiaansche slam Irolseeren I
Een Pa,amount Western Ijlm. {Geen Cowboy-film

Grace Moore en Franchot Tone

~III THE ~ INC;' STEPS 0UT _Jill'

z.

buitenland.

Ollm.~_

7

b'·

..Y/echts drie guillen

AMa

-

....

~=

DECA PARK

C. AULEREY SMITH en GUY KIBBEE.
Een film, welke tot de grootste creaties in de film-historie ge';ekel1do mag worden.
I
Toegankelijk voor (lila leuftijden.

,,0 E

Veuchljnt In Nederland telkens na aankomst
van het K. L. M. - vliegtulg, dus twecmaal
per week.
__

Vanaf Dinsdag _23 Februari waart zij rond in

bijgestaan door

COSTELLO

SOOI-'

KINDEREN HEBBEN TOEGANG
GROOTE MATINEE'S voor jong en oud.
3517
op ZATERDAG- en ZONDAGMIDDAG, 20 en 21 Febr. am 4.30 u.:

"DE GROOTE CRISISCOMEOIE"

MUZIEK: FRITZ KREISLER
REGIE JOS. v. STERNBERG
Een charmante, vroolijke film, welke U niet ll100gt overslaan

met CLAUD :TTE
.1: - - -

COLBERT,

~REE CORNE~ED MOO~\.

RICHARD

ARLEN, MARY BOLAND·

(Aile leertHden)

Mat I nee's Zaterdag en Zondag 5. l 0

CHERIBON

-rHEATER

n. m.

• "EIN TOLLES MADEL" me' ANN Y ON ORA

offreert tot en met Zaterdag 20 Februari

~~:;;;o~s~~li:~en1:1

PAREH"
"

geregisseerd door ALBERT BALINK en MANNUS FRANKEN, en
muziek van PAUL SCHRAMM.
3499

...

-

{Aile leeftiJden}.

offreert . tot en met Zaterdog 20 Februori

"Under The Pampas Moon"

. THE WHITE ANGEL
met

KAY fRANCIS, IAN HUNTER en DONALD WOODS.

3531

WAR N E R B A X T E R
II

met

DE EERSTE
NEO.-IND. FILM,'
.

. uur v.m.

CH ERIBO.N

De roemvolle levensgeschiedenis van l"LORENCE NIGHTINGALE" de
sUchteres van het ROODE KRUIS, die het destijds geminachtev~r
pleegstersvak wist op te voeren tot deedelste rceplng van de vrouw.

Voor aile leeftijden geschikt.

3498

-------------------------------------~----------------------------------------.~------~--------------'----~-J " n==p=
M

'

lD'G':: GLOBE:

5PO

Met r 0'5 Nieuwe Afrikaansche Jungle-schlager met
Johnny Weismuller en
Maureen O'Sullivan:
H

. p-

[

d

_1111_ _ _ _ _ _iIII!i

Heden. en volgende

DECA PARK

avonden

de machtlge 20lh Century-Fox film

imponeerend door groots~he massa-regie en leer sterk speJ

DE WEG NAAR ROEM

•

.1

·LfJKSNACHT"
" DE HUWE

Z
0 n d a 9 m 0 r 9 en (0 uur
voorstelling
'voor Jong en Oud
~"""""'_I"

4

_

met GARY

COOPE~

en ANN!, STEN

(Nlet voor kinder en)

"THE THRILL HUNTER"
e

metJOB~.,...CEKS
~5'O

4

'

__

. .- . . . . .

. =-an

'7

A ME S

I

VII

Dr dORET
&HOMDLLf
ZEN Ve,t,.,I_g ./11".

o ENE

I

CAPITOL

Eenig in %ijn

500rt

Adm. Bat. Nieuwsblad,
Batavia-C.

.

de

sensationeele

Paramount-fifm·

MADElEINE OARROLL, GEORGE BRENT-, ALAN. MOWBRAY, ARTHUR TREACHER

~

THE CASE AGAINST MRS. AMES

~

De Jury oordeelde haar lIn jet sc h u I dig", doch- de we reid
bleef in haar een ko.elbloedrge· moordenares zien. 'ten~'
prachtige en sterke uitbeelding van MADl:LEINE CARROLL
Vooraf het nleuwe
Matinee's:

Slechts clrie glllclen
per kwartaalin Nederland en I 4.In het bultenland.

.

met

DE ,INDISCHMAN
Verschljnt in Nederland telkens na
aankomst van het K. L. M.-vllegtu!g, dus ,tweemaal per week.

en

HEDEN. en VOlGENDE AVONDEN

Wegblljven de, Maandstunden.

'h'l S{6UII1.IM. R•• s! ~hri'.h" 'pollltkt.

over heel de wereld is onie maUcourant

WARNER BAXTER - JUNE LANG -FREDRIC MARCH - LIONEL BARRYMORE
Zij vonden elkaar terwijl de granaten rondom hen uileenbarstten.
..
.
'
(Nlet voor kinderen)
Zdterdag en Zondag 4.45· n.m.

-

De .G.Chte CAP S U L E S ,

ell

THE ROAD TO GLORY

MATINEE'S

ED

=-

TARZAN ·ESCAPESI*I

Fox nleliWs

Z'3ierdag en Zon.dag 5 uur n.m.

"ICH

3531

(Hlet voor klnderen)
met o.a. HITLER'S red e In den RIJksdag

.

.

LIEBE· ALLE FRAUEN"·
I

met JAN K IE P U 1\ A.

II

(Aile leeftijden)

IlATAYIAASCII NIEUWSBLi\.D

van Vrijtlag 19 Febl'uad

1937

DERDE

D:LAD

.. e. .

Immers, zij hebben, juist door de vertoonde kunsten, recht gekregen op mee-

,

Avontuurlijk bestoon

Autarkistisch-e theorieen'in

Vijf jaren bij Fransche Vl'cellI-

D u i t s c h l a n d ' s p : : : : . n · Wij vel'trouwen zQuden kunnen
delillgenlegiocn
hebben in de methode, welke Hitler
voorstaat, zouden <.wij dus van eenige
Dezer dagen zal te Boedapest een
dingen overtuigd moe ten zijn. Het eerste merkwaardig proces behandeld worden,
daarvan is, of de tegenzin del' oec.ono- dat het aJlerlaatste bedrijf zal zijn van
men tegen de a,ltarkie werkelijk z')o cen drama, dat zich gedeelte:ijk in
Noord-Afrika, gedeeltelijk in Mar;seille
zonder rede'l is;"en of zij misschien toch en gedeeitelijk in Hongarije heeft afgelie zich 14 maailden geleden had ge- niet de bevoegdste beoordeelaars zijn van speeld.
nnOi'
bracht, en wa,.arin Duitschland tijdens hun e;gen balanceerkunst. En ten tweeDe ouders van een uit de Hongaarsche
den grooten oorlog verkeerd heeft.
de, of het stelsel in oorlog precies even stad Szeged stammenuen soldaa't in het
'J"rc(lc"_
rijke behoeite, van zijn oeconomische
W"IJ '\f1e bb,en nu van H
"I
' 00 r,
d goed functioneeren zou als in den ka I- Fransche Vreemdelingenlegioen, AntQn
.,
'" ell oOl'I02:8CCOIIOllll'~
~
Ie er
glID
Kapitany geheeten, voeren dit proces tepractijk worden afgedrongen, zonde! dat hij credieten niet zou begeeren, zelfs men vredes.ijd.
------...0--..
dat men dit op zich zelf pleizierig vindt. als hij die ver1nijgen kon. Anders dan
gen de eigenares van een bar in M.arIs dat niet reeds geschied," doordat Schacht, predikt hij de autarkie om zlch
In O'Jrlog kUl1 het groote bezwaren seille, die hun zoon heert doodgeschoten,
POUTIEKI<: BESCIIOUWINGEN,
wij on5 vrijhandelstelsel, waarbij wij ons zelf. Het is een vorm van zelfbelegging. hebben. VOOlTaden rubber zijn uit de Deze zoon llCeft een buitengewoon
avontuurlijk leven geleid.
van
zoo I ang goed bevonden hebben, en da t Het yolk moet ervoor ,krom liggen,. ge- lucht niet zoo kwetsbaar als groote fazoo uitstekend met onzen :,olksaard llijk men nu in Duitschland ziet gebeu-I brleken van kunstmatige rUbber.. De
Toen hij 23 jaar was, is deze HonVILLANUS
strookte, hebben moeten pl'ljsgeven? ren. Maar het is dan bijvoorbaat aan ,grondtltoffen voor de verva~rdiging van gaal"sclle jongen naar het buitenland
Wij zitten me de in een schuitje, waarin belegering gewend. D~ autarklsche z~lf- al die kunstmatige grondstoffen moe,:" getro~.ken om te ,.tra ~ ·,ten ergens wer.~
wij niet met liefde plaats genomen heb- belegering is als een serum. Men ver- ten er in oorloO'stijd evengoed zljn als t~ kr~Jgen. Toen dlt n,c)t lukte, heeft hlJ
4 Februari.
.
..
?
zich III het Vreemd21 ngenlegioen laten
ben. Door onze gewijzigde practijk zijn wekt de kwaal vrijwillig, om e1' later, als III vredestlJd. Maar IS dat mogehJk. aanwerven. Hij weru Haar Sidi bel Abbes
3516
Ill' komt 1111 ilt de wel'eld eell duion.ze dellkbeel~en niet veranderd. Wij I het gevaar drelgt, meer weerstandsver- Hitler verheugt zi'ch er met recht over, gestuurd, waar hij zijn militaire opleidlelijk vau de liberale handelslI o1 ;- ,heoben geen meuwe handelsleer aange-Imogen tegen te bezitten.
dat de nieuwe ,autar'l\!e van 20 tot 30 ding ontving en vervolgens werd hij
tiek ollderscheidbare, fascistiscl... ,nomen.
millioen ton kolen in Duitschland meer met een compagnie naar de woestijn ge- rige eigenaresse van de bar, M~uceline
I
zonden. Hij maakte hier het moeilljke Bauneau, voelde d]n' weI wat veor, en
handel~leer, Er was al een afwijkenAnders is het in Duitschland en Italie.
Militair gedacht is er veel redelljksncodig maakt. Dat in werkverschaffing. en zware leven mee, dat alle soldaten het meisje kree3' een engagement. Wel£Ie leer: Die der bolsjewiki, welke
Daal' pl'edikt mEm de autarkie. En niet i~ deze methode. Duitschland was t'ij- Bij een vorige gelegenheid heb ik al op van het Vreemdelingenlegloen te door- dra was zij een van haal' be-ste danseenkel ult armoede.
Gens den oorlo?, van toevoer van rub- het betrekkelijke van dezen vorm van staan hebben.
ressen. Maar Marceline Bauneau wilde
[llen heelen internationalen handel
bel', van benzme, van wol en katoen werkverschaffing gewezen, die weI eens
zelf met den jongen Hongaal.' trouwen.
tot een regeeringslllOnopolie m a a
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Men wii van den nood een deugd ma- vflJwe a gesne en. en maa, us zljn
11 u
as
uns Een 'paar maanden voordat zijn 5- Kapitany vertelde haal', dat hij al met
te. III Ruslalld kall geen buitenlall!WI1, en eruit leeren, hoe men zonder eigen rubber, benzine, wol en katoei1, matige producten. Zal Hithr echter even jarige diensttijd voorbij zou zijp en hij het Arabische melsje verloofd was en
dler vrij koopeu 'voor uitvoer, of verbuitenwereld kan bestaan. Wat men in zoo goed men kart. Men schraapt het gelukkig zijn over die grootere behoefte naar zijn ouders in Hongarije zou kun- dat hij haar nlet in den steek wilde lahet binnenland zelf maken kan, zal men koper bijeen, dat in den bodem te vin- aan kolen, als die de mannen voor andere nen terugkeeren, werd zijn regiment op ten. Marceline schoot den Hongaar dood,
koopell voOr invoer.
,daal' maken, onverschillig wat het kost. den' is. Met versmaadt geen mogelijk- doeleinden noodlg heert? Wij hebben een expeditie uitgestuurd, omdat een terwijl de Arabische danseres op he,t poDe reseerIng levert naal' den weemde Armoede is duur, is oude wijsheid. Men heid, om hoe ook, lood uit zijn eigen tijdens den grooten oorlog het oecono- Arablerenstam opstandig geworden was. dium werd bejubeld.
en de regeering voert in uit den vreem- is, in Duitschland en Itali'e, inderdaad bodem te halen. Dat dit duur is, doet misch leven van Duitschland zeer van Er heerschte groote moedeloosi1eid onDe ongelukklge oudel's van den Honde. Men kan er geen andere zaken doen .gedwongen, met dure binnenlandsche er nlet toe. Het kan slechts duur zijn Inabij gezien. En wij had den toen een an- c(er de soldaten, die in de brandende zon gaar' verlangen nu schadevergoedillg
...
mplaats van goedkcope bultenlandsche in vergelijking met de buitenlandsche deren Indruk. Wij zagen toen een nij- voortmarcheerden, want, zij wisten, dat van de moordenares, die te Mar:oeille in
dam met de overheldsll1stanties. IllkO-1 gl'ondstoffen genoegen te nemen. Maar prijzen. Maar als men zijn elgen, af- pend gebrek aan kolen, bij gebrek aan 't een felle strijd zou worden en oat velen het
huis van bewaring zit.
hunner het leven zouden moeten laten.
memde rechten zijn niet ncodig. De over- men wiI ook niet anderl/. Men ontgint gesloten ,Kring heeft van geld en o'e- delvers.
.Ook de Arabieren hadden moderne wahehdst'1'Ust, die het ingevoerde verkoopt, Idelfstoffen, gelij\{ erts, ond@r 'Omstan- conomie, dan hoeft men geen vergelijvralagt er den prijs voor dien zij wenscht dighed~n, die men vroeger als al te 011- king met buitenlandsche pdjzen te maDat zal oj} menig gebied gelden. Nu pens ~ri to en de soldaten het ArabierenALS BEDELlUEISJE OPGELEID
op te leg·gen. De winst is voor het al- oecollomisch zou hebben beschDuwd, ken.
zal men zeggen: Betel' deze m'Jgelijk- dorp naderden, werden zij met een regen
van
kogels
ontvangen.
genneen.
...
omdat men van de buitenwerefd geheel
heid te bezitten, dan heelemaal niets
, Het Parijsche 'blad Le Temps vert-elt
en al onafhankeJijk wil worden. Men
Dit is allea echter zeer scnoon ln in oorlogstijd. Dn echter is maar bl,ltrekOp die manier komt de b21asting te- vermoordt daarmede zijn uitvoer, door- theorie. Hitler heeft verklaard, geen kelijk waar. Er bestaat geen grooter geEen der eersten, die het dorp binnen- de '1olgen'de, niet alledaagsche geschieree,ht. Uitvoer-heffingen zijn al even- Idat men op de wereldmarkt met zijn theoreticus te zijn, en aan het bestail.n. waar, dan het koesteren van illusies, drongen, was Klpitany. Hij stormde met denis:
zee r ovel'bociig. De overheid betaalt den proclucten niet meer concurreeren kan. van oeconomische waarheden niet te ~Is ~llen. gelooft, .dat zijn grondstof.voor- een paa: makker~ op het grootste huis
Een acteur en een actrice, die elken
bin,neniandschen pruducent wa t zij Ma ar als men niet heef·t in te voeren, gelooven. Zekel' waren deze woorden als I, zl€nmg 1~1 orde IS dan zal men dmgen af, waarm de sh'elk woonde. Met geweld
goedvinctt. Zij kan dat, doen overe211- ileeft men ook geen uitvoer noodig.
'een argumentatie tegen Schaeht en de wagen. dIe men nlet z'J~. gewaagd heb-, drO~gen zij naar binnen, zij stootten op avond ,moesten optreden, vertrouwden
~onn.stig of niet overeenkomsqg de opandere o~.conomische specialltelten be-I b~n, als men het w6keltJ~e gevaar van heft~ge~ tegensta~1d, een ~er Arabieren, hun 'vierjarig dochtertje g€dul'ende dien
De fascistische staten, die zicl1, gelijk doeld. WIJ vreezen ecMer.· dat Hithu glOndstofgeprek had gepelid.
de sheIk zelf, Wilde Kapltany dooden, tijd aan de hoede van een kinderjufore'ngst van het artikel in het buitenlan,d. De winst, die de ovel'heid als koo- de communist/sehe staat, door een ten meer theoreticus is, dan al deze heerel1
doch deze stiet zijn tegenstanderzijn frouw toe, aan wier betrouwbaarheid
pen' . of vel'kooper neemt, vel'vangt de top gedreven militarlsme kenmer,ken, bij elkaar, ciie niet zonder eenlge practiDaarom gelooven wij nog niet zoo JJajonet in de borst. De sheik \vas dood, zij' niet in het minst twijfelden.
fiseale stelwls van de "ouderwetsche ,denken nog slechts in termen van 001'- sche ervaring zijn! Hitler kan er zlch sterk aan de militair-politieke zegenin- en de andere Aral?ieren gaven 'llch over.
Toen zij op een avond toevalllg veel
sta ten".
.
10g' en belegering. Zij hebben te vee I O? ..beroepen, da t de o~co:lomls~he theo- gen. van dl t stelsel. Maal' gaan de DuitHet legioen hdd groote verllezen ge- vroeger dan gewoonlljk thuis kwamen,
1ierlall~cns om te kunnen gelooven, dat neen op het oogenbhk 111 DUltschland schers (en Itallanenl het toepassen, dan leden!
waren ze hoo'gst \,erwonderd, het doch_ Ook hi!:!r is onvrijheid. Zij hecft ecl1- :dj die altijd in vrede zullen kunnell geen bevestiging hebbell gevondell, maar IllOeten de anderen er, enkel oe~ono
tel'tje uoch de klnderjuffrouw aan t~
tel' niet ten doel, den invoer van bui- l}ereiken. De "verzadigde" volken :lullen hij mag niet vergeten, dat hlj 'liit te misch, rekening mee houden. Daaroll1 Is
Uetdestragellie treffen. Eerst ua eellige uren keerden
,temlandsche producten te verhinderen. nooit hun heele den ken aldus vermlll- danken heeIt aan de financieele en oe- de nleuwe Oslobeweging zoo belangrijk.
beiden in de woning terug, waar de
tari;;eeren, oak al zorgen :zij nog zoo conomische gcochelkullsten van zijn
Zij iSI niet van autarkiscllen aard.
Toen men terugmarcheerde, ontbrak oudersin vl'eeselijken angst ,zaten te
goed voor hun defensie. Zij weten, dat theoretic!. El' Is reden eenlge beteekeni,'3
Daarover in een volgenden brief.
Kapitany. Hij was in het huis van den wachten. Slechts met Illoeite hCl'kenden
• ,
Nln zien ~jj ecl1tel' in Duitschland en ~ij, als het aan hE'll ligt, nlet )I) de om- te hechten aan hun woorden" dat' be'!;" .
sheik bihn<:ngedrongell en daar had een zij, echter hun kind. Dekleine had n,:'
(Nadruk ver/)oden)
Hallie tegeJijkertijd een streven de over- sttuidigheden zuIlen kornen,waat'in Ita- niet steeds maal1 zoo door kan ga'o:l1.
jonge Arabische vrouw opeens een dolk eell ouden, gescheurden strooien hoed
hand krijgen, om zich zooveel mogelijk
uit de plooien van haal' gewaad te voor- op, om haar schouders een afgedragen,
meit eigen middelen te behelpen. Men
- schijn gehaald en hem gestoken.
kapotte jongemkiel, de haren vielen
vralagt daarbij niet naal' den prijs'. Die
wl1d over het 'vool'hoofd, het gezicht
Kapitany
was
bewusteloos
tel'
aarde
kom1t er niet op aan, mits men dien
was overal ingesmeerd, de beenen stagestort.
ma:ar in binnelliandsche munt kan beken bloot in 'de schoenen, waaruit de
talEen.
'
Toen hij weer bijkwam, lag hij op een teenen kwamen kijken.
divan. De schoone Arabische zat naast
Oat dit stelsel in deze beide landen
De klnderjuf was eveneens van boven
hem. Zij bleek de dochter van den sheIk
in zwang komt, ligt op zich zelf niet
te Zljll. Hij l1a1 haar ollgesluierd gezien tot onder In 101m pen gehuld. Ze was,
,aan hun fascistische staatsinrichtin,g. I
en vol gens de wet ten van haar stam naar nUl bleek, elken avond met de
Armlcede dwong hen reeds daartoe. Zij I WI'! iii!r,~~~'.J
had hij Of moeten sterven of met haar klelne ,gaan bedelen. Met het el'barmebez:itten geen bllitenbndsche betaalmid- Ir [r
moe ten trouwen. De dolksteek van het Iijk ,gekleede kind wekte zij het me dedelrel1.
I
meisje had hem niet gedood. Het meisje lijden van yoorbijgangers op, zoodat het
yond hem sympathiek, niettegenstaande een winstgevend zaakje was, wat "juf"
.. Vloorzoover ZlJ ',daarover ,beschikking!
hij baar vader had gooood, en toen Ka- maar wat "fijn" !Yond.
kumnen kl'ijgen, ,worden zij opgebruikt
pitany naar zijn regiment terugging,
voolr de allernijpendste levensbehoeften i
n?,m I~ij .?e schoone Arabische mee, die
Oak de Kleine was er best over 'te
en vool' de ontzaglijke eisehen del' na- i
tionale !;ewapening-. Tot zoover is er;
hlJ al::> zlJn toekomstige vrouw voorstel- spreken, want men stak haal' van aile
I kanten chocola en bonbons toe.'Dat was
nielts afwijkends in het stelsel. Ais wij i
de.
geem geld' hadden om het buitenland te I
...
...
heerlijk, in elk geval veel leuker dan
.bet:alen, zou,den eok wij ons pijnlijk
. Toen .. zlJn 5~J.~rIge diensttlJd OIU was,; zoo nebje~ aangekleed in bed te nnoetel1
,gmg hl~ met ~IJn .~ruid aan boord van i Jiglgen 'looals nu.
mOEeten ceperken in ouzen inyoer. Het I
een SchiP om 111 ZIJIl vaderland te kun'
is (denkbaar, dat ook in een "demo-Ii-I'
iJer:alen" staat als de onze, de defensie
nen trouwen'!
Ze is dan ook de eenige, die de kinTe Marseille hezocht hij een bar, waar- derjuffrouw betreurt en met weemoe~l
.ten:slotte piotseling zulke eischen stelt,l
cIa!; wij op andere dingen ernstig moe-[ Niet mindel' dan tien sleepbo~en Invamen er a;tn te pas om het Fransche S.S, "Comle", dat voor 'rerlleuzell in in Oostersche danseressen .~ptraden. Hij aan den 'heerlijken tijd terug'denkt, toen
aanvaring is ge\Vce~t met eeM' Zwcedseh schip, naar Antwerpen te sleepen, waar het zal worden gerepareerd. De "Conde" kwam op het denkbeeld, z1Jn aanstaan- zij bedelend op den hoek 'van de straat
ten, bekrimpen. Men kan door den nood,
en escorte op de Westerschelde.
de daar ook te laten dansen. De 32-ja- mocht staan.
i
lof door een plotselinge, zeer oll1vang-.

De. Duifschers bezitten
Hitler wit niet

.geen buifenlandsche

va/uta

den prijs kiJken
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Lady Adela had maar heel weinig ge"De waarheid behoeft ,geen vergiffenis". antwoordde hij met stevi'gen kozen en Bertha slechts enkele stukken,
haar persoonlijk :hadden toebehanddr~k. "U zult 'zeker weI zoo goed dle
willen zijn ,geduld te hebben met mijn h0011d; .lang niet tel' waarde van het bedrag, dat er voorbepaald was, omdat ze
gebreken ell tekortkomingel1?"
meuwe
En was een zekere waardigheld in zijll geen ,van beiden wilden, dat de plaats
tOOI1 van spreken en Bertha zei harte- te veel geplunderd zou zijn. 'Paarden
en l'ijtuigen moest Frank Morton weer
lijk:
van Bertha koopen; zijzelve stelde de
12)
"Dank u, Kom, laten iwij' nu ontbij- prijzen vast, ?OO laag mogelijk, maar
'IToch zO\.li1ell lord Northmoor's gevoe- ten."
toch nlet 'z09, dat het ,{ien Indruk zou
Het leek weI of dit incident juist eeni-ll11a~~n, of hij ~e cadeau kreeg. Hij wa.~
len,s dien volgenden ochtend eenigszins
, geSichokt worden, toen hij beneden kwam ge tocnadering had bewerkt; althans er op l<ht punt met .zoo ol1wetend, a!s ZIJ
,om, te ontl)ijten. Aan den binnenkant, was al iets makkelijkers gekomen in vel'wacht had, want daarvoor had hij
van het vertrek stond een SChel'lll tegen hUll omgang, voor Herbert met Prowse als jongen toch nog te ..veel V~11 'paa.l:den
gezlen.. en gehoord. H1J kon goed rlJden
de Ideur en juist tQen hij hie rom te voot"- naar Col beam werd gestuurd.
treden
<>evolgd
door
ziJ'n
neef'l
d
d
d
t
d
t
h
'
h
t
d
en
over de
· schlijn
zou
In ell aa oon e Ber a ZIC me e
I tzIJn
t · , gewetensbezwaren
i M to
. .
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Je, 'klonk daar Bertha's duidelijke stem:
, d" 1 t ,
l:ct' 0'
b t. ff
sc 1a mg ,van m ss or n waren een
·
.. .
..
. over lac 1 v,:n ve e "llloen e re en- bewijs, dat: "hij een paard kende als
,,\Ja, hlJ IS onschadehJ~, maar he~ IS de de . erfellls veel mll1der bedacht op hij' het zag", _ 'zooals 'zij het uitdrukte.
ef'~lt erg.e h~~~t:n ,Klaa~, Vl}1dt \l ook lpet, .~aar elgen Ibelangen d~n op wat men Ze zou misschlen meer met hem opgeIlll .. HaIles . . o . u . kunnen noemen de eel' van de fa- had
hebben jals hij een verkwlstende
]I'rank was al te dichtbij om zich nog te nulle.
paardenhandelaar was geweest, izooals
kUl,1l1en terugtrekken; bovendien liet
Het .testament van haar vader was in zijn vader: Idan zou hi} haarnog wat
Helfbert onwillekeurig €en kreet hooren llaast gemaakt na den 'dood van zijn sensa tie hebben bezorgd. Hij, van zijn
: en zoo stonden ze het volgend oogenblik klein-zoontje en was grootendeels door kant, was i,verbaasd, dat 'Zij met haal" fateglenover elkaar, Bertha met een kleUl' haar toedoen zoo beknopt mogeiijk op- milietradities er zoo op gesteld scheen
zoo gauw mogelijk de waardevolle paarvam schuldgevoel. Tocl} was het juist gesteld.
Frall1k. verlegen van aard als hij al was,
den en equipages aan kant te doen.
De oude lord ,wist, dat ide nieuwe erf'
die het ee'rste sprak :
genaam niets ,had, om mee te beglnnen,
Toen 'ze op den middag een eenzame
".Ja, miss Morton, ik weet, dat het en zeer goed besefte hij, dat, als Frank wanderi'ng door het park maakte na een
maml' al te waal' is ; niemand die er meer Morton z60 den titel, het huis en het ochtend ,van druk bezig zijn, hoorde ze
vam doordrongen i::l dan ik! Maar ik zal landgoed erfde, hij 'er dan zeel' I;enauwd een ,luiJd getwist en kwam een jachtop· mij:n best ~oen, llleer kan ik niet 'leg- voor zou 'zitten; daarom had hij hem ziener tegen, die, zooals zij eerst meengem."
I
dan ook bijna alles nagelaten, wat hij de, een strooper met zich mee voerd'e,
,,«OJ lord Northn'1Oor ! Het was heel on- eerst aan zijn kleinzoontje had ver- maar in wien zij, tot haar ;verba'ling,
vooll'ziC"htig en onkiesch van mij. Ik kan maakt; een mooi bedrag op de Bank en herkende Herbert Morton, die haar
het. niet ongedaan maken, maar ik be- aan fondsen uit het goed en al het meu- onmiddellijk aanriep:
tui!g 'u mijn oprechte spijt en vraag u bilair en bijbehooren van Huize North"Nicht Bertha!... Miss ... · Kijk .€ens
om vergiffenis".
J moor, behalve de a1'tikelen, die Bertha zoo'n onbewhaamden kerel! Tcrwijl ik
D>it zeggende, stak ze hem 11e hand toe en lady Adela mochten uitkiezen, ieder hem toch zel, dat 1k ,de nee! was van
'en ,een floers trok haar over de oogen. tot een bepaald ,bedrag.
lord Northmoor ...... l"

'FEUllLETON
.
De
L.ord
---------

I

"En ik heb hem gezegd, madam," z€1
de man, eerbiedig' aim jzljn pet tlkkend,
"dat, al was hij nu ook tlenmaal de neef
van 'zijn lon1schap, ikniet wilde, dat hij
steenen gooide naar mljn fazanten en
dat zijn lordschap zelf dlt ook niH zou
willen hebben en toen is hij brutaal tegen mij geweest en heb ,lk tNeer gezegd,
dat 'lk weI eens wilde zien hoe l2ijn lordschap het rou opvatten."
"Voor dezen keer moet je het hem
maar vergeven, Best," zel miss Morton.
"Hij is in de st.ad opgegroeid, moet je
denken, en hij weet niet betel'. Je 'moet
er zijn lordsehap maar niet mee lastig
vallen."
"Nu goed dan, misS' Morton, als u oit
liever niet heeft, maar de fazanten zijn
aan mijn 20rgen toevertrouw'.i en ik
moet mijn 'plicht doen."
"Zeker, Best, dat is ook zoo. Maar
mijn neefje hier besefte niet geheel het
kwaad, dat hij er "aan deed en dns moet
je het maar eens door de vingers zien."
Best ,tik'te weer aan de pet en ging,
nog jets in zichzelven ,mompelend ..
,,0, Herbert, wat is dat jammer!" riep
mIss 1\{o1'ton.
"Zoo'n brutale kerel! Wat hoefde hij
zich met mij te bemoeien !. .. Een groote,
wilde vogel vloog op, met een vreeselijk
geklapwiek ,en ik deed niets dan een
steentje ,gooien en daar komt me :dIe
'man met een opgestoken zeil 'naar me
toe en gaf er in het :geheel niets om,
toen ik zei, wie ik was. Ik denk, dat hij
mij niet ,geloofde."
"Dat verwondert mij niets. Je moet
eens en voor goed aannemen, Herbert,
dat in de oogen ,van een landheer niets
zoo heilig Is als een· fazant!"

-

was ook niet van plan den ,Vogel gaan van haar Izoo langdurige verlote raken. Ik had gedacht, dat oom dien ving.
kerel weI zou leeren, hoe hij tegen mij
Geheel onervaren als zij waS', in den
spreken moest!"
,
.
gang :van het hulslijk leven, om niet te
"Ik ~i1 J~ weI vertellen, Heroert, dat zeggen het leven in de hooge kringen,
- ,'lIs Je ,dIen to~n ~anslaat tegenover' had zij misschien een overdreven vooroude bedienden,. die met anders dan hun stelling van de vereischten en van haar
pUcht.. doen - Je hler ~an ?een pretti- eigen :tekortkomingen daarvoor; maar
gel: tlJ~ 'Zult pebben. ,J; wilt toch ook dit stond immel'S bij haar vast; ze zou
we ~en ede!man worden '. Nu, ee~.~erste op haar ,elgen oOl'ideel afgaan, or' ze een
vereischte IS dan, dat Je hoffellJk en I;elemmering of een hulp 'Zou zijn voor
welge~anlerd. bent tegenover ee,;, leder, , dengene, £lien ze te innig en til onzelfmet wlen je m aanraklng komt.
zuchtig lief had, om ,hem op eenigerlei
,;Hlj was ook niet hoffeJijk en welge-, wljze in den weg te willen staan.
manierd tegen mij'l"
Ze was blij, dat ze hem gedurende de
"Neen, omdat je je ook nlet gedroeg, eerste dagen niet zou zien, waaruoor ze
zooals 11ij dit van zijn meerderen ge-I zich mindel' afgeleid en )van de wijs gewoon is. :Je zult ondervinden, Idat veell bracht ZQU voeIen, maar het benauwde
van je genoegen in de jacht afhangt haar weI, toen ze hoorde, dat lady Kenvan de opzieners en daarom raad ik je ton haar met een rijtuig zou komen haten. sterkste 'aan, ze ,vriendelljk te be- len.
handelen en volstrekt niet te meenen,
Ze was dankbaar voor de vriend'elijkdat ei' eenige waardfgheid bestaat in heid, omdat idie haar het mln-aangenaruw te 'lijn."
me bespaarde, van aileen op het Huis
Herbert mocht miss Morton graag Iij- aan te komen; maar ze was een vreemden; deze woorden had den indrl.!k op de mengeling van vastbeslotenheid en
hem gemaakt en ofschoon hij toch nog gebrel{ aan zelfvertrouwen; van zedeeen tijijje mokte, hadden ze toch hun Iijken nlOed en verlegenheid, wat ook
nawerking.
'
duideJijk bleek, toen 'miss Lang pogingen in het werk had gesteld, om haar
toilet aanmerkelijk te verbeteren ; want
Mary had daar alleen in zooverre in
HOOE'DSTUK X
toegestemd, dat haar toiletjes nog heel
ee!1voudig moesten zijn, zoodat ze geeInwijding in de verplichtingen
ll~rlei beloften gaven VGOI' .de toekomst.
van 'den ,adel
"IRl

I

In de grootste spanning zag Mary
Marshall haar bezoek op Coles Kenton
tegemoet. Ze Iwas vastbesloten - en
haar besluiten konden soms vaststaan
-11at daarvan zou 'afhangen het door-

{\Vordt vervolgdJ, ,
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ijsmassa'&. Wat nu 'te doen 1 De
Het poleis te Soestdijk Moeilijke tocht met de weldige
bemanning hit'lld raad en besloten werd
om: den to~stand per fluitsignaal aall
Urker boot:
PRINSELlJK P,\Alt KO.MT NIET vooa
Urk bekend te maken.
de winterV~~r

APRIL

perlode heeft de boot hiervoor aparte
Gedlll'ende twee llilChlen op signalen uitgedaeht. Om ongever 11 uur
Het A. N. P. meldt:
I
gat de stuurman van de Insula. 4 stootNaar wiJ; vernemen zullen in het
let, ijs
signaIen, waarmede werd bekend gehoofdgebouw van het paleis Soestdijk op
I maakt., dat de
boot we,5ens defect aan
de eerste etage zes vertrekken voor het
Men schrijft aflll de "N. R. crt." ult: het roer het, werk opgeeft en dringend
Prlnselijke paar worden ingericht, waar- Urk.:
rom hulp vetzoekt. Dgar Iagen wij nu
In het tijdens de 'verbouwing van het
'af te wachteilwat et zou gebeuren. \Vlj
Anna Paulowna-gedeelte verblljf zal houWij hadden he~ al twee dagen achter 'I lagen dicht bij <le bekende Rotholm, een
den.
elkuar geprobeerd,zoo vertelde ons een zandpla:at tusschen Urk en Schokland.
Deze kamers, te wet en, twee zitkamers, van de. stoere' kapteins van de Urker Hoewel wlj. roerloos waren, hadden wij,
twee slaapkamers, een badkamer, en een Stoomboot Maatschappij, onl van Kam- indien de wind Noord OQst ibleef, ge~n
eetkamer, benevens de hal zullen van pen uit het elland Urk teberelken, Doch levensgevaar te duchten. Maar toe~ on..,
centrale verwarming worden voorzlen; tel kens werd (lit een mLslukklng, aange- geveer 12 uur de wind glng veranderen
Voorheen konden .'Jlechts een zitkamer, ilen wij al ten N. van het eiland 8chok- In Zuld Wedelijke richting, beg on het
een slaapkamer en de hal door middel land zulke ijsbergen kregen dat wij ge- gevaar te vermeerderen. Het vele ijs dat
van roosters, waardoor heete lucht werd dwcn',:i?1' ~"ue.1 l' n naar Kampen teru'X IZICh In de richtlng van Amsterdam en
,'
toegevoerd, verwarmd, worden. Het hak- te k.:jeten ne~lcter. werd nu om den vol- Marken beyond begon zich te verplaat~n sloopwerk voor dezen aanleg Is reeds genden dag zeel' vroeg in den morgen i sen.
.
111 vollen gang en opzedragen aan de te vertrekken.
\
firma van' Breuke!en en Heuffels te
t Dit krulende ijs kwam naar Urk en
Soest. De aanleg van de centrale verToen de Urkerboot Insula om 6 uur bracht d.e Insula ook weer in beweglng.
warming,
vernleuwlng van warm en des morgens van de IJselkade te Kam- Het krmende Ijs was zoo zwaar, dat
koud waterleldlngen inbegrepen, Is ge- peli vel;trok, woel er een flinke Noord de boot In nietellge omsta l1dlgheden
gund aan de n.v. maatschapplj tot aan- Oo~fm wind, nfgewlEs~ld door weeu.v- kwam te verkeeren. Bovendien Hep zlj
leg van centt"3.le verwarming, electrlsche bulen. Aanvankelljk :ging alles' n'\ar ook gevaar om door het krulende Ijs
en sanitalre installatles v,h. Slotboom en \vensch. 'In ongeveel' 1 uur tijds waren op de bekende Urker staartgedrukt te
Zoon ,te 's-Gravenhage, welke hlervoor \vij de Ketel ultgestl'oomd. Hler in de Ke- worden. En indien dlt gebeurde, ZOtl de
had in<;eschreven veor f 15.000 de ra- tel nactden wlj nog weinLg hinder van het ondergang van de boot en al de opvadi?toren zal onder de ramen' worden ijs gehad. Doeh nauwelijks \Waren wlj renden een voldongen feit zljn geweest.
geplaat~t, en voor zoover noodlg aan den buiten de Ketel gekoinen, of de moellijk- Ten elnde raad besloot de bemanning
zlj\Vand der kamers terwijl de letdingen heden begonnen. Met ijsgang kan soms dan oak om noodslgl1aJen te geven: Tusgeneel onder ,den vloer zullen worden zeer weinlg op het kompas gestuurd schen 1 mIt en half 2. des r1a:chts werd
gelegd.
worden, aangezien de kaptein voortdu- door de Insula ~erakkeld ten tee ken da:t
lUlnistet Eden ell zljl1 (Vrduw b:ebben z'ch vool' het doorbrellgell van eeni~e vacamt~ed:l,gen na:ar Mo.nte Cado
Deze aanleg moot uiterlljk 8 Maart ge- rend inoot zoeken naar watertjes, wel,ke direkt levensgevaar' aanwezig was.
begeven; Blj aallko)llst awn llUn hotel ontll\oet~en zij grootere be.Ja':ngstellillg· dan ,VoQT een rustlg v:a~antiereed zljn, zoodat, In verband met de ver- zlcn tusselien de 1jsiinassa's in bevinverblijf aajllgenaam schijnt. ......
'
dere inrlchting van de vertrekken, als den. Na ongeveer 4 uur zWMr werken in
Gelukldg werden deze lloodsignalen
sehoollrriaken, opnleilw leggeil van de net 115, warenwij tot dleht onder het opgemerk~.Iil aile haas~ werd de Ijsvlet
kleeclen enz., wa,armede ongeveer drie' eUand &:ihoJ11and ~enaderd. Nada't de in gtlreedheid gebraeht. Om kwart oyer
weken zullen verstrijken, de komst van bemanning eh de eenlge passagier van 3 des nacht.s was de vIet gereed om den'"
.
het paar nlet voor April te verwachtell de Insula zlch eeist hadden ie goed ge- tocht te aanvaarden. De 10 stoere vls"Je moet me toch eens vertellen,"
Ik glng naar ilaar toe, gaf haar de
Is.
daan aan dlkke spekpannekoeken (dlt, schersmanllen hebMn deZen nachtelij-.
u
vroeg Burgersdljk plotseIlng, "waar Je 'hand e~ deed' een paar onbenulllge
N)l deze vep;bouwlng zal met de groote (vordt 'geregeld ge~eten bij zulke Win_If ken tocht r1iet gevaar voor elgen leven
altira maar weer nleuwe stof vandaan vragen. Of ze een prettlge reis had' ge.:.
verbouwing van de toekomstige wonlng, terdieristen) werd w;;er een aanvang ge- volbracht. Des morgens om: half 7 kwam
haalt voor boeken ell verhalen. Waar- had, 'of ze alhngweer terug was en .. '
het Anna Paulowna-gedeelte, een aan- maakt met· de signalen van den .kapi- men veor het eerst bij de Insula aail.
Eell
schijnlijk zijn vele novellen geweven zoo meer.
yang worden gemaakt, waarvoor de aan- ,t.ein: "Zacht aan Yoorult", daarna;.: I Men kon de boo~ weI losmaken ult de
ware geschiedenis Of
om 1eenII kern 'van
eenf ware
t i gebeurtenls.
?"
"Weet 'je het van Loekle ?". vrn.eg z'"•
k · lij"
besteding In de laatste week van Fe- "Volaan vootuW', om, wanneer de boot ijsmassa, doch de boot verder brengen
s a es wer e ... an ,as e .
v
bruar! zal plaats hebben.·
in clen muur vari Ij.'S was vast geloopen, ging lliet met een gebroken roer. Eerste
door
De schrijver keek· even voor zich heen. ope ens.
. Zooals men weet., Is deze verbouwlng met: .,Zacht en yolaan achterult", er I noodzaak was dat het r6er gemaa,kt
"Tegenwoordig", zei hij toen, "is alles
"Van LOekie? Nee, wat dan ?"
~~n on~erdeel van het nationale hulde- weer ult te komen. Het Ijs was tusschen werd. Daarom kcetde men naar Urk teD. J. WESSEL
fantasie. Heel lang geledeu, In'den tiJd
OoZe is zlek, Heel erg ...... Ze zal 'weI
toen i:k: nog aan de krant wa~, maakte nlet betel' worden".
bIljk. De lndeeling van de vertrekken na . Ui-k en Schokland ZOO zwaar, dat de I rug. om eeil laschtoestel te haleh. Al
de verbouwlng Is in overleO" met ueKo- Insula gerulmen tljd m:inder dan een' deze tochten waren zeer gevaarlljk, aailik 'Vaak gebruik van dingen, die lk werIk schrok. Na een jaar afwezigheH
nlngin en het paar als ;oIgt vastge- Inotlengte verder 'kwam.
,'geZlen er nu eens door water, dan weer
"WeI, beste kerel, jlet doet me·bulten- kelijk beleefd 'had. Maar een ongelukkig was de vrlendscllap natu~lrlijk weI vel."~
s~ld : .
.
door kls (fljn Ij5) moest gevaren wor- gewoon 'Veel '~leizier, dat jlj me eens voorval ,,\as oorzaak, dat ik het nooit flauwd, maar de gedachte dat LoelUeo.
t
.
Des mi<ldags om 4 uur waren wij zoo I den. Des mlddags' om 4 uur was men komt opzoeoken. \Vie. had :kunnen den- ,meer gedaan h e b . '
dat lieve, aardige kind, ernstig zIels:
~ ~e enegel1WOOrdjge blbllotheek welke ~er genaderd dat ~et eHand in he't. zicht i weer blj de Insula Mllgekomen. Toen ken, dat de hoofdredacteur van "De
Nu en dan' werd ik uit estuurd om was, paikte me toch,
,~aiet eniS i~~I\ d,e ~c~terz~de van het l<.wam: ~oen de dmsternls lntrad, getaak-l dan elndelijk des avonds om ongeveel' Niell'wsbode" het reporterspotloddzou eell' verslaO" te schrijven ~an tooneei- "Wat scheelt haar dan 1" vroeg ,lk•
"K.ou gevat, na het <lansen. Het wa$
. eell selle U In e op ~ pa~ ~etvljher, I ten wlj 111 een grootenljsberg bekneld .. uur het roer was gemalkt, werd de tocht opnemen om een Duden man te intel'- en revuevo;rstellincren en zoo maakt
kunshlrClitfe'r Vi!! D eu
~arlemsc
en Entoen gebeurde er iets ernstigs. Bij i met b~hulp van de ijsvIe~ voortgezet. viewen!"
lit toevalllo; ,kennis °met een danSereSj: in Beplljn. Koud 'en techtlg op de
werkkamer v~or d~n, P1 zoc. e zal als het achteruit slaan, 0111 weet los te ko- ; Na eell zware rei~ k?l1 men den volgenRobert Kent, schrlj'Vel' van romans en Loekie heette ze of ten lJ1linste zoo werd Btibne. Je begl'ijpt, warm van het werk,
richt. OnmlddeW'k ~ ns wor en nge- men, brak l1et roer. Daar lagen wlj, roer-I den dlg des mldd.ags om 2 lIUl' het el- novellen, bracht den bezoeker zijl1 ze genoemd.'
'.
~
en toen heeft ze het te pakken gekre...
·omt
d ewer kk amer
IJ van
. aaraan
grenzend
100s en hulploos als speeJ.bal van de ge-,·l?nd Urk berelken.
wetkkatner
binllen ' w,aar. in de rustige
.
.'
de
Prlnses.
De
.
,
Ze
was
geen
ster,
zeUs
nlet
v'an
den
gen.
Ze heett zich nog op de been gek
.j)ibliotheek zal naar een der vertrekken
_
steer zoo mentg boeiend verhaal tot derden rang, warit ze was een van de houden tot hier, maar er 15 rongontste~
.a.an de voorzijde worden OVergeb~aclit.'---·
stand ",as gekomen, lll1aardie nu dooi' twaalf van het Werdon Ballet. Op de king bij gekomen. Ze ligt ,hier in het
Pe . zit- en eetkamer van het paar iullen
het g~ote aantal bloe'll1stukken eell plakkaten werd haar naam niet ver- zlekenhuis".
'
O'Jk op het prachtlge park ul:t.zlen e'vel'lfeestellJk aanzlen had gekregen.
meld, maar ze wa.s e.e·n lief, eellvoudlg
,Ben j e a I eens bij h1ar geweest 1"
als ,tw,ee.zitkamers voor de hofdames:.
•. otto Bu.rgerSdijk, ,~e hoofdredacteur melsje, niet van het soort, dat alleen
"Gisteren. Ze denkt zelf. dat ze het
~n bet sou~-t~rraUl, waar de keukel1- ~
,van ,;De. NIe~Wl3bode.. nam plaats in maar graag met je ultgaat. om 'gl"latls I weI halen zal, maar de zuster vertelda
pnnses DirkJe Iv,a~1 Ree uit Katwijk den I
,een :gemakikehjkel1 stoel.
.
dUre ding'en te eten en te drll1ken.
me, dat er maar weinlg hoop IS".
scepter zal 2Jwaawll, zullen de keuk-ell
"Het is al zooveel jaren geleden, ctat
Alslk 'haar na de 'Voorstelling ai\n het
.
en ,'de lhmeu- en gIaS~amer. aIsmed~ de
I wij samen op "Blnnenland" zaten. Wij theater opwachtte, gingen we naal' een Er was geen kwestie 'van hefde, maar
w.ijnkelder wor~en ondergebracht. Deze
I hebben ie'der Oilzen elgen weg gevoIgd klein,
geozelHg cafe, waar zij zich be- van ~et geval op zichzelf was Ik ondel'
vert~.ekkel1 bevmden zlch thans nog In
1 en ik yond het prettfg om cij je zeven- I haaglijk nestelde in e'en stoel en met I fen Illdruk: Den geheeI~~1 dag moe3~.
dcp rechtervleugel.
.
I Ugsten vel'jaardag zeIt eeru m~t met je korte, genietende tengjes llo.ar wamIC ~ denk~n aun het preLlge, levenslus~
Behal'Ve de bibliotheek 'zal nog het.
i' to komen prat3n. In de eerste plaats koffle dronk, ivroolijk 'pratend, blij een tLge melsje, dat sIachtoHel' was geworslaapvertrek van het Prinselljke paar
het gewone ver'haal voor de krant, nlet- goedenvriend te hebben. die eerliJk den van halr sloopend be:oep, het beQP .den straatweg Amersfoort-Amsterwaar 1 Enfln, vragen behoet ik je nlets, slI'mpathle voor haal' gevoelde en wlen roep, dat. e: aan den bmtenkant zoo
dt\l1l ultzien. Het slaapvertrek, alsniede
. je hebt2elf zoo lang met dat bijltje ge- ze ook een wal~m hart mocht toedr:}.gen. vroolljk Ultzlet en dat zoo menige tratwee
twee s!aapvertrekhakt' dat je wet.
weet
0
detwee maan- a'
gediee ol11vat.
l
ebadkal11ers
d ,} fhen d'
.
, wat den intervle nze vr Ien dsc h ap d
uur
ki d Ze zon weI doodgaan, . het
{ n voor e 10 ou mg komen op de
wer intere.sseert"
d
H t
k
d
.
1m
n.
eerste verdleping. Al deze vettrekken;
,
'
.
en. e va. van anseresje is met ge's Avonds op tmijn kamer, nam ik een
zullen van centrale verwarming worden!
RObert Kent lachte. "Ik heb het ge- schlkt om I<angdurlge connecties aan te vel papie!.· en ik· sci1reef het verhaal,
voo..rzlen.
weten,". zei hij'",lmaar ik ben er al zoo- knoopen. Aan het einde
van die twee
h. de ware gebenrtenls van een jong dal1~
d
t k At
j
it
13ij het zwembassin, achter l'n 't park, I,
vee I aIen, u .
bmaan
It Ie, n d ver rook r-<e.I roep,
h naal'
it h e,"t seresje, dat lachend op deplanken had
zullen twaalf kleedkalmertjes worden ge- !
"Ja, ja" ik begrlj,p 'bet," gUmlachtg u en an " en I vel 001' aar u
e gestaan om de menschen te vermaken
bo!lwd,
I
Burgersdijk, "laten :wlj lIever wat pra- oog.
,
en dat nu ging sterven. "Lockie" heet~
Behalve de beide hofdames, die in het
ten over den ouden tijd. Het verhaal
!k wII ~let zeggen, dat de scheldlng te het Verhaal.
paleis huh ihtrek zullen nel11en, zal het
voor de krant dlstllle~r ik dlar weI ult". mlj yerdnet bezorgde. Aan een krant
persoileel, dat slecht.s. uit tlen personen
onder het genot van een ,gIas wUn en heb Je trouwen5 weI iets anders te doen
De schets was goed geslaagd, mijn
zal bestaan, Ultwonend zijn. Twee 1:1eeng-oede slgaal' 'late'll de oude vrien- dan aan een vel' verwiJderd .vriendin- . chefs en 'verschillende andere menschen
kelell en twee chaUffeurs hebben zlch
den te ,praten en te lachen. Haifver- netje te denken. Maar's avonds, als ik compllmenteerden mij er me;!. Misreeds met hun Ige.zinnen in de gemeenbleekte herlnnerlngen 'Werden opgehaald a~leen op \niJn kamer was, zag ik nog schien wa.s dlt het, wat ime op de ge~
te So~t gevestlgd, In verbllnd met de
uit 'den tijd, to en ze nog collega's wa- vaak het vroolijI<e, pittige. gez!chtJe in . dachte bracht om het onderwerp van
,111ed\ideeling van de Koilingln, dat zij
ren, toen BUl'gersdlj,k en Kent nog ra- gedachten 'voor me.
niijn verhaal, het ongelukklgste meisje
dieM in 'de naoijheid 'van het paleis I
. dertjes waren in het groote courantenHet zal ongeveer eell jaar l'ater ge- in het ziekenhuis, eens te gaan opzoe;'
I
mechanisme.'
weest ,zijn, taen lk op straat een ander ken en haar wat fruit te brengen .
1l10eten WOlien.
. Oak de particuliere se.cretarls van
,Burgersdlj& 'had door zljn helderen meisje tegenkwam· van het Weldon
Toen lk' aan. haul' bed stond', glhn:den .Prins, jhr. W. G. Rci€lI, zril zich
geest tot hootdredactimr weten op te Ballet, dat intusschen weer teruggeko- lachte 'le. Ze was he~l blij, dut een oud
na, zljn huwelijk in deze gemeente vest!- Onder oppel·toezicht van den Duce - ill den vorm van eel~ bronzen buste aan- kl1mmen en Robert Kent, die de jour- men 'was. Het melsje herkende me, ze vriend haar eens k.wam. opzoIiJ<en.Er
g~n. lAis 21jn toe~omstige WOlling wordt wezlg! - zijn te i\lilaan de besprckingen tusschen Rustu Aras en graaf Ciano, nalistiek later vaarwel had gezegd, was had me vaak met Loekle samen gezlen. wJ.ren zoo welnig men.schen, die zich
genoeimd, de bliitenphtats Braamhage de inilHstets vaii Buitehlal1dsche Zaken vah 'flil·idje eh Italic, gehouden, welke de gellettwosde schriJver 'van het mo- Ze ~groette en bleer alarzelend staan, om haar bekommerden. Haal' vernna~
te Soestdijk. '
ten doel hadden, de betrekklngen tUSschen beide ialidente verbetereh.
derne publlek geworden.
niet wetend of ze me aan zou spreken. ,gerde handi legde ze in de mijne, orn
me te bed!anken Voor de vruchten, di~
ik had meegebracht.
"Mijn verhaal was mooi", zei ze op..
eens met haar zachte, verlmoeide stem.
Er ging mij een steek door het hart.
Had ze ...... had ze het gelezen 1 Maal:'
dlat was verschrikkelijk! Waarom had
ik aan die mogelljkheidniet gedach!;?
..riE.N we\.1... ewoop
. 1'1'1 GONNA SE.E 1'0 1'1"
'NHE.N ,WE. el"'" 1i\t:.f~S, wu
"Ik lees graag de krant",zel ze zwak~
DOWH OH 1H'~OUi'iN'
,HAi M ICKe.Y MOUSS
AN' ME'Ll... PE8eR.:( '1'1-1' \..l:.lolIUI>'IJ pAR"(Y -A '1i{OUSAHD
Jes. "Ik IVraa.g'. altijd naar dekrant,
IS oNe:. 0' -n-\t\,.
AN' JOIN UP WI1H SKEn<
waar jij aan meewerkt. ,Kinderachtlg,
8,RONG, 56e:. '? -AN'
PARTY!
YUSSI.lF AIPBR AN'
nletwaar? De vrlendschap zat dlepe~
MASSACRF- e.V8.RY
t-\\S 61~Ht7~,"
Ot'{E OF
dian wH Idachten. Enfln, het doet er oox:
'e:./'" .~
nlet toe . Het zal gauw met :mij gedaan
zljn".
Ik deed mijn best haar die gedachten.ult hlet hoofd te p'raten,haar 0t>
.;
) w.vtoolijken door te zeggeh,' di!;' mljn .•
verhaal toch :maar een verzinsel was.
"Nee nee", weerde ze af, "jij hebt
het goed ge2;len, ik zal het nlet lang
meer l11aken".
Een paar dagen later las ik het in.
de krant. Ze was dood.

!
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Wat Wilcliey te hoote:n ktiJ gt

.

"En? 1!" Informeert iIavlkse nleuws"AUemaal goed en WeI", inoppert Havikse,
"Nou, laat eens hooren dat plan van je!"
"matH- wat schleteh we ermiie op? I"
zegt Havikse, sceptlsch gestemd omdat tot nag gierlg.
"LUister ilOu efte !Je weet neg niet waar
"WeI, jij maakt natuurlijk ook deel
toe aile plannen van Donderkop op nlets zijn uitgeloopen. Maar toch Is hlj nieuwsgierig omdat uit van die verkeriningstocht, want al$ ik )l~eil wil i We wlrinen het verttouw~n
hlj weI merkt dat ,,'t PootJe" nu nlet meer zoo we duar eellmaalzijn, dan neinen Jij van dlen sjelki en dan haiEjn we hem oyer
oppervlakkig over deze kwestie praat. "Kljk en ik de beenen.! We deserteerell dood- om die. verSpl~d~dtroep in de i>an te hakeens hier. Ik heb net order gekregen van de eenvoudlg I! Maar dan zijn We nog. ken. Dat gaat heel gemakkelijk, wallt die
kap om met drle verspieders eens een kljkje te niet klaar; we voegen ons bij den roo- sjelk heeft maar eo/en een aanhang van duinemen in de woostijn in de buurt van de Sikkle verlioofdmlln SjelkJozef Aaipeer ell: zljri zerid'lilail! We moorden dat troepje In een
secdnde ult I"
.
Aardbei Oase of Joost-ll1:1g-wetel1-hoe-dat- bende 1 !"
,;Maar, wa~ is toch in's hemelsnaain de'
heet ......... "
. - bedoeUng· van die heele mop? !"
.

"Jaaaaa I" zegt sergeant Donderkop
met een lange uithaal terwijI hij z'n
ocgen listig dichtknijpt, en dan, grlnnikend: "Je snapt tech weI dat die
'smeerpijp van een Mickey Mouse deel
uitmaakt van die troep? !"
En dail '!achen die twee samenzwe'erder:> zoo'n dulveIschen Iacl1, dat Mickey
z'n IHlren met Z'11 pet el' boven te berge
vcelt rijzen!

Even zw;eeg de schrijver.
"Zie je, waarschij1llijk ZOl\' ze toch wel
gestorven zijn. Maar de gedachte dat
lk, zonder, het te wiIl~n,. haar het laat~
ste rest,je moed, 'den laatsten weerstand,
ontnomen had, ,die gedachte liet Ina
nret met rust. Ik nam me voor, nooit meer
een ware geschledenls te schrlj'len. 'Ik
.\VUde noolt (illeel' het rlslco aanv,aarden.
door een zekere suggestie invloed teo oefellen op 'dingen, die ... Wie weet, ml~~
schlen ander.s voorbeschikt waren" ......

I

...

BJ\Ti\VruS-CII NIEU\VSDtAJj

van Vrijdug 19 F'eJ)rual'l

te 4.15 uur in den ochtend en streek
om 5.50 uur 'II middags te bestemdel'
plaatse neel'.
Ret toestel is speclaal uitgerust voor
vIuchten over den Atlantlschen Oceaan
en 'v!>or lapge aCstandsvluchten.
'
Voetbal
Reuter merkt op, dat het door de
"Caledonia" in Mn ruk afgelegde traject ettelijke' honderden mijlen langer
daarvan kan men zekel' zljn, op de elgen Is dan de sprong 'lerland -- New-Foundland. Dit is julst,' naar daartegenover
B. B.-wljze. Het belooft heel wat!
staat, dat bij dien sprong bepaalde
K01HEN DE V. B. O,-WEOSTRIJOEN
De htildige competitiestand in de atmosferische omstandigheden een rol
spelen, welke men op het tamelijk tameetste klasse luidt :
Zaterdag
me trajectSouthampton - Alex!;\hdrie
S. V.J.A.
8 7 1 14 38 21 1.75 lliet kent.'~,
Ie 'klasse : ,
Herc~lles
8 5 Z 1 12 30 13 1.50
9 5 2 2 12 31 20 1.33
S. V. J. A. - Oliveo B. V. C.-tenein S. V.1;3. B.
De Lhidberghs
Vios
9 5 1 3 11 38 37 1.22
T.N.H.
10 5 1 4 11 34 33 1.10
Res. 2e kl.:
Colonel Lindbergh en zijn vrottw zijn
B.V.C.
10 2 1 7 5 23 38 0.50
S. V. B. B. 3
Vlos 3
Oliveo
9 1 2 6' 4 13 25 0.44 uit Jemza!em met hun elgell vliegmaFl.- en Dlerentuin-ten:ein
9 1 1 7 3 18 38 0.33 chine te Basrah, na een tusschenlanU. M. 13.
ding te Rutbah, wegens een zandstorm,
4e k' as,e A. :
. BI\'rAVIASCIIE KANTOOR' VOETBAL- en later in ,Bushire geiand, zoo seint
,Reuter van daar.
Sparta 4 ~ .C. R. C. 2
•
BOND
Sparta A.-ten:ein
Singer Beker
4e klasse B. :
Skiloopen
Vlos-terrein
De uitsiagell van de gisteren gespeelVios 6 - V. K J. B. 2
de wedstrljden om den Singer Beker
hiiden :
ZoCndag
IIET 'fOURNOOI' 'rE CIIAMO,NIX

Sport en Spel
--,..,----

Week-end-progrommo

2e klasse: .
B. V. V" -

V. V. M. ,
Pl.- en Dlerentuin-terreln

Res. Ie kl. B. :
Oliveo 2

H. V. C. 2 -

B. V. CAerrein
4e klasse A. :
Vios-terrelll
Vios 5 - S. V. B. B. 5
V. K. J. B. - C. H._a'
Koningspleln N.O.-terrein
4e klasse B. :
'Sparta 6 - Sparta,... 5
sparta A.-terrein
·S. V.J. A. 5 -;- B. V. C.
Oliveo-tel'reln (W\lterloopl.)
We vreezen dat O. L. T. V. E. O. de du-

:pe zal worden van de nederlaag die den
.kampioenen j1. Zondag is toegebracht.
De Rood-haadjes zull~n er nu .natuurIijk alles op zetten om revanche
te nemell, en we betwijfelen het of de
Oliveaantjes zulk een venvoeden aanval zullen kunnell afslaan.
Echtel', wie weet?
De 'ontmoeting: Her cui e s S. V. B. B. zal, vanzelfsprekend, voOl' een
uitverkoeht huls gaan.
Nu de lelders zlch door S. V. B. B.
hebben lat~n verrassenheeft Her cuIe s haar lot weer in eigen handen gekregen. Doch dim moet men as. Zondag
l-eide punten binnen halen.
Of de Blauwhemden zlch daartoe leell~n zullen?
Hoewel ze 2 verilespunten meer dan
Hercules hebben is de kans op een
kampioellschap niet heelemaal verkeken en die kans zul1en ze verdedlgon,

Off. Berichten
---,

---,---

Onderwijs

ntAJJ "

'

Ben02md tot hoofdlllspecteur van politte
GepIaatst op het Hoo!dkantoor van den
W. HE(JK~H., ambtenaar op nonachvltea, diemt der In,- en Uitvoerrechten en Accijri.laakteiijk dle betrekking bekleed hebbenae,zeri 1<\ BODAR, an'lbtenaar4e kl. (verlfica,·
met bepalil~g, dat hij wordt geplaa~st bij de teur) te Batavia.
algemeen'il pOlitie in de resid,entie Mo!uki<en.
Geplaatst
te 13atavia (tolkantoor) all)
Ontslagen, op verwek met ingang van":H verificateur J. C. VAN BR~MEN. de ambFebluari 1937, we gens volbrachten dlensttij:t, tenaar 4de klasse werkzaa~ges-teld op het;
eervol el! met recltt 6p pensioen uit 's Lands Hoofdkantoor Val! den Dienst der 1. 11., en A.
Qlenst, de inspecteur van politie bij de
Ingetrokken de overplaatsip.g van (It'n
~mbtenaar 3de Itl. (verificateur) '',1,., OH,' W.
stadspolitie te Padang.
Onth"~\"en, wegens llchamelijke ongeschikt- HARTMAN vall Soerakarta naar Batavia.
,
lleid, eervol van de tijdelijke waarn.emlllg ('folkantoor)
Overgepl.· van Soerabala naar Batavia
zijner betrekkir.g, de tijd wd. Ie comm;es
RADEN SOEWOJO.
(tolkalitoot) A. R. WARLIOffI' a{llbtimaar
,
Ben0€ll1d tot adjlll1ct-referendaris bij het 3de kJ. (verificatem). .
Departement van B. B. mr. P. BOLLEN,
Overgepl. van SQera~arta naar Soerab,lia
alllbt~naar terugverwacl1t van buitenlands,0h J. CH. W. HARTMAN, ambtenaar 3d~' kI.
verlof, laatstelijk tijdeiiJk wnd, adjunct-l'e- (vel'ificilt-imr).
felendaris.
IngetlOkk'~11
het, besluit, waarbij L. A'I
Verkeer en' Waterstllat
BURER, is benoemd tot commissaris v,m
politie Ie klasse met plaatsing te Benkoelen,
Op verzoek, wegens liel1,l.Inelijke onge_
residentie BenkO€l-en.
Voor zoolang zulks in het belang van dCll schlktheid, gerekend van ·14 J;:jnuari 1931
€ervolen
met recht (lp pensi(l~n uit 's Lands
dienst der algemeene politie in het gewcst
Benkoelen nOOdig zal blijken .. gedetacheerd dienst· ontslagen ABOEBAKAR OELAR
bij de algemeene politie in gelloemd ge- SOETAN MAHARADJA. scl1rij'ver1ste kl.
west, teneinde tijdelijk op te treden als tee,l- bij 's Lanas Waterstaat.
nisch Leider del' veldpolitie tevens hoofd van
de gewestelijke l"echerche en van de stadoVolksgezo~dheid
lXlJitie in dat gewi'st, met standplaats Ben~~len A. VERINGA, cqmmissaris van politie Ie kl. geplaatst bij de sta<ispolitie te
Wegens, achtjarigen die~lst Hen maaliden
Batavia (met inbegrip van Mr. Cornelis, re- verlof naar Europa ver:eend aim dr. M.
sidentie Batavi\l,provincie West-Java) m~t I ERaER, gouvernements~rts te Makasser
bep. ,dat bedoelde detacheel'ing zal worden 'I met bepillillg, dat hij zijne betrekking Ilal
beschouwd als te zijn een comlllissl'~ in Ut'!1 nederh:gg'~I1 op ~ Juni 1937.
.'
zin van bet algemeen reisreglement waa~Benoemd tot h60lCiverpfeger bij het;
voor op de reis- .zoowel als op de verblijfd3.- krankzilliligenwezen en g~plaatst- bij llet'
g'm daggelden kllnnen worden gevalideerd. krallkzinnigengesticht te ~aba,ng H. A. H.
SACK, ainbtenaal' van buitenlandsch Y'erloC
terugverw~chtJ laatst>i!lijk die betrekking beBoschwezen
kle~d l1ebbenae.
BenO€Jlld. tot hootd vall den Plaatselljken
De schrijvel' in partic,ulier verband bij het
Djatibe<irijf KOESMAN is tijdelijk belas .. GezQndheidsdienstte Soerabaia W. C. VAN
met de waarnem\ng del' betrekkillg IIl!l RAADSHOOVEN,hio{qambtella.{\r . va\} bUl"
klerk bij den Dienst van het Boschwezen en tenlan<isch verlof terugverwacht: laatstelijk;'
die betrekking bekleed hebbende.
geplaatst in de houtvesterij Pemalang.
Over~pl. van Kotabaroe naar <;Ie C, B. Z.
De hulpschrijver in particulier vel'band bij
het Djatibedrijf J. Cli. FLEUR is UjdeliJk te SO€rabaia de tijd. wd. Gouvernements In... '
belast met de waarneming del' betrekkltl~ discll arts G. COOKE.
van klerk bid Dienst v/h Boschwezen en
g'eplaatst' b/h kantoor van den inspecteur
8taatsspoorwegen
bij genO€md bedrijf del' 4de afdeeiLng.

U' kurd' de~e
man worden I'

I

PB

Overgepl. van KO€taradja.' mar BandQeng
do hoofdeommies J. V. BEDIER DE PRAI.
m~"
' "
,
I
Overgepl. van Koetaiadja. tiaar Soel'abala.
'
de commies TH. MtiL1.oER.
Overgepl. van Pantbnlaboe naar Idl d~
hoofdmandoer BAHWI.
Overgepl. van Idi naar Panwnlaboe da
hoofdman<ioer SENEN.
Belastingell
Belast met d~ waarnem~n~ (jer betrekk!n.l)
van klerk bij het lnspectlekantoo~, van Fl.
nancien te Welt€vreden ~D. I{QSAJ3IH,
Echrijver op maandloon aldaar.
Mllitaire Geneeskundlge Dienst
Wegens zesjarlgen onafgebroken dlenst 1n
is ingaande re~p. 2~
Juni en 28 Jull 1937, ve1'leend 8 ri1aj\nden
verlof naat Europa. aan den officier v)1n gezondheid 2M klasse E. BO>'3, in garnizoen
te Poerworedjo en idem L. W. VAN DER
BURG, in gallliwen te Magelailg.
Neder!an&ch~Indle

i\laime
Overgepl. van Hr. Ms. "Flores" naar d~
MariMltazerne "Oedjoeng" de luitenant ~~
Zee del' 3de klasse W. VAN SON.
Vergund om naar Nederland terug te ltee·
ren, aan den officier van den Marine 8toom~,
BvaEartdienst del' 1ste klasse W. P. PLAN·!'EN·
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•
Bandoeng II 103, Pi\UI 45
18.00 Kinderuurtje - 18.45 jIawaiiaumuzLek zondel' zang.
Batavia II 190 '
17.00 Krontjongmuzlek - 17.30 ~advi!1dershalfuurtJe - 1800 Javaansche liedel'en
_ 18.30 Soeooaneesch!c l1luzlek - 18.45 Chilleesci1e mililek.
Balldoeng II 103, Batavia 11 100.
PlIlll 46
_ -~

VRIJDAG
Nirom
Batavia I 126 ill

18.03 Gevarieerd gramoplloonprogramma18.30 Zangles voor kinderell - 19.00 Persberichten - 19.20 Elck wat wils (serieus)
- 20.00 Zangrecital (sopraan) - 20.30 Radlotooneel: "De nacht van den 17den April"
19,00 Persberlchten - 19.15-gawer : Raad21.55 Amsterd. opoeningskoersen -22.00 Populair1C gramophoonmuziek (aileen over de gevingen - 19.30 Persoverz!cht - 20.00 Orkest "Talib Chalik" --lH.30 Krontjollg-Or5 archipelzenders), - 22.30 Sluiting.
k~st· "V.U.P.". _
Bandoeng II 103, Batavia II 190
B. R. V.
P~Ill 45. PlIN 29
Batavia I 151.89 1\1.. Batavia n 111.66 M.
22.30 Voortzetting van de krontjong-uitZ€nding - 23.30 Sluit\ng,
17.00 Gramofoonmuziek - 17.30 Persberiehten - 11.45 Vervolg gramofoonmuziek
- 18.00 Wiener Boheme orkest - 18.15 PadI (Maleisch)
vindershaIfuurtjoe - 18.45 De straatzahger 19.00 Radiocursus in stenografie "Oroote" 105 i\1;
19.30 Miiitaire muzlek - .20.00 Voordracht 20.20 Vocale klankell - 21.00 Sonate-recital
,(viool en piano) ~ 21.45 Gramofoonmuziek
17.00 Javaansche liederen - 18.00 Kinder'.- 22.00 Dasrnuziek - 23.00 8lultiui,
halfuurtje- 18.<10 Persberkhten - 19.00
Zangkoor (O.C.R.O.) - 19.30 Dijbellezing
(O.C.R.OJ
20.00 "Batang AraO" ..,.. 23.00
Bandoeng P. M.
Sluiting.
118.03 ])L en 90.63 M.
Phohi
17.00 Thoeemuziek - 18.00 Zang. en orkest
_. 18.20 Hawaiian - ol8AO Persber!chtim. Op
16.88 l\I.
00 M.,: Muz!kaa} programma-19.00Monc!org~l.trio - 19.30 Linck;a - Winke '- ,19.35
20.00 Wllhelmus - 20.10 Hollandsch cabaLiterair halfuurtje - 20.00 Concert door het ret-programma - 20.30 Een praatje over de
orchester Schonberner - 21.00 Heruitzen- Kamerverktezingen - 20.50 Persbel'ichten ding Phohi: "Van mijn tafeltje in de Wit- 21.00 Causerie: "Van mijn tateltje in "De
te" - 21.20 StemmingSlllUZieit - 21\3.0 Tan- Witte" -: 2\.20 H;ollandsche .1Iedles -21:40
go's - 21.50 '"ca~men" -·22.30 MllItal:l'(} , Vergadermg Phohl-club. Beantwoording lUlS~
llluz:ek - 23.00 8luiting.
turappol'ten - 22.00 8luiting.

V. O•.R. O.

Y.

R.V. lU. J. (SemUl'al1g)

Zeesen

:1.61.29 ~:r, en 88.'16 nl,
Geell uitzending

Zenders OJt\ 31.38 ell 19.101 M.
16.15 Kamermuz!ek - 11.00 Nieuws en economisch overzicht (Duitsch) -' 17.15 Symphonieen van Strausz - 11.30 Illtervieuw:
25 jal'en Duitoche cultuur ill l1et buitehland
- 17.45 Sluiting.
Zenders: DJE 16.89; DJQ .19.63 (Vall 20.30
uur) DJN 31,45 ill.
18.25 Volk.slled - 18.30 Lichte mttziek 19.30 Nieuws <Engelsch) - 19.<15 Lichte muziek - 20.25 Groeren aal.l de luisteraars _.
20.30 NLeuws en economioch overzieht - 20.45
"Tra'tsch" door I. Hligin - 21.30 Nieuw5 en
iCconollllsch overzieht <Eng. DJE. DJQ en
DJN, Ned DJA en DJE> - 21.45 RadioJoUr~
naal ~ 22.00 Causcl':e - 22.15 Voor d~ jeugd
- 22.45 Wel'ken van R. Strauss -- 23.05 .. D~l'
Deutsche im Ausiande", causerie - 23.15
Trio voor viool, cello en plano van Haydn 23.30 Sluiting.

A. R. V. O. (Soerabai~)
109.89 i\J.
17.00 Marsch - 17.03 Banjo~soli - 11.15
Persberlchten - 17.30 Ouvertures - 18.30
Grace Moore en Jan Kiepura r 19.00 Kleine
w'Crken van beroemde mC'~ster~ - 20.00 Lich~e orkestmuziek 20.30 Hawaiian - 21.30
DansmUli:ek - 23.00Sluiting. "

Nirotil

(Ma)ei~ch)

Bil.nlloeng 11 103, PLP 21
17.00 Javaanoche Ilederen - 11,30
neesch drama.

Chi-

.

sehe liedjoes - 19:45 Buitenlandscll overzicht
Batavia II 190
Zenders: GSII 13.91. GSF 19.83, GSB 31.54
~oor dlf. L. F. J.lil-noon. 20.00 Hollandnche
17.00 Scendaneesche WajaHgrrag~le~ten .......
21.30 Big Ben. Gevar\eerd vroolijk pro ..
Gevaneerd
prog'ramma
l1edjes
21.00'
Zendcrs: GSII 13.97, GSG 16.86, GSB .31.55 22.00 Gram<lfoofJllluzlek - 23.00 Slulting.
18.00 Arablsche Chaz.idah -.:. 1830 Gambal1"- gramma met kcPf en orkest - 22.30 "Th~
kromonil'.
•
0
throo
admlrals"-22A5 Verslag voe·tbalmatc!\
,v
18.30 Big Ben, Gevurieerd programma met
- 23.45 Lichte muziek - 24.00 N!euws eIt
k'oor en orkest - 19.30 "This is England",
Bandoeng II 10~J BatavIa. II' 190
Band9_~ng P. M. Y.
med'cdeelingen - 0.20 Dansmuziek - 0.30
causerile - 19.45 Orkcst-20.00 B.B.C. DansPilill i5
Sluiting.
'
orkest - 20.25 Nieuws en med-ecteellngen 53.03 M. en' 90.63 M.
19.00 Persberichten - 19.15 Mod-erne 1m20 ..15 Klassieke muziek - 21.15 Sluiting.
met Maleische' en Wesrersch0
6.00 Gramofooninuzlek - 9.00 Lh;hte mu- tJapibespeling
Zenders :G811 i3.91, GSF 19.82, GSB 31.55
Parls·Co loniale
lledj·.;s- 20.00 Wajang-oranguitvoei'ing door
ziek - 10.00 Concert - 11.00 GenremuzieK .- de
vereen1ging "Wiromo Sedjati" - 240021.30 Big Ben. Concert B.B.C. ~kest _. 11.30 Dan~muziek - 12.00 Pait- en lunchZender TPA 4,25.60
Sluiting.
.
22.15 Pianorecital - ,22.45 "Under Big' Ben", muziek - 14.30 Sluiting.
causerIe - 23.00 D.B.C. D'lnsorkest - 23.30
6.15 VOlksli'cd. Concert; - 'US Nieuws en
17.00 'fheemuzi~k - 18.00 Klassieke n;'uziek
"Ann and Harold" - 2t.00 Ni'cuws en medekoerf)en - 8.05 Nieuws (Spaanooh)' - 8.15
V. O. R. O. (Maleisch)
18.20 The Hill Billie:;; - 18.40 Persbedeellngen .,- 0.20 Dansmuzi.ek - 0.30 Slul- Nieuws
(Portugeesch) - 8.25 CauS/erie - 8.411
richten. Op 90 M. : Muzikaal, progr;l.mma ting.
.
Sluiting.
I
r
_.-1
105 ll.
19.00 Dan.smuziek - 19.30 Concert onder letding van Hai1lsHoopes - 21.00 AmUs€mentsZender TPt\ 2. 19.68 i\J.
S.30 Scendaneesche liOOe·ren -,- 9.00 Jam~z!e.k
-r
22.30 Operette flitsellt - 23.00
Pal'is·Cololliale
Potpourri's - 23.30 Gemengd programma'- vaa'r.schoe liederen - 9.30 Maleische liOOeren
18.25 VolksUed - 18.30 .Concert - 19.15
- 1()'~'8Iuiting - 12.00 Chineeoche ~ied'eren ~rvische krontek over het leveIll ill Frankrljlll
2.J.00 Sluiting.
Zender: 'rPM 19.68
~
- 12.40.\AtabiSche 1ie~~reh - 13.00 Javaart- - .19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.4.5 COl1\~erl;
18.25 Volkslied - 18.30 Concert - 19.1~
sche lI~ueren - 13.40 Krontjong ell! stamboel (relay RadIo-BariS) - 21,00 Nieuws 'en ).<0·
Romeinsche kroniek over het ~"ven in Frank- . R. V. M.
(Semarallg)
-- H.OO Sluiting.
lon1~le koersen - 21,30' Radlojournaai - 21.40
rijk - 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 COll17,00 Ha.waiian - 17.30 Nllboneesche lie- "Le me,ssage d'e Paris" - 21.50 Juri<iischEf
oert (relay Radio-Parhs) - 21.00 N!euws en
;
161.29 ill. en 88.1t! J.\ol.
e:eren - 18.00 Scehdalleesche liedliren ~"'- cawseri'~ - 22.00 "Ual soil' ch~ 100 hydrokoloniale koer~en - 21.30 Radiojourrtaal 8.00 Gcnce~t - 11.00 Sluiting.
18.40 Persbericht,en - 19.00 VeriQekprogram- path'€s", hoorspel - 22.30 Gevarieerdooncerl;
21.40 Litteraire causerie - 21.50 Actualiteillla '- 20.00 Radiotoon€'C1 "Pengllboer Hati" van liehte muziek - 23.35 Sluiting.
tkn - 22.00 Concert - 23.30 Koers,en - 23.35
16,30 Theemuzlek - 18.00 P'€rsberichten - -,
24.00 Sluiting.
Bluiting.
.
•
18.20 1<'ilmzang ~'19.00 Instrumentaal concert -_20.00 Daru;muziek - 20.30 Concert
Rome (E. I. A. H.)
Bratu-ensemble - 21.00 Evelltuee'le heruitPhohi
Rome (E. I. A. H.)
zending Phohi-programma - 22.30 ~luiting.
Goltlenllte
lU. Azle-oU:tendinl
16.88 1\1.
Golflengte 2M M. Azie-uittendmg
19.00 Gevai'ieerd program~a (rela.y) , ....
A.
U.
V.
O.
\
(Soel'abaia)
20.00 Wilhelmu$ - 20.10 The SOng Singer~ 20.35 Ni·euws - 20.45 Zangrecital - 21.00
19.00 Gevarieerd programma (relay)
- 20.25 Valli week tot week. Cau~eTiIe door I;lportkronioek - 21.15 Weekoverzicht - 21.31)
20.35 Nieuws - 20.4.5 Vocaal progra!l1lllla ....:.
109.89 lU.
den
heer L. A!etrino - 20.45 DraaiOl'g1elkiln- Nleuws (Hili.icLustani) - 21.45 Voeaa! J;)ro-21.00 Causerie - 21.15 Nieuws (Engelsch) -7.00 Mar~·ch ;- 7.03 Potpourl'ieellt - S.30 ziek --:- 20.55 Persberichten - 21.l>1S The son~ grainma - ,22.00 VerzO€kprograInliia. - ~~.3Q
21.30 Concert - 22.30 N!euws.
Sluiting - 11.00 Marsch - 11.03 Vocaal pro- Slngers (ven-oIg) - 21.15 Microphool1J-Debll- Nieuws - 23.45 NieuW8 - 23.55 b~raftag..
gramma - 11.30 Elck wat wlls - 12.30 Ma- tan ten -- '21.30 The SOng Singer~ (slot) - nient - 0.30 Sport. en laatste nieuWs.
zitek en zang - 13'.00 Lunchmuziek - 14.00 21.45 DraalorgeLmuziek - 22.00 Slui·ting.
Gevarlee~'<1 concert ~ 14.30 Sluiting.
ZATERDAG
16.30 Marsch - 16.33 Schrammelmuziek Zeesen
ANDERE ZENDERS'
17.00 Wals~potpourrieen. - 17.15 PersberichZendets, DJA 31.38 ell DJB 19.71 1\1,.
ten- 17.30 Theemuziek - 18.00 Fransche
Nil-om
JiOOjes -, 18.30 Volksdansen, - 19.00 Semi15.45 Dansmuziek --:- 17.00 Nieuws en, eeoklas.slek concert - 20.00 Marschmuziek -- nomioch
overz!cht (Duitsch) '- 1.7.15 PlamNltom: Buttenzorg 183 M., Ohe)'ij)j)Jll"
BatavIa I 126 1\1,
20.15 'rzigane-muziek 20.45 Eng-elsche voordracht
- 11.4.5 Slutting.
'
rd., ,Pe~l,\long?on 92 M" Soeka~Pll l~~. M..
.
l!OOjes - 21.00 Waldteufe1-'programma. llandoeng 120 M., en de ArehfpeJzende~
6.30 Gymnastlek - 6.45 Luchtige gramo- 21.30 Potpourl"ieen - 22.00 Zuid-Afrlk~ansch.;
Zendel's: DJ~ 16.89, DJQ 19.63 (van
Bandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L p) eo
phoonmuz:ek -" 7.00 Gramophoonmu~i'ck I~c<ijes --'- 22.25 Da118mUziek - 24.00 Sluiting.
20.30 uur), DJN 3U5
29 M. (PMN), Soerabala I (Y D BJ 26 l4,
(alleen over .de 5 archipelzenders)- 8.00 '
Sluiting - 11.03 Causerie voor dames -11.25 ~
N", irom (Muleisch)
18.25 Volk~lied - 18.30 Lichte muziek .-- tusschen 8.00 - 14.36 ,ell 31 M. (Y D A) VIoQ
L!chte muzlek -,- '12.00 Weerbericht - 12.T:!5·
119.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 Lichte mu- 6.3IJ - 8.00 eli's avonds. TandSoi1g pttolll
8erieuze muziek - 12.30 Matinee Nir(lll}-' of,
Bandoeng II 103
z:ek - 20.25 GrO€ten aan de luisteraars - (Y D A) 50 M. tU&'5chen 8.00 - lUO en ~ol.1
Orkest - 13.20 P<)rsberichten - 13.30 Instru'"
.
20.30 Nieuws en economisch 9verzicht - 20.4-5 99 M. (Y 1) M 'van 6_00 .,... 8.00 ell 'a $vondIJ.
~entaal programma - 14.00 Po pula ire gca-'
,11.00 SO€l)(laneesche degoengmuz!ek - Voor den kg.-amateur -- 21 00 Voor de daN,irO,m. Oost:.. en l\I1d,d.ell'Java: soerab~tlll
mophoonmuziek - 14.20 Per8berichten 11.30 We'stersche Hawaiiarl1luziek - 12.00 mes - 21.30 N~euws en I:collQmisch overzic/lt U 1~~ M., Selllara\1g 1~ ¥ .. 14a1~ J9L ~
14.30 Sluiting.
Chin€~sch
gambangpr~gramma
- .12.30 (Eng. DJE, DJQ en DJN, Ned. DJA en DJB) DJokJa 181' ,M~ ,~lo 183 M., TJepoe 186·J4.
KrontJon'g en J;ltamOOe.programma. - 13.~0 21.45 Radiojournaal - 22.00 1<'ihn- en, tooBll1tentOt.f 1~6.25 M.. Soeu~
18.03 Vooravond-concert - 19.00 Pel'sbe- ~aleische o{l'cra-fragmenten - U.OO, Slm- I'cclnieuws -, 22.15 Militair concert - 23.30 wtB.R.V.:
lU.18 M.
"
"
richtel] - 19.20 Elck wat wiIs (populair) -- tmg.
Sluiting.
Luyks Batavia (0,) 143.01 M., sUeen werle.!
20.10 Bcekbesprekh'g: "Wel"eldoorlog" -dagen
8%
-10
en
5'4
3
U1~r.
.
Batavia II 190
20.20 'Concert Nirom-Orkest - 21.15 VloolVan Wingen, pekalon.gan~, 91.'74 M" S<;~'"
B.
B.
C.
recital -- 22.00 Populair aUerlei - 22.30
11.00 Soendaneesche llederen - 11.00 Gamrabaja. 14<1 M., 8ematang 10309 .M., )ta ..
Dansl11uzi'"k --: 21.00 Sluiting. .
bang-kromor.g - 12.00 Javaansche gamelan, ZelldCl's: GSO 3l,32, GSB 31.55, GSA 49.59 gelang 91.74 M.. Madioen 107.53 M.
opnamen ;uit Djokja - 12.40 Moderne AraRadio lIolvast, Soerabaja: 159.5 M.
.
6.30 Big Ben. Daru;muziek - 7.CO "Under
biscile muz~ek - 13.00 KrontJong en stan<'. '
I'en()llg, Z. H. J., 49.3 M.
B. R. V.
Big
Ben",
causerie
7.15
Licht
klassiek
proboe'lprogramma --'- 13.tO Chine'~scl1e fiImnlilKuala Lumpur, Z. G. E., 48.92 en. 110)'.
gramma - 8.10 Nieuws en mededeelingen zi.ek -:- 14.00 Sluiting.
PWHps-Rad!o" Eln.dhOven, elken Woet1.S1
Batavia I 151.89 M., BatavIa II 61.66 lI'I.
8.30 Siniting.
dagavond 01) 19.31 M . .
Bandoenll 11 103. PLP 27
1.00 conCert - 8.30 Sluiting ~ 10.00 GraZenders: GSII 13.97. GSG 16.8a, GSB :H.55 3litsbUrg <0. S. A,) 48.86 M. vanat 4 Ullt
mofconmuziek. (Alleen op Batavia 1) - 11.09
17.00 Gevarieerd SO€ndaneesch pr'OgramV{,l'volg gr'lmofool'l1luziek - 11.15 Dan~nhl- ma - 17.30 Yang Khimmuziek.
18.30 Big Ben. Ol'geIrecital - 19.00 "Under
Volkenbond~zen<ler (Radio Nations) 3~.n
z:ek - 15.00 Sliliting.
.
Big B'211"" causerie - 19.15 Zangl'ccital (so-' en. 31.27, M. resp. Zondags 6.09 - 6.45 'en
Bandoeng II 103, P~I11 45
praan)
-.19.30
Variete
19
..
15
Leslie
BridgeS.1~
- 9.45 uur.
11.00 Gramofoollomuziek - 11.30 Persbel'ichten - 17.45 Verv'olg gramOfoollmuziek .18.00 Bataksche liederee vall de vel'ceni- wat,:r-Qumtet - 20.15 Nieuws en mOOelIongJ!:onir, 31.49 M., 15.48 - 22.4'.
18.00 Viool-soli - 18,'l5 Richard Crook;; ';'n ging "JOJlg Batak" - 18.45 Krontjong-inkr- deeilngen -- 21.05 Dan'lomuz;'ek - Z1.15 SlniRio de Jancliro (BraziWn 31 58 M 5 30 ting.
6.15 uur (onregelmatlg).
.
.,
Benlamiho Gigli zingen - 19.30 Mexic~an- Imezw.

B. B. C.

Radio-programma '5

.

I

I

PF

J

In- en Uitvoerr. en ,\ccijnzen

Binnenlandsch Bcstuur

Met ingang van 16 Maart 1937 hel'b·zllO€md tot Eur. scp.oolhoofd ell gepl. aan de
Eur. school teo Sibolga H. A. W. NIJSEN,
ambt. buiten Wel'k'21. dienst uit Europa terugverwacht.
Overgepl. van de 4de Eur. sChool te Batavia naar de Eur. school te Serang de Eur.
o~derwijzeres l1lej. C. E. WALLER.
Overgepl. van de Eur. school te Serang
naar de 4de Eur. school te Batav~a d'c EUl·.
onderwijzeres mej. A. M. WELTER.
Ovel'gepl. van de lste school B te Batavia
naar de Eur. school te Depok de tijd. w<!.
Eur. O!l!derwijzel'es mej. E. TIELMAN.
Ter ,beschikking ~steld van de N. V.
Steenko:'cn Maatschappij "Parapattan" ten
einue te woruen woe,kzaamgesteld aan de
van die Maa·toohappij uitgaande Eur.lagere
school te Teloek Bajo<er (Zuider- en Oosterafdeeling van: Borneo) de Eur. hoofdonderwiJzer J. A. VAN LINGEN, tham gepl. ann
de 7de Eur. school te Batavia.
'HerlJenoemd tot Eur. hoofdondel'wijzer en
B'.:pl. aid 2de Eur .. school te BUitenzo,g J. A.
DE WAARD, ambtenaar buiten "",,"rkelijkcn
dienst uit Europa terugverwacht.
'Belast met de functien" van EUJ~ s<:hooll
hoofd en tel' beschikklng gesteld van de
N. V. Gemeenschappelijke Mijnoouw :vIij.
.,Billiton" te Tandjoengpandan, teneirxle t'ii
worden werkzaamgei\ield aan de door dje
B. B. - I. M. I. W.
2-2
Aneta vel'11eemt uit Chamonix de vol- M,1j.
onderhouden Elil'. lag. sch.aldaal' de
de la Mar - Internatio ,
3-0
. ~ende uit&lagen van het ald,aar gehou- Eul'. hoofdQndel'wijzel' R. KOOL, thaniS gepl.
aid
2<le
Eur. school te Buitel~wrg.
den wereldtoul'l1ooi :
Op 'verzoek, met ingang van 28 Maa:'~
. Lange' afstand ski, 50 KM. ren, werd 1937 C'crvol ontheven valli zijll: tijdelijke
LlLchtvClart
,'5ewonnen door den,Fin Nleme, In 3 um', werkzaamstelling als wnd. ElIl'. onderwijzer
. ~6 minuten en 58 seconden; 2. Karppi- bij de openb; H. C. S. te Soengeiiiat, H. S
MONKAU.
.
nen ,(Finland), In 3 uur, 43 minuten 59
Wegcns zesJarigen dienst acht maanden
seconden; 3. Demet~, (Italle), In 3 UUl', Vlerlof naar Europa. verl€enc1 aan F: W.
Alweer •••••
~6 ininuten en 39 seconden.
I
SCHMALE, Eur. hoofdon<ierwijzel', tel' l7eschikking gesteld van de N.V. Gemeenschap'De.
volgende
in
het
landenklasse'mellt
PARIJS - TOKIO
pelijke Mijnbouw Mij. "Billiton" teneinde Ie
is thoans : Finland, Ita1ie en Z'weden.
wor<ien belast met de funcW!n van Eu\,.
foChoolhoofd van de door die Maatschapplj
0!U de een ,of andere reden zijil de
Pandhulsdlenst
onderhQuden Eur. la~e])e school te Managat
Fransche lange 'aCstalldsvliegers, als het. , iiiiA ¥'"P""!T!I
met beP~ling, dat ,ij Zij~<7 betl'ckking den
Overgeplaatst van het LandspandhUis te
om een recordverbetering gaat, over het
lsten Juh 1937 z~l nede.rleo"en.
Tandjoeng Priok (BataVia) naal' dat te Slnal'gemeen nlet bifster gelukklg. Aan hun
. Weg1ens zesjarlgen dlcnst acht maanden danglaoet
(Cheri bon) en belast met het
verlof naar Europa verleen<i aan B. LAGE- beheer van laatst"'emcld
pandhuis de vnbekw'a,amheld ligt het 0.1. 11let ; ,wij ,wliMAN, wd. Eur. schooihoofd bij het openb. derbeheerder MASo WIRAPRADJA
len in het midden laten,,.of. de schuld
W.1.o., tel' beschikking geste:ld van het ~-I Idem van het Landspandhuis te Laboean
gezl!cht moet 'worden 'bi} ,de voorbareletuur del' Nedel;Iandoch-Ill(hsc~~ ~fd.eelmg, (Bar.tam) na. ar dat te Tandjoeng Pl',iok
van
de Theosoflsche Wereldulllvel'sltelt te (Batavia) en belast met het beheer vall
ding of bij, hetmateriaal.
Bandoen g" tenelllde te worde.n. werk.zaamg<l-Ilaatstgemeld pandhuis
de hoofdschatter
Maar in elk geval zijn de - Franschen
steld aan de van die vereelllgmg mtgaande SOEKATMADUtEDJA
taaie 'Volhouders.: hun aanvallen op
ArdjO€naschoo~. te.. Batavia-~'cntntm
Idem van het Landspandhuis te Ban~
lIste
dergelijke record's herhalen 'zij met eell
m.et bepa~1I1g, dathl] zlJn betrekkmg den doeng (Priangan) na~r dat te Laboeall
16den Jui1 1937 zal nederleg,gen.
(Bantam) en be1.ast met het beheer van
V'Olhardlng, welke dezaak, waara,all ~ij
Wegens zesjiiligen dienst acht maandcn laatstgemeld pandhuis de hoofdschattcr
. zlch geven waard is.
verlofnaar Europa verleend aan mej. H. SOEMARTA.
Thans meldt Hava~, dat de aviaVAN DER WAALS, Eur. hoofdonderwijzercs
bij .dr~. openbar? Eur. 1ste lagere sc~1001 A
teurs Denis en Libert van plan IDjn om
Justit.ie
te
Maka,sser met bepaling, dat zij haar bemorgen eell poging te ondernemen ten.
trekking den zaen November 1!t37 zal nederVetleend met ingalJ..g van' 27 April a,s.
einde een 11leuw record te vestigen VOOl'
legg1en.
acht maandenvel'lof naar Europa, wegen~
den afstand PariJs ,..- Tokio. Zlj zullen
Wegens z:ekte, gerekend van 27 JanuaTi zesjarig'cn dienst aan den inspecteur bij d,~
1937, eervol ontheven van haar tijdeolijke Afbeidsinspectie, ir. J. A. GERTH.
dat dan d'oen in een vllegtuig van hetwcrkzaams!;e:lling als wd. Eur. onderwijzeres
Wegens zevenjarigen di-enst negen maanzelfde type als dat van Japy en vall
bij de openbare Eur. 'lagere school te Soe- den verlof naar Europaverleend aan ,A. J.
Doret en Michelettf.
rakarta mej. A. L. KOLONDAM.
J. BLOEM, President del' Weeskamer te
,Op verzoek, met in gang van 31 Juli 1037 S<rerabaia, met be paling, dat hij zijn betrek1
t
ht
.
·t' L A king zal n€€rleggen op 20 Mei 1937.
Hoe slall he! echter met Uw theoretische
eervo en me rcc op pensjoen Ul s an"s
Met inganO'o vim 16 Maart a.s. acht maanSllcces van "Caledonia"
dienst ontslagen mej. H. LANTERMANS,
ontwikkeling7PB NA,a!d.lnc!isch Technicumi
ambtenares
op
wachteld
laat:;telijk
Eul'.
den
verlor naar Europa verleend wegens
Arnhem, (Jeert reeds biJna 25 jaar met groot
hQQfdonderwijzetes bij <ie 1ste openbare II. z€sjarigen dienst aan den inspecteur bij de
Non-stopvlllcht SOllthallllltonsu,?ces schriftelijke cursussen, op het !lebied
I. S. te Batavia.
Arbeidsinspectie F. T. MARIJN.
Alexandrie
van BOUWKUNDE. WATERBOUWKUNDE.
.We.gens Z€sJar!g.ep.. die·r.st acht maandell
,WERKTUlGBOUWKUNDE, ELECTRO- , verlof naar Eui'opa wrleeno aan R. M.VAN
,Topograflsche Dienst
De "Caledonia", de eersteling van de
COSTRUM, Eur. hoofdonderwijz,~r bij dl')
De spieg~laar R. M. HENDROKOESOE, _
I TECHNlEK en CHEMIE. Zer.d dele annonce
... liegoooten-Armada der "Empire All
In' ~ell couvert met Uw naam ais alzender
openbare Eur. 4de lagere school te Ba'.l- ,MO is op verzoek wegens Ink rim ping van
'aan PBNA-ARNHEM 84 NEDERLAND 'en' ~ doeng met bepaling, dat hij zijn betrekking den die ru; t, waal'door zijn dienst(!n over..
A'il' Service", welk toestel, na enkele
den 16<ien November 1937 zal nederleg'glcn.
bodig zijngeworden, gerekend van 31
herstellingen en verbeteringen te hebUonlvaniJtonsprospeclus
~I A(
Wegens oVl()rgang naar h'Ct g'esubsidleel'd cember 1936 eervol en met recllt op pwsioell
kosteloos p. e. v.luchtmail.
I~ ft
ben onde1'gaan, thans weer in dlenst
bijzQnder onderwijs, op verzO€k gerekend van uit 's Lands dienst ont.slagen.
gesteld is, heeft, naa1' Renter ult Lon31 Augustus 11!3S eervol uit '5 Lands dienst
De mantri's topogl'aaf MAS SARDJO
cntslag'm J. A., ''fH., J. TANGELDER, aml)- alias POEDJOPRAJITNO en SOEBAIH
den seint, een llonstop-vlucht van 2.500
tenaar v.an VerlO,! ~Iit Europa tel'ugg'ekeerd-, zijn ovcrgeplaatst van de Herztenlngsbriga<1e
mijl Yolbl'acht, namelijk van southamp-I
!aatstelijlt Eur. 'hoofdonderwijzer bijhet van Midden-Java Magelang Iiaarde He:35 11 . oll'enbaar W.l.o.
ton naal' AlexandrHi. Het toestel startte
•
zil:ningsbrigade van Oost-Java te Malang.

.

Ie klass~ : \
Hercules ~ S. V.·B.' B.
Hercules-terrein (Dl:lca-park)
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Opgericht In 182·1.

savelkoul.

Hoofdkontoor ta AMSHRDAM.

bonsoir'
good night wear

~oofdkantoor voor hot Oostsn:' FAGTORIJ BATAVIA,
Vestiging'Cn in alle voorname plaatsen in Nederland en Nederlandsch-Indie
en voorti'. in de syaits Settlements,Brit~ch-fndie, China, Japan en Arabie.

pya m a 's

VOOR ALlE WISSEL· EN BANKZAKEN
SAFE DErOSIT
KOfFERKLUIS

120,

-

••

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

II .. _ _ _ . .

G.\UNITIJUR
i"o. 2d
-.--.-...............-..........
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R, '1ijn vele oude geneven,

*

nochlan, is er geen, die kao
bogen op eeu repuratie zooar,

ONOVI~11TllOlfFEN

BOKMA genier ouder kennon.
Wanl BOKMA 1$ .. zacht" en
tocb

olel

VOOR DEZEN PlllJS

"zoer"; piltig en

toch Diel !cberp, zooah zoo·
weel jonge jenevers.

Het Gillette-garnituur No. 2S stelt U in staat
tcgen een luttelen prijs in het bezit te
komen van een van' Gillette's vermaaede
apparaten en een peoef te nemen met de
Blue Gillette-mesjes waarmede U zich ruet
aIleen beter en gladder scheert dan ooit te voren,
maar ook meer keeren met het1;elfde mesje.

Met recht een edele mannen·
draok voor hem die eeo goede

eHen kleuren

In

of

,eoover weet te waardceren.
aperitie"

d~1

cachel geeet

881'1

Een

streep·dessins

mooie

v/a F. 4.75.
bij

a vel k 0

U

S pee i

'1.

i)

~ l S i gar e n - Mag a z ij n

"DE TABAKSPLANT"
(viII F. H. J us T MAN)

Met het stevibc bakeliet etui vormt dit
merkwaardige garnituur een geheel dat voot
zichzelf de plaats heeft ingenomen van een
der meest populaire artikelen welke ooit door
Gillette vervaardigd zijn.
Profiteert nu van dit koopje I Koopt nog
heden een garnituur No. ~j.

aileen verkrijgbaar

S

3501

J.J tQvio-Centru m,
lJandoeng,

Noordwijk 38b,
Bragaweg 3~,

T~Jefoon Welt. -349
Tclefoon, 11'33

WELK
SIGARENMAGAZIJN is het best gesorteerd?

lid eTA B A K S P LAN T

II

WAAR
geeft men de beste Service?

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

MADE IN ENGLAND

3UITENZORG
van het Bataviaaseb
~ieuwsblad te Buitcnzorg gel1even
zlch va or klachten omtrent nlct,
dan wel ongeregeld ontvangen van
krant 00 wenden tot den Agent,
den Heer
AlJonne'3

v, Suerl1baja. Semal"allg.
=S~~Cheril,on, 8a(ad •• Pa~a"1,
N.

II:

.lIda",

Mal.•" " .

/;-=

·

O.

IBloscaopweg I

!'log heden Uwe bestellingen bij
II

HET IS UW EIGEN SCHULD

N

lndien U niet tevreden Is over he-I

E.g

gelevel'de, als U bij bestelling niet
nauwkeurig heeft opgegevfll, wat U
verlangde,

£

T
J

.E
S
11M.

"d eTA B A K S P LAN T

D.E,I,iQ

35G6

G

001. 389 BlIitenzorll

II

PLAATST

A

DA V I D .

lid eTA B A K S P l ANT

'C'

MORGEN

Ide

M~'lHtdO

3500

w

St.".

if,.;

Indien U LIMONADE ot AERBLANDA bestelt bij Uwen Iangganan,
is he·t beslist noodig, dat U er bij opgeeft, dat het van "LOURDES" moet
zijn, dan is U er zeker van lets goed3
te kl'ijgen, Waarom zoudt U lets rlskeeren?
Hee!·t Uw langganan wevalllg onze
'tl"Clkelen niet in voorraad, vraagt dan
.:ven verbinding ~et
Teleroon No. 2329 Weltevreden.

M.w.f. "LOURDES"

_ _ _ _t._ _ _ - _

,
.

'

,

,

."let boee.: ·~an'et1n. Q\!(Mld
Yt-:lH dcO~cm(f !104ft

Indie,

datin belangriikheidaUa.

',lnfjisch0 uitgav·nn

V," den

.' laa'~ten !iJ.dQ1Jerireft•.... '.
E'1l11' ita"daard\'l~rkf·dt'~·

leder, die helang 's~eItJri

.de Ol\iwikkeUngs.g'a.,9van·
de Westersdie (ultuur in
f~~tf... h1diij, ,at:srt1flftlein.de
.' <,rea~tie
dQ()&: .i.de
n,d(~(he.·. .·.·sa.neHle,vJng,
inter~.$seQr,eri' mo~t;
.
. . "lg;' . . (,i. 50 geb•. j g[.~'i·:

r,:erop . . .
r.

':-,

't>:,,~',
<.

~'

••

",-

k;;

"Ik wll oprecht met je spreken, Dora, Ik moet Je bekennen dat ik in 't verleden aan Marlene Dietrich, Greta
Garbo. Pala Negri en May' West geschreven heb 01 er
eenlge hoop voor me bestond".(Humorlst).

~

Wenscl,t U goede en degelijke Kinderlec:tuur onder erva.
ren en kundige paedagogischc leiding,
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Wat het blad de Indischman betrcft, daarvoor Iieb ik niets
dan lot, Altijd op tijd on~va,ng ik de Indlschinan/ wnzij bij
vertraging van he~ vIiegtuig. In soll1ll1ige Hollan:dsche bladen
I~s ik wei eens Indlsch nleuws. maar met de Indischman kOll1t
het ni'Cuws n!et aileen v!ugger~ maar ookvblleaiier in mijn
bezit..En dat 9 maal per maand voor den prijs vall! I 1.-, zegge
en schrijve een pop! Di~ is voor iederecn te betalen! Iedereen,
ambtenaar zoowel als particuJier, met veriot in Holland, ll10€t
geabonneerd zijn op de Indischman .. G?achte heer: ilt gee! U het
recht. van dit schrijven gebnlik: te maken, zoo U dat we\1schel~jk
voorkomt, als reclamc voor de In<l!schwan,
..
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,~Verlaging

Rubber-uitvoerrecht

Uiteenloopende motieven voor uitstel
llet /JelitievoOl'slel l'cm Roep veJ'lvOl'pen

uitwerking van het voorstel niet meer
dan een papieten maat~egel zal zijn,
zooals men er in dit goede land al zooveel heeft.
De heel' Roep heeft'spr. verweten, dat
hij gebl'ek aan fantasie heeft. Spr. ontkent de juistheid hiervan. Hij heeft eehtel' bezwaar tegen een fantastiseh plan.
Men mag in geen geval de realiteit uit
het oog verllezen. (Versehillende interl'uptiesl.
'

Na goedkeuring van enkele aanvulDe heel'
lingsbegrootlngen kWam in de VolksKan,
WiI men werken aan verbeterlng van
raadsvergadering van Donderdag eel'st of schoon 11et standpunt van den heel' de Indische wetgeving, dan zal sprekers
aan de orde het'l'egeerinGsvoorstel in Sandkuyl kunnende begrijpen, kan zlcll tractle ga:ll'ne steun verleenell. Zij kan
zake, de veri aging van het
nlettemin met het -Regeeringsvoorstel echter onmogelijk aan llet voorstel n~e
vereenigen.
dewel'ken, •
RUHHER-urfVOERRECIlT
Spr. vraagttzlch af, op welken grond
De heel'
Soetardjo
de Regeering het onder de huidige 0111i
d
Eersfe spreker over dit on erwerp s standigheden verantwoord acht mindel'
de heel'
•
'
Sandkuyl geld in's Lands
schatklst te doen juieht de door de voorsteUl'rs aangei>rachte wijzlging, waardoor een ongevloeien.
rechtvaardigde
scheiding tusschen burDe
verdere
behandeling
van
het
ondie opmerkt,' dat men op het eerste gegers
van
hetzelfde
land zou worden tederwerp
wordt
opgeschort.
zicht de Regeering dallkbaar zou moeweeggebrucht,
to~.
ten zijn voor het ingediende voorste~
PET1'l'I"~VOORSTEL-ROEP
Spr, ziet in de instelllng van een In,·
Toch kan spr, zich voorstellen, dat bedisch burgerschap weI degelijk een sUtrokken kringen nog niet voldaali zijn.
Hierna wordt aan de orde gesteld de mulans voor de ontwikkeling dezer geZij beschouwen de extra-bela sting van
het product voor een
biJzonder doel voortzetting del' behandeling van het pe- westen.
nog altijd als ongerechtvaardigd en 011- titlevoorstel-Roep in tweeden termijn.
In dlt verb and steunt hij de ,visle van
blliijk. Spr. bat vltrvolgens aan de hand
den' heel' De Hoog inzake de grondrechDe heel'
del' cijfers zien, hoe exorbitant de exK:m ten. (De heel' De H 0 0 g-: \Vij aptra-bijdrage is, die men in 1938 van de
precleeren da t). Tegen unlflcafle van
rubber verwacht .. Behalve de \'ennoot- appreeieert de bedoeling del' voorstellers die rechten bestaat hoegenaamd geen
schapsbelasting moet
de rubber nog om het raseriterium uit de wetgeving te bezwaar, doch de beschermende maat24,5 millioen opbrengen, waarvan de willen wegnemen. Hlj vraagt zich ech- regelen, welke voor de inheemlschen
helft
door
de ondernemingsrubber tel' af, of zij weI hebben gerealiseerd, gelden, d!enen niet alleen te worden gemoet worden opgebracht. De ontstel- dat de praetijk van hun denkbeelden nog handhaafd, doch ook uitgebreid tot' alIfl1de hoogte van hetgeen de rubber grooter moeilijkheden en scherpel' ge- len, die onder het Indisch burgerschaj)
moet opbrengen blijkt nog meer als voelde discriminatie teweeg zal brengen vallen.
men alles optelt wat de ol1dernemings- dan het huidlge rascriterium. 3pr. vreest,
Spr. acht het echter onju!st, dat het
rubber aan belastingen moet. beta len. dat bij het grootste deel dei' bevolklng
Spr. verklaart, dat de Economische de Indruk zal worden gewekt, dat zij in Nededandsch ol1derdaanschap vastgeGroep erl{entelijk is VOGr het feit, dat dellzelfden toestand gelaten wordt. ter- koppeld wordt aan de instelllng van een
de Reg€ering Haar oogell1 niet sluit VOOI' wijl een ander (het kleinsteldeel in aIle Indiseh burgerschap en stelt voor, dit
de noodzaak om l1et uitvoerrecht te ver- 1110gelijke nieuwe techten baadt. Spr. punt alsnog te herzlen.
De heel'
minderen. Zij meent evenwel, dat men acht in algemeenen zln het voorstel onRoep
door den voorge~telden 'lllaat,regel lang juist.
niet voldoende recht doet wedervaren
Spr. geeft dan, naar aanleiding van houdt een uitvoerig betoog tel' nadere
nan den werkelijken toestand. 3pr,
een
interruptie van den,,ll.eer De Hoog, verdediging van zijn voorstel. Hij blijft
kan .den indnlk niet loslaten, dat het
begrootingstekort voor 1936 op de kwes- €elt uiteenzetting'van het standpunt del' staande houde.n, dat de kwestie. in zijn
tie del' belasting van de rubber van Chineezen in Ned. Indic, zooals Chung voorstel bellehaamd, e,en Imperiale aunHwa lIui het ziet, en stelt \Fast, dat on- gelegenheid is. Wat de mllitiepllcht bein vioed is geweest. '"
Spr. herinnert aan het doel, dat 001'- c;anks de sympathi'een, die zij vool' hun treft, spr. acht het een volkomen logiscjl
spronkelijk bij de ipstelling del' heffing land van hel'komst hebben, zij nlette~ uitvloeisel van den llltuurlijken gang del'
min loyale onderdanen van Nederland
voor oogen heeft gestaan, nam.elijk: de zijn. Spr. komt el' met klem tegen op, ontwikkeling van dlt land, dat iedereen,
lnstandhouding del' rubbercultuur t~ dat dit ooit In twijfel zou worden ge- die hier geboren is, uiteindelijk l1et
recht heeft 0111 aan de verdediglng van
verzekeren. Zij Is feiteUjk een noodhef- trokken.
zijn land mede te werken. Ook uit een
fing tel' dekking van het begrootingsDe heel'
Internationaal-staatsrechterlijk standtekort. Nu weet· men echter geenszin')
De Hoog punt bezien, heeft het voorstel naar spr.
hoe de begrootingstoestand in 1938 zal
betoogt vele voordeelen. Hij elndigt met
zijn. En toch' is 'zulks hl dit verband
van primordiaal belang. Daarom lijkt mel'kt op, dat de heel' Kan aan zijn de aanneming ervan aan te bevelen.
Nadat verschillen,de leden hun stem
het hem onjuist thans een beslissing te il1tel'l'uptie een veel te wijde strekking
gegeven
heeft.
lIet
lag
uiteraard
geensgemotiveerd
hebben wOl'dt tot stemming
ne'lllen, welke wellieht over eenige
loins in zijn bedoeling de loyaliteit dO' overgegaan.
maanden in een geheel ander llcht komt Chlneezen
in het geding te brengell.
te st,ian. Spr. noocilgt de Regeerlng dan
Spr. geeft in het kort een nieuwe uitHet petitievoorstel wo-rdt met 22 stemook uit, het voorstel voorlooplg terug e~nzettlng van zijnstandpunt ten aan- men voor en 31 tegen v e r w 0 l' P ~ n.
te nemen.
'lIen van l).et yoorstel.
.
Voor: de P. E. B., HtH 1. E. V., ' dl}
Z.i. behoeft men nlet de lllusie te P. P. ~.,.e., de heeren Kaslmo (~.P.K.D.)
De heer
Van Ardenne koesteren, dat men de uiteilldelijke op- K9i~wat Tiong (Partlj Tlonghoa InUo,lossing van de kwestledergrOlldfechteil neslal en' Kartowlsastro (V. A. I. B.) 'en'
hednnert aan de ultspraak van Minl~ter oolt zou kmlllen tegeilhouden. ,Die op_nievrOl\\~ Razoux Schultz (I.E.V.V.O.>' '
Colijn, dat hij de bezwaren tegen de lossing kOl\lt' er, ook zonder 'dlt' voorstei,
heffihg weI inziet; doch dat de bijzon- aok zimder het Indisch burgerschap,
AANVULLINGSBEGROOTINGEN
dere omstamligheden haar lloodigma- Spr. zou het dan ook onjulst vlnden, als
Na de pauza beantwoord't de, I~e_er
men iemalld tegen zijn-w'Jl een or ander
ken.
,
Spr. herlnnert aan de voordeelen, die burgerschap opdrlngt.
,Dl'ossaers
Het gaat hiel' ecbter nlet om de Illde restrictie de rubber heeft gebracht.
Hij kan zich dan ,ook met de zienswijze stelllng van een burgerschap, doch direeteur, vaQ. B; B. de sprekers over de
del' Regeering vereenlgen, doch hij zou slechts om de benoeming van een' com- aanvullingsbegr09tillg' van, B. B. tot
de verlaging eerst willen doen ingaan rnlssle, die de kwestle in beschouwlng steunverleeningvan wijkmeesters enz;
per 1 Januari 1939, met het oog op de neemt. Daarom zal z\jn fractle het voer- Spr. legt er den nadl'uk op, dat dez(>
wlnsten, die de l'ubbercultuur ~ntus /:itel steunell.
steunverleenlng sleehts een, tijdelijke
sehen reeds heeft gemaakt; ook over de
De heer
maatregel is. oat het B. B.-departemcnt
perlode JuH 1936 tot en met Mel' 1937.
Verboom tIS welllig aandacht, heert best.eed aan
De heel' '
acht de bezwaren'van ziJn tracUe dOOr de kwestie ontkentspr. Intusschenzegt
SoekawaU de wljzlgitlg van het -voorstel eel' ver- spr. toe, da,t op de hoofden van plaatgroot da'n verkleilld-. Spr. vreest, dat de seliJk bestuur .aandrangzal wm:dep uit..;
ziet ele gevolgen van de vOOl'gestefde
verJaglng in: gUllstigen zln. Hlj zal dan
ook aan het vcorstel zij\1 stem geven.
De' heel'
,volgde, eel1 bezoek MIl Boroboedoe~ en
Verboom
Mendoet.
'
'herlnnert aan het pi'ltlclpieele stand~-----..;Een album;, vooriien vltl'i ',1 Prinsen
punt; dat' zijn fmctie t'egel10ver de ,ex~
llandteekening en van die vall tie reis~
traheffing heeftl Ingenomen. Hij zJ.l Voor het But. NieuUJsblad gesc!lreven genooten, Is tel' plaatse bestemd gewol'~
daar' niet breedvoerlg op terugkomen.
cien \join lJij deze tempels te worden be" door. ...,
Spl'. wljst echtel' opde wljziging, welke
waard tot vool'tdurende herinnel'ing aan
zieh In de ecol1omische omstandigheden
de tegenwoo(digheld' van dell vorstelijMR. P. c, SLOYS-VAN TRESLONO
voltrel~} en vraagt zich af, of hp.t thans
ken relziger. 26 Jull werd tel' eere van
PRINS
'
niet het oogenbllk Is om te komen tot
den Prins te Magelang een toul'nOol geunnuleerlng van de extra-hefting.
gevell, waarblj. de Regent en de PanSpl'.' geeft, toe, dat de begrootlngs~
geran BIHar werden' opgemel·kt. Den
toestanct nog vel'schillende zwakke plck, vi
26sten vert.wk de Pl'in~ naar Ambarawa.
ken vertoont, ,<loch dan behooren in
De tocht over het Djamboegebergte werd
vCl'band daal'lllede maatregelen van alte paartl af,gelegd, tenvijl eeillge dagen
TCl'ugkcel' in Batavia
gemeenen aard te worden genomen. Mo\ertoefd wel'ltop het landgoed Assinan
menteel is een overzicht over den bevail de familie \ H' a III a l' d e ,I a
15 JI1U kwam de Prins in Balljoemas B l' e t:h 0 n i e l' e ;' vandaar werden
gl'ootingstoestand nog nlet mogelijk,
aan
en
begaf
zich
dadelijk
daa1'op
door
Spr. stelt derhalve voor dat de Regee"
de vesting wet ken te Willeni I in oogenring het, voorstel terugneemt en nan- l1et nieuwe kana ai, Kali Yosso 11aa1' d~ SChOllW genomen. 28 Juli vertrok de
hondttot de konlel~dehoofdzitting, het- zeehaven ·rj!latjap. Aldaar beyond zlch Prins naal- Salatiga en valldaal' 29 Juli
geen ook geen, bezwaren behoeft mee te, het Nederlandsehe schlp "De Factorij", naar Semarang. Het verblijf ill. deze rebrengen In verb and met het felt, dat. ,lie zeill'ee naal' Nederland en de brik ,,1\1.- side~ltie. ,duurde tot 5 Augustus. Te Semaatregel Is becloeld pas voor 1938. ' dramajoe". De reis wel'd den volgenct~I1'; n'larang,zelf woonde ,de Prins de godsdag voortgezet doorstraatNoess(l. KeWti dlenstoefening in de HervOl'lllde kerk
De heel'
ballgan en de Kinderzee pair het eta-, bil; bezocht Z; K. H. de stadsgebouwen en
Thamrin blissement Banting NatL, _,' ,
',: vetdere plaatselijke il1l'ichtlngen en verttr.ht 11et ol1jllist de vennootschapsbeNa ,den terugtocht werde~l in de nabij- derm,aakte hlj een relsje naar Demak,
Ir.sting in verband te bl'engen met de, held, van Ali Redjo de kane{)lplanta~ naar "het regentschap Grobogan tel' be"
rubberheffing, wijl de criteda geheel gien en kaneelschilderlj bezocht.18 J~\li zi~htlging van de groote ell zeer' oude
arriveerde Z. K. Rop de hoofdplaats, Inissigit. van het zoogenaamde Merapl
al1det's 2ij11.
Spr. beschikt ovei' veischi11ende ('~ Dell 19den volgd~ een bezoek aan een of 'heillg vuilr op den weg naar Poerf~rs betreffende het vedoop van de op- indigofabrlek te Poerbolinggo,waarna wodadi 'en van de ,modderbronnen 'te
breligsten del' belastingen en van de tel' hoofdplaats de troepen ge'i!).~pecteera KQewoe.
1'tlbberprijzen, welke VOOl' hem een Ul'- en de kazernes in,oogenschouw werden
Voods werden te' Semarang verschilgtunent vormen voor handhavlng van genomel1. nen' 20sten bezichtlgde de
<len bestaanden toestand.
Prins te 13andjarnegara de wijze van lende feestelijkheden voor den Vorst
Een tweede argument vindt spr. hier- bewerklng del' lijnwaden voor de klee- gearrangeerd. Zooals gezegd, vertrok de
ill, dat meerdere uitgaven noodlg zou- ding del' Inlanders. Vandaar vertrok Prins op 5 A,ugustus naar Pekalongan.
den' kunnen zljn, mede in verband met Z. K. H. over Karang Kobar naar Bator, 6 Augustus kwam Z. 1<. H. te Tegal" 7
s~\larisverbeteringen, die men algemeen alwaar de bereki.ing van Javaansch paM d,a.v. teCherlbon en 11 Augustus arrials noodig erkent.
, pier gezien werd., Te WOl\OYOSEO deed veerde de Prins te Garoet. Tot 20 AuSpr. bel'ekent verdet', dat de bela,,- men een proeve met de tMebewerklng ; gustus verto'~fde hij in den Pre anger.
t\ng nlet strekt ten l1adeela van den den 22sten werd derels, vel'volgd naar waal' ,vele kof(1e~ ell theetUlnen werden
Kostprijs, doch slecbts ten nadeele van Woriosobo over <;ie Djieng waar de ver- be2ichtlgd. Te Garaet werden bezocht
schillende ilatuurverschijl1selen en Brtl- Telaga Bodas, het verlt1aarde zwavelde winstmarge.
Spr. slult 2ich dati ook aan bij de i?ug- minsche oudheden 's Prinsen aandacht metr, het meer B;1gendiet en Mt landgestie van den heel' Sal1dkuyl. dat de tl'o'kken. 23 Juli arrlveerde de Prills te goedTjlpal1as met de ))ron; voorts werRegeering l1et voorstal te,rugneemt. doc;1 Magelang, waal' III den n1iddag van den den de verwoellti1lgeti :\i\l1schotlWd wellliet\bmmet een nletlw voorstel te !to- 'Volgenden dag de berg ,'l'ldor Werd, be", ke de" vulkaan Galoengoeng, aldaar In
meni maar om den best,tlanden toestanct zocht, van welken ma~ een,trllu1 ge;!!cht 1822 had Ilangerlcht: e!ndellJk werden
hQ~ft ove\' de ~e8!dtmtlaKectQe, 2ijJuli 11\ de Pr(!tliHJer bezocht de illricht!ng
t~ !1f\ndhIW(lI\.
'
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Prins Hendrik 'in Indie
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Cultureel en economisthimperialisme
Het koloniole: vroogstuk weer octuecl
Dt) lez;llg rail pl'of.

n. J. O. SchrielwvoOl' ;mlusl";eele clllb

Zooals reeds werd geseind, heeft
koloniaal bezit. Het oude mercantillsme
had afgedaan en men verwachtte, dat
de oud-direeteur van Onderwijs
de nieuwe era van free trade ook een
prof. dr.
J. O. Schrieke 8 Februarl
nieuwe periode van welvaart voor de
j1. voor de Industrieele Club te Amvolken zou inluiden, die dezelfde en nog
sterdam een voordraeht gehouden
grootere baten zou brengen dan voorover de internationale aspecten van
heen, zonder dat deze zouqen worden
te niet gedaan door de kosten aan kohet kolonlale vraagstuk. Een medewerker schrijft ons hierover nader • loniaal beheer noodzakelijkerwijze verbonden.
het volgende :
Vel'stoorde idylle
De spreker deed uitkomen, dat in de
laatste jaren het koloniale' vraagstuk
DElze idylle werd verstoord door de dewedel' actueel geworden is en weI door presSies vall 1876 en 1884 en door het
de eischen tot expansie, gesteld van Ja- ontstaan - naast de Engelsche induspansche, Italiaansche en Duitsche zljde. trie ~ van andere nationale industrleen
Daar op het oogenblik, zoo zeide prof. (in de Vereenigde staten, Duitschland,
Schrieke, Japan door inwendige poll- Frankrijk en Ruslandl, welke nlet aileen
tleke verwikkelingen, door de ontplooiing om protectie vroegen binnen eigen landsvan de Sovjet-macht in bet Verre Oos- ,grenzen, maar daar buiten afzetgebieden
ten en door een nleuwe phase in zijn wenschten te monopoliseeren.
Dit, zoo wees spreker er op, gaf aanbetrekkingen met China in beslag wordt
genomen en Italii~ zich door zijn Ver- leiding tot een hernleuwde wilde jacht
overing van Abesslnle bevredigd ver- op kolonien. Men verwachtte ervan, dat
klaard heeft, daar zijn 11et vooral de zij 10. een ultweg zouden verschaffen
Duifsche koloniale eischen, die, mede voor de moederlandsche surplusbevolnaar aanleiding van Hitler's jongste re- king, 20. een afzetgebied zouden geven
devoering, in het brand punt van de be-' voor de Industrieele productie,30. het
beleggingsveid zouden vormen voor surlangstelling staan.
pluskapitaal en 40. de grondstoffen zouBij het begin van de 19de eeuw was
den leveren voor de moederlantlsche inde koloniale kwestle dood. Corruptle in dustrieen.
het koloniaal beheer, kostbare koloniale
oorlogen, internationale rivalitelt, als geZlet men bhans op de dertig- it
volg van kolonien, verminderde baten
veertlgj arige periode, voorafgaanvanden kolonialen handel, voorts verde aan den wereldoorlog, terug, dan
wachting, dat aIle kolonH!n onvermijkan men niet andel'S zeggen dan dat
delijk het voorbeeld van de Vereenigde
staten en de voormalige Spaansche en
de kolonien, die men in dat tijdvak
Portugeesche kolonlen in Zuld- en Mldheeft verworven, te eenenmale n1et
del1-Amerika zouden volgen, hadden Ij.,e
aan
de verwaehtingen hebben beantpublieke opinie afkeerig gemaakt van
woord.

B:

gcoefend om zoo spoedig mo~elijk tot
een positieregelingvan de Chlneescbe
wijkmeesters t~ komen. De opmerkingen van de heeren Yo Heng, Kamen
Loa Sek Hie terzake zunen ta hunner
k.ennls gebl'acht worden.
Dezelfde aandacht zal worden geschonken aan de opmerkingen del' andere sprekers. Die van den ileer Rehatta
zullen ter kennis worden gebr~cht van
den Gouverneur del' Molukkeri,' die echtel' geen bijzondere voorzieningen" met
J:etrekk!ng tot de- volks~oofden heeft
voorgesteld.
'
'Na een kor,ten tweeden term!jn wqrdt
d,* ,aanvulllngsbegro6ting z.h.s-, ~\lngertQmen., ,
"
'
Hlerna beant\VOordt
dr. Offlinga
hoofd van den. D.V.G. de' opmerklngen
Mtreffende de aanVltllingsbegrooting
verband met de saneerlng del' N.V:s
voor 'de Volko.,buisvesting.

In

Spr; betoogt dat uitst.el niet mogelljk
is. Een deel, van het aangevraagde bedrag zal moeten worden gebrulkt voor
afiossing van leeningen, een ander deel
voor conversle.
Spr. v:ll intusschen gaarne toezeggen,
,terzake van'de saileerlngs-maatregelen het noodlge materlaal aail den
VQlk$raad' zal \vol'den overgelegd.

d~t.

De kolonien hebben, zoo zeide spreker, niets gedaan om het bevolkingsoversch6t te absorbeeren. De Europeesehe emlgratie richtte zicb op Amerika.
Sleehts een klein gedeelte van het exportkapltaal Yond plaatslng in de eigen
kolonles en de koloniale handel del'
groote n'l,ogendheden vorl1lde een miniem
gedeelte van haal' totalen bultenlandschen handel. Ais leverallciers van
gron~stbffen badden zij een geringe beteekenis.
•
W~t veel belangrljker was, dat was
de g~hdele ,Westersche expansie, welke
~iQh aIl~rminst tot de koloniale gebieden beperkte. Het internatlonale credletwezdn nam een buitengewone vlucht,
even.als, de internationat~ uitwlsselipg
van'goedere'n en dlensten. De groote rna:'
gendh~den, bleken ,elkaars beste klanten
te ~ij.n.,'"
F.coilomisch natlonalisme
Nad~n weerldoorlog kwam heteconomisch natlonalisme, dat reeds in de
2eventi~er,en ti:\chtiger jatenzijn aan~
yang had genomen, tot z!jn groote ontplooiing. In de tarlevenpolitiek, en de
preferenUeele rechten vie11:Ie, het protectionisme hoogtij. De toestand werd nog
meer verschel'pt gedurende de depressie.
,Eenstl'eVe!l l1aal~ autarkie werd toen
.overal merkbaar. Men kocht niet meer
waal' het 't goedkoopst wa:s, maar
men kocht van zijn klariten. De weder-

VQOl' zijdewormenteelt te Bodja N:lgara,
Uet plechtlg'e en, tl'eitende van dit
de indigofabrlek te Radja-Benangon en oogenbIik werd buitengewoon vermeerde zijdcspinnerij en koffiepelmo,1en te derd door de mededeeling, welke de G. G.
'l'jiandjoer; te laatstgenoemder plaatse in zijn redevoering aan het ,korpsoffiwerden voorts allerlei ~llalldsche spelen cieren van -het tndische leger deed, dat
gegeven, als een toul'l1ooi,' waal'bij de de eel' Van Zl'. Majesteits Landmacht in
voornaamste Inlalldsche' hoofden op deze gewesten op Sumatra gehandhlafd
fl'aaie ,paarden aallwezig,' waren, ge- waS geworden door den generaa.l rnavechten van wilde zwijnenmet' bokken jCtor - 'commaildant' va\} het, LBger
en honden enz. OJ> 20AuglJ~tus te 5 ure, () 0 e h ius, wiens krijgsmanskenarriveerde de Prins ,le Buitenz9rg, van nis en buitengewon"e activlteit bekroond
waar Z.1<. K: 22 Augustus d,a,v." Daar, was geworden door de onderwerping van
Batavia vertrok; op de, grepzen del' Bonjoll}adat deze sterkte zlch hardnekOmmehnden van die, st.ad en aan het' kig en langdurig verdedigd, had en uitpoststatlon, te ,Bidara 'fjina went de geput was in demlddelen 0111 een algePl'ins door deplaatselijke civl,ele en mi-heele vernietiging te ontgaan. De tijding
litail'e aut.orite~ten op plechtlge wljze aczer gelukkige overwinning was kort
ontvangen en vervolgens l1aul' het paleis voor den aanvang del' audlentie !loor
van den Gouverneur Generaal geleid.
den' G. G; ontvangen. Zij verwekte algeme-ene vreugde en droeg nlet weinig
Den volgimden avond woonde de bi} tot het genoegen van den dag, welke
Prins in den sehollwburg bi} de opvoe- besloten werd met een bal en sou per in
ring van het Theatre fl'an(;'ais n1. de ,Harmonie, gedurende hetwelk de
"Joconde ; ou les conreurs - 'd'aven':',meesfevrooliJkheid heerschte en waar de
tures", opera en 3 aetes, musique de~n;.. .Qo,uv~rneur Gei1eraal een toast instelde,
colo.
waarfitj als de' gevoelens van Zr. Ms.
De volgendedag, de verjaardag van_(lJ1derdanen in Nederiandsch Indie werZ. M. Koning Willem I cp 24 Augustus, den- bekend- gesfeld dahkbaal'heId, liefwel'd luisterrijk geviel'd. Nadatdeze dag de," getrouwhefd en onwrikbare verin den vroegen morgen door- het ge- :~nochtheld aan den Koning en het Ko~chut was aangekondigd, begaf de Gou- ninkIijk geslaeht, en ais de wenschen
verneul' Oeneraal zfCh om half zeven welke- steeds gek<iesterd worden voortnaar' Z. K H. om hem te compl1meritee;- dUl'ende gezondheid en verlenging van
reno Intusschen waren de troepen van ,'s Konings leven tot hell des Vaderlands
het Garnlzoen en de schuttel'ijOphet en van's Vorsten onderdanen - alsWaterlooplein verzameld en om zeven mede dat de Vader des Vadel'lands de
uur werden deze door den G. G. verge- belooning' zljner verhevene deugden en
zeld dOOl' den Prins 'in oogenschouw ge- voor zijnen onvermoelden arbeid moge
nomen. Een groote menlgte had zich Oil vlnden in het onafgebroken geluk van
het plein vereenlgd tot het bljwone~ del' llet Land, dat Hij met zooveel wijsheid
parade. Te 12 ure verleende Zijne Excel- bestuurt en in de bestendlge erkentelijklen tie algell1eene audientie In zijn palels heidvan e~n getrouw yolk.
op Rijswijk In het bijzijn van den vorTot deze feestviering was het gebouw
stel\jken gast en den Raad van Neder- oer Harmonie sierliJk en smaakvol Inlandsch Il1d:e. Z. E.ontving daar de ge- gerlcht en het' voldeed na eC11lge pas
lukwenschen, welke te dezer gelegenheid' gemaakte verandcringen' 111 de Inwen'aangeboden werdell en welke alle on- 'dige bouworde meer dan {Jolt te voren
dubbelzlnnlge blljken droegcn van ver- aan een der:gelijke bestemn1ing, tel'wljl
knochtheld aall den I{oi1lng en van elndelljk aan de overzijde,van hetgehooge waardeering' van- het voorrecht bouW eeri fraale vetl!chting plaats ,vand,
del' tegenwoordl~neld van Prins Hen- welke m.ade tot Vervl'oolijk!ng en lulster
clrlk.
'
,
,van Mt bal bljdroea,

:i'

,

keerigheidsgedachte verdrong de multilaterale clearing. Contingenteeringen en
d~valuatles de den de rest. De wereldmarkt, het il1temationaal handelsverkeel' en het internationaal credietwezen
schrol1lpelden ineen. Debiteurlanden,
welke bovendien geen grondstoffenpfoducenten waren, ,geraakten hierbij het
me est in de klem.
'
, ,Dit he eft, zoo zeide prof. Schrleke, III
Duitschland den wensch naar kolonlen
doen opkomen, waardoor men grondstoffen hoopt te verwerven, zoo mogelijk
betaald met goederen en diensten, of
anders met eigen munt, instede van l11et
dure vreemde valuta. De voormalige
Duitsche kolonien gaven echter niet noemenswaardige grondstOffen, die Duitschlands inoeilijkheden zouden kunnen verlichten.
Om Duitschlands positie dan ook goed
te vel'staan, dient men het psycho!ogisehe, element in het koloniale vraagstuk
in het oog te houden. Dat element Is
niet aIleen gelegen in het feit, dat
Dultsehland zich wenscht te ontdoen van
de blaam, welke het Vredesverdrag van
Versailles op dlt land heeft gelegd, maar'
het is ook, wat Sehumpetel' heeft genoemd het atavlstlsch karakter van het
"lmperlaIisme", de in vitale naties inhaerente drang tot uitbreiding van
grondgebied, waarin men verhooging van
nationalen roem en nationaal prestige
ziet.
. Het eeonomisch imperialisme is niet
van het cultureel imperialisme te scheiden. Ook bij het Europeesche expansiestreven van de 19de eeuw hebben deze
niet-economische factoren een groote
1'01 gespeeld. Zij vonden, besloot spr.,
hun dlchter in Kipling.

St. ,Villcentius.gesticht
\Vat in 1936 werd gedaan
Aan het zoojuist ontvangen jaarvel'slag
van bovengenoemde inrlehting, ontleenen wij het volgende:
De wijze van opvoeding die toegepast
wordt, is die welke gebruikelljk is In de
Congregatie en in de verschllIende ~n
richtingen, die door de Broeders beheerd
worden, met de noodzakelijke aanpassing wat betreft landaard en gebruiken.
Het personeel bestaat uit geschoolde
krachten, zoodat ook rekening wordt gehouden met verschlllende strool1lingen
in de opvoeding en van deze, waar wenschelijk of nuttig, gebl'uik wordt gemaakt om eigen systeem te vervolmaken.
In een inrichting met ruim 200 kin(jeren komen voortduren1 lichte ziektegevallen voor. In het gesticht is een
luc\1tige gezellige ziekenzaal en de verpteging geschiedt
door gediplomeerd
personeel onder toezlcht van de behundelende geneesheer Dr. Helfrich.
De algemeene Gezondheidstoestand is
gunstlg.
'
Om aan haar doel te kunnen beal1twoorden is een financieele grondslag
voor de inri~ht!ng noodzakelijk. Wel-k M
loosheid, depress1e en de sleehte tcestand
van's Lands fin ancien zijn omstandigheden die een zwaren druk ultoefenen.
In 1932 werden subsldien omgezet in
aandeelen in de loterij waardoor de Inkomsten wisselvallig werden.
De vaste inkom~ten voor 75 Gouvernementspupillen zijn door opheffing van
het contract geslonken tot 34 en na
enkele jaren zullen deze inkomsten ge~
heel vervallen.
Steeds komen aanvragen, voor plaatsing van jongens, wiens fam1lie zeer weinig of nlets kl"lnnen bijdragen.
'
Verzoek om subsidies aan de' gemeente
BatavIa voor het gropte aantal pupiUen
uit die gemEente bleef I tot heden zonder
resultaat., Ook de subsidle over 1936 van
de gemeente Buitenzorg werd nog nlet
ontvangell. Doorhet besluit van den
dlreeteur van Onderwijs in 1935 waarbij
werd bepaald, dat voor ledere pupil bij
het ultgabl'eid onderwijs als eerste kind,
scl100lgeld betaald moet worden, werden
de studle-ultgaven a\1nmerkelijk hooger.
Het verslagjaal' eindlgde met een nudeelig saldo van bljna, f 2000 op een
budget van l'ulm
J 40.0'0'0.
"
.~,
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Naar ons WOl:dt medegelleeld, is de
bet,on- en steenbouw V001' het 1l1euwe'
kantoorgebouw del' B. P. M, ot) Bodjong,
Semarallg, gegund aan de N. V. Nedel'landsehe Aanl1en1ing Mal,ltschappij voorheen de Firma H. F., Boersma, tel'wljl
de Nederlandsch Il1dische Industrie, fa
Soerabaja belast werd met de Ieverll''''
en montage van de ijzeren d.akconstru~':~
tie. '
Er_ zal" de noodige spoed achter het
werk worden ,gezet, omdat de B.P. M. in
Maart van het volgende jaal' haal'
nieuwe kwartleren hoopt te kunnen be~
trekken.
Reeds zeer spoedlg zal daal'Om qJ.et
o.en aanvoer van materialen en met het
storten v"n de betonnen heipalen een
aanvang worden gemaakt.
Het bestaande pompstation zal verdwijnen en op het verkeerselland, dat
tegenover het terre in is gelegen, zal een
geheel nieuw pompstation van modeme '
constructle worden gebouwd,

Bond

voo~

Evangelisatie

"De Bond voor Evangelisatle in Ned.~
IudH! afdee1ing Meester-Cornells hoopt
op hedenavond een Evangelisatie~sa
menkomst te houden In de Rehobothkerk te Meester-Comelis, Ke1'kstraat 66,
te 7 ,uur" toe.gankelijk VOOr een teder.
en waarop zal vOQrgaan als spreker dt(
heel' Os. J. lJbeb, Oel'. fr~dll<ant.....
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"oar de Dames'
De 'overladen" Schooljeugd
Te veer werk of te weinig werktijd ?
Ovel'llmlige vllccmties verbreken (Ie goede Ve,.hOlUlillg
~

Oak hij of zij, die nlet rechtstreeks
met de moeilijkheden van de schoolgaande jeugd en haa1' ouders te maken
heeft, ontkomt er niet ,aan, dat hem Of
haar de problemen van deze veelbesproken categorie af eutoe voor oogen worden gehouden en zoo geviel het mij verleden week om getui~e te zijn van de
noodkreten, welke de m')eder van een
zestlenjarlge dochter en de moeders van
resPectievelijk een vijftlenjarlgen en een
achttienjarigen zoon ~laakten, toen het
onderwerp "huiswerk" ter sprake kwam.
De moeder van de dochter was het
meest agressief en toonde zlch diep vel'ontwaardigd over het feit, dat haar. kind,
dat zij nota bene op een mellijes-H.B.S.
had gedaan, omdat zij ,de vijfjarlge
H.B.S. te zwaar achtte, t{)ch ook
door de leerkrachten van dit mlldere
instituut met zooveel werk naar huis
werd gestuurd, dat er haast geen doorkomen aan was. "Ze werkt van's middags vier uur tot's avonds negen uur",
vertelde ze, "is dat nlet meer dan erg,
je moet die vraagstukken zien, ik kreeg
vroeger in de vijfde klas, wat zij nu in
de derde heeft -te verwerken. Ze snapt
er af en toe ook nlks van en dat neem
ik haa1' heelemaal niet kwalijk".
"steven heeft ook eigenlijk voor niets
anders tijd dan voor zijn werk", zei de
moeder van den vijftienjarigen jongeling. "Hij is op een huiswerkcursus, elken dag van vier tot· zes. Twee maal in
de week extra Engelsche les. En nag
komt hij thuis met een rapport met zes
onvoldoendes. De eerste twee jaar is hij
zonder moeite doorgekome11, 11U is er
niets mee te beginnen".
,,Joop is een erg serieuze jongen",
vertelde de gelukkige bezitster van den
achttienj arigen spruit. "Hij he eft ons
nooit moeite gegeven, al werkt hij niet
gemakkelijk. Maa.r het kost hem ook
heel wat tijd. Hij gaat niet meer zwemmen, hij heeft zijn muziekclubje opgezegd, het eenlge is nog, dat hij eens per
week een bioscoopje pakt. Ik heb er
weI eens mee te doen; je wilt toch nog
wei wat anders, als je achttien bent".
En zoo ontwikkelde zich wedel' de gewone di~cussie met het gewone verloop:
vergelijkingen ,met on zen schooltijd,
verzuchtingen over de overlading der
leer-programma's, de opschroeving del'
examens, het voor en tegen van huiswerkcursussen, de grootere aflelding en
het meerdere amusement vergeleken bij
onze divertissementen, toen wij vljft1en
waren ..
Het is alles al bezien en herzlen tot
in het oneindige: men komt er nh~t verdel' mee. De onrust blljft, de zenuwachtlge spanning van ouders en kinderen,
vooral tegen examentijd, blijft, de raadgevingen blijven, de pogingen tot verbeterlng blijven, er is geen elnde aan.
Er schort iets en blijkbaal' weten we,
nog niet precies wat, want zelfs de
knapste en welwlllendste peadagogen
vinden geen uitweg.
In het opvoedkundig tijdschrift. "Het
Kind" opent de redacteur in den
nieuwen jaargang een discussle over
een der zijden van het· schoolvraagstuk:
de vacanties. Hij leidt daarbij In een
vriend, niet-onderwijzer die begint, als
zoovele nlet-onderwijzers voor hem, met
zijn ergenis uit te spl'eken (vermengd
met wat afgunst) over de lange vacanties en de vele vrije dagen en uren,
waarin de onderwijsman zich verheugt.
.De redacteur, die zel! leeraar is, gaat
hlel'tegen in, vel'telt den mopperaar, dat
hij niet moet doen als wijlen de Amsterdamsche marktkoopman Cocadorus, die
door middel van eell gecompllc~erde
berekening wIst aan te toonen, dat de
onderwijzers ,slechts een dag werkten ...
en dat was dan nog de Konlnglnnedag.
Doch dan, in el'llst Ingaande op het
verwijt, vestigt hlj er de aandacht van
zijn vriend op, dat de onderwijzer met
de vijt uren, die hij per dag lesgeeft,
er nog nlet is: dat hij daarna nog cortectie-werk heeft, dat hij zich dient te
pl'epal'eeren voor zijn nieuwe lessen.
Dat hij overlgens de vijf uren, waarin
hij les geeft dag aan dag, jaar op jaar,
steeds weer hetzeifde nioet vertellen
aan telkens weer andere, doch ook telkens weer even moeilijke, onbevatteHjke, of lastige, afgewisseld met vlugge,
brutale of luie kinderen, zoodat men
weI mag zeggen, dat zijn vijf men tellen voor acht of tien van andere werkers. Dat hij weI degelijk recht heeft
op een llinke rustperlode na een paar
maanden van hard zwoegen. En tenslotte noodigt hij den ander uit om eens een
uurtje in zijn plaats les te geven: het
zal hem niet meevallen.
De vriend geeft dit laatste toe, erkent, dat hij van lesgeven geen verstand en van de moeilijkheden van het
werk weIlicht geen helder denkbeeld
heeft. Doch, betoogt hij, ik heb nlet zoozeer het oog op de leerkrachten, wanneer ik bezwaar maak tegen de lange en
vele va cantles, dan weI op de leerllngen!
Voor de kinderen en de Jongelui vind
lk het weken achter elkaar niets do en
en het telkens voor korte vacanties en
vriJe dagen onderbreken vall den leer~

Jang 'funestl
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De spanning in de schoolsfeer
ontstaat, doordat men de leerstof van een jaar in acht maan. den samenperst. Inkrimping van
vacanties beteekent: ruimer
tijdsbestek voor de verwerking
van de leerstof, dus minder
spanning!

Daar laat hij een heel nleuw geluid
hooren, meent de redacteur van "Het
Kind". Welk blad men ook opsIaat en
welk gesprek over schoolzaken men ook
hoort, het is lliet anders dan klachten
over te veel en te hard werken del' leerlingen, wat de klok slaat. Het schoolkind van acht tot achttlen jaar Is tegenwoordig zwaar in beklag: het wordt
overwerkt, opgejaagd, achtervolgd met
bijlessen, ibedreigd met zware examens I
En nu is hler iemand, die beweert, dat
de jongelui minder vacantie moeten
I
hebben!
Precies, zegt de andere, minder vacantie om meer werktijd over te hotlden!
Daarmede heeft hij Inderdaad een anderen kijk op de zaak gegeven. want
er gaan voor onze middelbare scholleren
(laten wij het maar bij deze categorie
houden, zlj zljn de meestbesproken
slachtoffers) van elk kostbaar schooljaar een maand of vier aan vacanties en
vrije dagen aft En al weten wij nu, dat
de schoolprogramma's scherp zijn opgevoerd, dat het aantal vakken met een
angstwekkelld percentage Is toegeno~
men, dat de examens aanzienlijk zijn
verzwaard, dat de selectle veel strenger
is, zoodat er mnk aangepakt moet worden, al weten wij dit alles, dan nog zullen wij moe ten toegeven, dat een vacantletijd van cell op de dl'ie dagen meer
dan voldoende gelegenheld bieqt voor
herstel van krachten!
I
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Ais men llU de vacanties eens bekortte en: b.v. van de twaalf maanden in het
geheel twee maanden voor vrijen tijd
reserveerde! Maar dan ook werkelijk
vrije tijd, dus geen vacantie-cursusoen,
geen prte maal in de vacantle-week een
halve schooltijd om hetrekenen wat op
te halen,en dergelijke foefjes!
Men zou dan twee maanden voor de
sehoolta'ak winnen, dat is 25 procent
van den thans bschlkbaren tijd. Men
zon het voorgeschreven programma in
een lang'Zamer tempo kunnen afwerkell.
Men 'ZOll mindel' huiswel'k behoeven op
te geven, omdat men op school de sto!
intemlever kon behandelen ! De leerl1ng
zou per da,g twee uur aan vrljen tijd
winnen. Daarvoor zou hij twee maanden van rondbungelen moeten missen
wel1swaar, doch de dagelijks toegemeten portie levens'{reugd zou hem waar;"
scWjnIijk meer goed doen, dan de overvoedin'g met vrljen tijd, die hem nu
indigestle bezorgt.
Maar de leerkrachten dan,zal men
vragen, aangenomen, dat men het eens
Is met het betoog van den onderwijsman, dat hij in elk 'gevalzijn vacantie
van een op de drle of vier dagen noodig
heert. iWel, als bevoegden en onpartijdigen tot de uitspraak zouden komen,
dat zulks inderdaad het geval 19, dan
ware hiervoor een oplosslng te vinden
in uitbreiding 'Vlan het aantalleerkrachten. Overlgens zon men dan de ver'moelde leeral'en ook moe ten beletten.
na hunzware dagtaak op de school nog
huiswerkcursussen te leiden of bijlessen
te geven. IEr zijn ge'vallen, waarln men
den mensch tegen 'zlchzelf moet be{lchermen! ,
In elk geval is de zaak de overdenking
door bevoegden weI waard. Een groote
vacantle van vier weken zal ook den
leer ling der mid del bare school voldoen·
de kunnen doen opknappell van een
paar illspannende maanden voor het
examen, of overgangs-examen. Een
paar dagen met Kerstmis, Paschen en
Pinksteren Is hem ook van harte gegund:' Doch daarbij kan men het waarschijnlljk zeer gevoegelijk laten. De tot
mensch opgroelende knaap krijgt Qok
aldus een betere voorberelding voor het
'gewone leven, waal'in hij straks. wordt
geplaatst en waarill van veel vacantie
of vrije dagen voor de meesten' geen
sprake is. De grootste winst zou evenweI zijn, dat er meer tljd beschlkbaar Is
om de leerstof te verwerkell, dat er ~ets
van de overspanning en gejaagdheid zal
verdwijnen uit de schoolsteer, die nu
helaas maar al te dikwijls remmend en
belemmerend werkt op den Ievensm6ed
en de arbeldsprestatles van de jongere
genera tie.
HELEN.
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Kleeding

Persoonlijkheid

en

Nonna Sheal'erovel' de kellzevalt klew·en...
Elk oogenblik wisselt de mode en 1n
schier onbegl'ensde verscheidenheld worden ons de 1l1odeHen gebracht. Zoo, op
het eerste gezicht, zou men zeggen, dat
het weI heel gemakkelijk moet zijn om
uit dat vele het julste te klezen, maar ......
de practijk leert het, helaas, andel'S. Hoe
weinig vrouwen verslaan de kunst om
zlch z66 te k!eecten; dat zij, hoewel in
groote tl'ekken, de mode Ol> den voet
volgend, toch aan hetgevaar ontkomen,
zich haar willooze slavin te toonen.
Tot hen, die weI weten wat zij 'op
kleedinggeb~ed aan zich zelf beter gezegd aan haar persoonUjkheid verschuldigd zijn,behoort een aantal fiImsterren.
Zoo vaak wij deze vrouwen, die zlch in
de letterlijl<e beteekenis een wereldreputatle wisten
verwerven, op het witte
doek zien, treft· hetons, hoe volko1l1en
ieder onde~deel van haar kleeding zich
vermag aan te passen bij de draagster,
of, logischer uitgedrukt, hoe de vrouw in
kwest.ie juist datgene wist te klezen, dat
haar persoonlijkheld en relief brengt.
Waarschijnlijk zal menlgeen zich blj het
zien van een dezer inelkopzichtelegant
en desondanks vaak quasi eenvoudig gekleede actrices hebben afgevl'aagd, waar·
in t.och het g~heim schuilt van haar succes, wat de uiterlijke verschijnlng betreH.
Welnu, een aantal van die gevlerde
persoorilijkheden zullell 'onze lezeressen
in een reeks korte art:ikelen trachten ie
vertellen welkegedachte voor haar den
grondslag vormt bij het kiezen van een
japon, een c01l1plet, een spol'tleve uitrusting.
I
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Een van de .nleuwste dedodages toont
ons de blouse'
teekening No. 1. 't Model is in vele··opzichten naar ouderwetschen trant uitgevoerd. Zoo blj'loorbeeld
de hooge kraag met 't ingerimpelde
strookJe, de strlk In den nek, de tour~
llureachtige draperie achter in 't mid·
del, en de nauw aangesloten coupe.
Zeer plkant Is daarom door de tegen~
stelling de hypermoderne inkeping In
den rug, relkend van boven tot onderen
toe. Een stel kleinefantasie-knoopjes
onderaan geeft er den schijn aan also!
de insnijding daal' blj elkander geknoopt Is. Ik zag deze blouse op ~en
bridge-avond dragen. Ze was Van zwarte tafzij en de knoopjes waren ui~ flonkerende steentjes. De draagster had
veel succes met deze zeer flatteuse
blouse van een geraffineerde charme.
Het decollete zien we In de nieuwste
collecties :avondjaponnen alweer naar
voren )comen, en in versch1llende variaties. Er wOl'dt zooveel aandacht aan besteed, dat de soorten met namen wor·
den aangeduid.
IWanneer een coupeuse een japo'n komt
aanmeten, vraagt ze tegenwoordig:
"quel genre de decollete desil'e madame? sera ce Ie "castula", Ie "bateau",
ou "a lao Vierge 1" ......
De ;,castula" wordt de halsopenillg
genoemd, ontstaatl door de gekrulste
blousepanden. De "bateau" is een halsopening die meer In de bl'eedte dan in
de cUepte telkt. Oe &chondel's il)n or IJ~·

op

dom mag noemen, en waal'ln een schat
van blcemen groeit. Telkens opnieuw
geniet ik van de l'ijke, de weelderlge
kleurellpracht en dat h~ )uisschlen de reden dat ik ook op kleedinggebied een
groote ,voorstandster' ben van vee I tinten en nuances.
I
"Ik behoor allerminst tot de vrouw€n,
die, wanneer zijeenmaal een. kleur hebben gevonden die haar staat, elk selzoen
opnietiw toch zeker een japon in die tint
willen hebben.
.
"Het wiI mij altijd voorkomen, dat dlt
conservatisme eigenlijk niet veel anders
dan gemakzucht moet heeten. Men is
ontegenzeggelijk veel gauwer klaar wanneer' men, bij de naal~ter gekomen, kan
beginnen met haul' te vel'tellen, dat men,
laten wlj zeggen, In elk geval een groene

Norma Shearer.

1'1
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"Indien een vtouw de reputatle wil
vestigen, dat zij zlch goed weet to kleeden", aldus Norma Shearer, die de rij
der adviseusesopent, "moet zij, mijns
inziens, beginnen met zooveel mogelijk
afwisseUng in haul' garderobe te brengen.
Zij kan 'blj dit streven de natuul" navalgen, die immel'S ook noolt eentonig is.
Wanneer ik, na urenlang hard wel'ken
in de studiO, thuls gekomen, mij terugtrek in mljn rustlge kamer, dan laat lk
bij voorkeur mijn bllkken gaan over den
uitgestrekten tuln dlen lk mijn eigen~

Decoilet(lgeen dedodllge. :..... 't NielllfJste ,in de coupe van den
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"Ik zarg vaar afwissellng"
zegt NOrma Shearer

"

heel Ollzichtbaar. Dim komt 't ovale d~·
collete, breeder en diaper dan de bateaU,
waarbij de schouders nog jnist niet zlchtbaar zljn. Deze lijll, verdiept en ver·
breed, geeft 't decollete dat we zoo goed
kennen door de schllderijen van keizerin
Eugenie. ,
Behalve bovengenoemde varia ties yin·
den we op dit them a nog het "decollete
it la Vlerge", naar de kulsche halsontblooting zooals we die zlen op afbeeldingen van de madonna. Dan hebben we
nOi 't "en coeur", de puntig toeloopende
ilafsopening van een fichu.
Bij de gekleede mlddagjapon ontbreekt
het decollete dlkwijlsgeheel. Daarbij
wordt nog altijd graag de stof hoog tegen den hals gelegd, hetzij in een ste·
. vige inrimpeling, zooals de blouse op teekening II laat zien, hetzij in eell soe·
pele draperie (teeketilng III), of In .ien
vonn van ,een hoog boordje, of in opgeknlpte, puntlg toeloopende blouse..,
voorpanden .
De japon op teekening III laat ons de
ilieuwste rok-coupe zlen. Zoo op 't eerste
gezicht is er niets bijzonders aan, en is
't oak geen model dat. we nog nlet gekend hebben. Oplettelld bekeken, merken we, dat hoewel de rok recht en glad
hl)ngt tot de knleen, deze van onderen
aan ruimte gaat winnell. De· nieuwste
l'okken worden op 't oogenbllk zoo gemaakt. "La jupe e,st. idroite avec un legel'
mouvementen avant", zegt Paquill, en
vele anderen zeggen 't hem na en voegen ,er bi}: ""a dollne a la silhouette
un chIc que la jupe toute droite ne lui
IJrocure pas".

, In dat "ietsje" zit 't 'm natuurlijk.
"Un riell", zooals Paquin zagt, "mals ce
den - evidemment! - c' est tout! Un
rlen dans la coupe, quelques pinces
Ildroltement plac~es, cela sufflt" ...... Al
zijn nietlwe tai11eurs hebben dit nauwe
9n tach golvende rokje.
. Hiermee is natuul'lijk nlet gezegd, dat
de rechtvallellde zoom u i t de mode Is.
\ Nean" we kunnen hem rustlg blijven
dragen, maar we dienen er toch rekening mee te houden voor de toekomst.
!Nog een ander llieuwtje zijn de tasschenmet beugels, die we ntl in de hand
moeten houden en niet meer onder den
arm dragen Ills een portefeulIle. Parijs
,Wie zich dus een nleuwen rok gaat wit dat we nog verder gaan, en de tasch,
maken of laat aanmeten, doet 't beste accepteeren met een beugel z09 lang,
met deze caprice van de mode rekening dat we hem om dell schouder kunnen
te houden. De rok nlet meer tot onderen. hangenl I "....
toe recht en glad, maar met een letsJe
,ulmte,
__, ,.
-,\........ - .
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Japon wll Mbben. Maal' waatOI11 ~ Zeker,
van verschillenden kant heeft men' u
gezegd, dat groen u tlatteert, maar wie
zegt u, dat dit niH evengoed het geval
zal :1IiJn l11et 'bruin, met blauW, met rood,
of weet lk welke andere tint. Ge zult het
moeten uitvissf.lhen, en da,t is lang niet
altijd gemakkelljk, l11aar als ge slaagt,
en dat zuit ge zeker, indien gij u den
tljd gunt om te zoe ken en te passen, zal
de voldo€nlng des tegrooter zljn. Een
andere tint dan die waar'aan uw omgevlng op den dum· gewend geraakte,
plaatst II dadelijk in eel) gel1eel ander
licht, ge wordt een verrassing ook voor
hen, die u sinds jaar en dag meenden te
kennen, en dat kan, onder bepaalde 0lThstandigheden, aUergenoegelijkst zijn.
"Wat '1oor de tinten geldt, Is OD!!: van
toepassing op de luodellen. Hoo vaak
gebeurt het nlet, <tat een hoed die ons,
toen wlj hem kochten, uitstekend storid,
Ita. verloop van' enkele :weken elgenlijk
geen genade meer In ouze oogen kan vinden. De oorzaak moet dan vaalt: gezocht
worden in het felt, d'at wij er toen vermeeider \)f frisscher uitzagen dan op
het oogenblik dat het. hoofddeksel ons
niet meal' bevalt. Wle er financieel eenlgszlns toe in staat is, zal verstandlg doen
met. <lIen hoed nlet meer te dragen. In
elk geval moet men hem laten veranderen, zoodat hij ,meel' overeenkomt met
onze gezichtsultdrnkking, en de draagster dus den individueelen toets geeft die
de basis moet zljn van \)nze kleedlng.
Mijn kleeren vormen VOOI' lriij een bron
van voortdurende zorgen, omdat ik weet,
dat mljn Succes ten nauwste verband
houdt met ntiJll uiterlijke verschijning.
Ell is dat elgenlijk nlet bij iedere vrouw
het geval?
"Gelukkig weet ik zoo ten ,naaste blj,
wat lk nlet en wat ik weI kall dragen.
Zoo zal ·Ik or bijvoorbeeld nooit aan dellken om voor mi}zelf een ruime in soepele plooien vallende japon te laten l11aken, van safflerblauw satljn, hoezeer ik
een dergelijk toilet ook bij anderen bev,'Ql1der. Ik weet, dat ik mij, althans, i~
breede lijnen, aan het eenvoudlge tallormade type te houden heb, en daarop
is dan ook mljn geheele garderobe gebaseerd.
'I
"Men zegt, dat lk in de keuze van Ulljn
kleeren een zekere originaliteit weet te
betrachten, en Ik kom er hiel' eerlijk
voor ult, dat ik daar Inderdaad steeds
naar streef. Vaak ontleen Ik mijn Ideeen
aan de wonderlijkste. brOllnen. Zoo heb
ik bijvoorbeeld veel te danken aan de
onlangs in Parijs gehoudell Renaissance tentoonstelIing, waarop ik verscheidene dagen zoek .heb gebracht, genie tend
van al het schoons dat mij daar werd
geboden. ,Hoe heb ik het weelderige
rood, het diepe blauw, de prachtige
goudgele tinten van de toiletten ult vroeger eeuwen bewonderd en welk een openbaring Waren al die fraale costumes
VOOl' }n,IJ, V~~l van wat lis In p(WIJIi lwb
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gezien, kan men in rnijn eigen garderobe terugvinden, al is het waar, dat ik
'de modellen in overeenstemming bracht
met de elschen van onzen tijd en de
nuances vaak een' beetje liet verzachten,
omdat mijn teint daal' meer bij gebaat
was.
"En ook de Van Gogh-tentoonsteIling,
onlangs in New York geh'ouden, heeft
mij ge'inspire,~rd. Mij trouwens nlet aIleen. In eellige tooliaangevende modezaken iVan de Amerlkaansche hoofdstad
ziet men tintm die klaarblljkelijk ook
aan Van Gogh werden ontleend.
Och, eigenlijk is oVeral inspiratle te
vinden. ~
"Lm'lgs den vijver In mijn tuin staan
diep-indigo bl~U\ve bloemen en daar·
naast plantte de ttiinman een aantal
gele exemplaren. Het contrast is onbeschrijfelijk mool, en' ik denk er sterk
over, om die zelfde tinten voor een
avondjapon te gebl'uiken.
"AIs men zljn oogen den kost geeft,
ills men om zich heelJ,.. z!et, valt over a!
lets op te merken dat ons bij onze klee~
ding van nut kan zijn. Soms is het de
kleur van de wolken wanneer de onderguande zon ze in een rossigen gloed zet;
dan weer Is het het sombere groen van
een bank die op een mostapijt werd geplaatst; maar het allervaakst zal men
ge'inspireel'd worden door de' prachtige
tinten welke de grootmeesters del' schilderkunst op hun dee ken w\sten vast te
leggen.
"E;n nu is het, V\lor wie prijs stelt op
indiVldueel~ kleeding van onschatbaal'
nut, dat de textlelindustrie het, speclaal
wat de kunst van verven betreH, zMver
heert gebracht, dat ledere tint en elke
nuance billnen ,ons bereik kan vallen,
als wij ons maar de moeite getroostell
van er naar te zoeken."
GECONI-'IJTE VRUCII'rEN.

stukJesiU\anas <ult 'n bIlk b.v.).
Pal'tjes mandarijn, schijfjes peer ell
andere vl'uehten.
1 theelepel citroensap.
450 gram sulker.
V~rschillehde sootten vruchten kun·
nen we confijten, eell voorwaarde Is
eehter, dat We rijpe, doch geen overrij·
pe vruchten gebruiken, terwijl an an as
b.v. eerst even gedroogd moet worden.
Kersen moeten eventueel ontsteend
worden en partjes mandlHijn en si..
naasappel van de velIetjes ontdaan,
doch niet beschadigd zijn. 2% d.L. water wordt in een pannet.je gedaan, waar- ,
bij wij l'oeren totda t 't kookt' en de sulker
geheel is opgelost; dit mengsel laten wij
10 min. doorkoken en moet zoo dik worden, dat een drllppel, dIe we in koud
water laten vallen, tot een zacht balletje gevormd kan worden, daarna wordt
de pim van het vuur genomen en de cl ..
troensap door de slIikerstroop geroerd .
We plaatsen de oplossing nu in een pan
met kokend water om t~ voorkomen,
dat deze door afkoeling koud wordt. We
prlkken de stukJes vruchten voorzlchtlg
aan een york of betel' nog aan een
vleeschpen of haaknaald en dompelell
ze cen voor cen in de stroop, leggen "ze
daar op beboterde bl!kken op bordell,
doch z66, dat de. stukjes ~lkander nlet
raken en laten ze OP een warma plaals
drogen.

•

JIet la,atste nleuwtJe op het gcbled ,val\'
de bl\dn~ode hl Engeland, 111U/)nlnl{$"~
ba,tll\ll\'*~\
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Het veelkleul'ige, waarin Madame' Mode reeds het vorige
selzoen veelbehagen schiep, mag zlch nag steeds' in haar belangstelling verheugen, zooals o.a. 'blijkt uit;. de op deu pagina.
geschetste avondr'obe van AUx, die de.linksche der betde middenfiguren draagt., Het is een avondJapon van zwarte taffetas,
de rug ver .uitgesneden en overkrulst d09r twee tameIij k sma lie
banden; het Ujfje in een zeerbreeden tp,ffetas strik uitl~pend.
Achter in den rok zijn vele m~ters stof verwerkt in twee tinten
blauw, dJe als een reusachtige, 'kleurlge waaiel' zich naar bene'den .toe wijdlrlt plcoien~ Zeer origineel en in het :oog, loopend,
deze japan, en daarom nle!;. geschikt voor haar, die slechts over
een aan beperkte gl'enzen gebonden budget beschikt.
Daarnaast een japan van Ardanse: witte crepe, die in den
rok een weinig is gedrapeerd ; het split opzij loopt bljna tot aan
de knie ; de japan heeft cen korte, niet wijde sleep en een 108se,
shawlvormige cape, die oak den ver< ontblooten rug gehee'l bedekt.
:
,. De oreede rlem is van turkools-kleurlg Ieer en hewerkt meb
zllveren knoopjes.

',1·'
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•
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, Boven: een wit linllen
ochten{!japonnetje
met
.'Iosse bolerQ en zeerbreed,
kleurig borduursel.
Daarnaast een ja~ll
van
Marcel
Rochas,
eveneens voor den ochtend, en gegarneerd met
fijne plooltjes .

•

,

Utetbo'len Mil uitvindill/j van Madame RoehM! de '1(\1\ ge.
bloel11d chlntzvervaardigde mantel, die speciaaI Vaal' het zon~
nige Zulden is ontwol'pen en het beste uitkomt, wanneel' hlJ
wordt gedragen op een wit japonnetje.
'
Daarnaast een mantelpakje in bruin mat oJ) d~ fevers alul'
beide kanten een groote bruine kastanje,omringd door fijngl'O€!l
blad.
Rechts een Schiaparelllmodel: schotsch gerult jasje, ge.
dragen op een donkeren rok, die een zipper-sluiting heeft, voo1'
In het midden aangeln'a'cht, en eindlgend In den rokzoom.
Daarnaast een gebloemd, tolJetje met waalerYOrmlge stik.sels
aan den hals.

De rueroove1\

afgebee!de zwarte

hoed

is een ontwerp van Madame Simone
George; van zacht, zwart stroo, heeft
de hoed een dubbele rand, wat in den
, voorkant tot uitlng komt; ,tusschen de
taide randen is een garneerlng aange~
, lnacht varl witte ovaaltJes. Rechts : een
zwart kapje met een lange, elegant ge·
pogen rose vee-l' aan den llnkerkant.
Eveneens een ontwerp van Sim~lli
O!lorge.
'

•
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Fluweel , V i It
Een praatje· o'ver
•

door
een speciale metlewel'kster,

!

Hoe verbaasd zouden de vl'ouwen, die
e€n halve eeuw geleden, zich VOOI' de
mode interesseerden, hebben gekeken,
wanneer men hUll had vertold, dat ha:w
dochters en kleindochters. het geheelc
jaar door, fluweel, vilt en bont zouden
dragen, materiaal dus, dat tocntertijd
uitsluit2nd aun eell bepaalde periode
was gebonden.

Stel u voor dat in die dagen iemand
het in ha:.u hoofd had gekregen om zich
op een zomeratvondfeest te vertoon'2U in
een fluweelen tOilet, om haal' zome1'mantel van J;tlOil'e of luster te garne2ren met een boil ten kraagje, om, inplaat.s van den strooien hoed, rijk met
bloemen versierd, gedurende het warll1~
jaargetljde 'n vilten dopj,,' op haar kap-

d'e

en Bont
•

mode In Europa

. sel te planten. Men zou haar, honderd
tegen een, voor, ontoerekenbaar hebben
verklaard, terwijl \Vij dit aHes ,en veel
meer nO'g, de natuurlijkst<e- zaak,'ter wereId vinden.
Nu is het waar, dat de verbeterde techniek in dezen eell hartig WOOl'dj~ meespre2kt. Wanneer wij het fluweel, waarvan grootmoecters japonnen werden gemaakt, vergelijken met het seepele en
valk ragfijne veloUl's transparant of
velourschiffon, WaarOy2r wij de beschikking hebben, is inderdaad het verscllil
groot. Precies hetzelfde geldt voor het
zachte dunne vilt, dat ei-genlijk meer
t),an wol of fluweel doet d<2nken dan aun
het degelijke materiaal· waarop OEze
grootmoeders .een volumineuze stru:sveer of een onwallgrijkell bloemruiker
droege'n.
En wat wist, men vroeger van bont,
dat, als de- eerste de beste lakensool't
in plooien of vouwen kan worden gel€gd? Zeodat wij maar w!l1en zeggen,

dat wlj tenslotte in de oagen van onze
voorgangsters toch wee I' geen belachelij~
figuur zoudeli .81aan. Integendeel: zij
zouden ons waarschijnlijk benijden .om
a1 dat flatteuze materi:1al. want flatteu.~
If: h'2t ongewijfeld. 1\1en behoeft l1Hl'CH'
naar de mode-lIen oponze teekening te
zien, om daarvun onmiddellijk OVE\'tuigd te worden.
Welk een grac,leuze, maar welk een
statige dr':loht tevens vertegenwoOl'digt
het betl'ekkelijk eenvoudige namiddagtoilet dat geer) andere garneering vraagt
en tl'ouwens ook niet and:ers noodig
heeft, dan een hals en mouwafwerking
van blanke pOintl:lceof, Indien men dat
mooier vindt, van roomldeurige point de
Venice ofsneeuwwit hermelijn.
Vaol' ,;een zwartfluweelen japon, zooals wij'die lieten schetsen, is het prin:;essentodel weI blj ultsD2k geschikt. D~
hooge taille, de lange rij knoopjes, die
loopt van de halssluiting tot aan (len
zoom,de .-aanvankeIijk nauwe maar zich
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lJeneden kni'0hoogte' sterk verwijdende
rok en' tenslotte -d~ rolzoom, die zoo'n
'irachtige afwerking vormt van' hetele ..
gante kleed,' dat alles maakt dit toilet
voor veledei uG,:leinden gesehlkt, in
wover, dat men het niet aileen in de
feestzaal ' maar ook op een narriiddagtea met' succes zal kunnendragen.
De~elfde gratie welk? 1 aall dezd japon
ten grondslag ligt, vormt ook de bal~s
voor de beide gekleede ho~den. Pmchtig doet het rijke sabelbont, dat van
het meest rechtsch modd de garneerlng
vonnt, en niet mindel' gedistingeerd
staat de rand van geschoren aim, die
het andere model in de letterlijke bete2kenis van het woord "bekroont', (':1
waarbij, de: liIlta fwerkill'g zicil zoo 10gisch aansluit ..
Van tal vail gekleede japonnen, die
wij hi. de feestzalen kunnen zien, vormt
zwart de grondtoon. Het is een gemak- ",;i'e,
kelijke basis omdat H vrijwel alle si('- " '
raden bij kunnen, worden gedmgen. In {'.\.;: :~:
clat opzicht biedt violet, dat zich de I ;~, ::,':),;c
laatste weken meer en meer tot de mo-"" ';11,;
detint bij uitnemendheid wist op te wel'- ' , : c r r
k,p,n, grootere moeilijkheden. Het is, <'en
kleur, die eigenJijk hail:' ontstaan dankt
aan cell vermel1'ging van twee versehlllend~ tillten, zooals blauw en rood, of
lichtblauw en rose.'
t, ,

,.
,/

De Parijsche halIte couture heeft zlch
gel'U:'I11en tijd be-zig gehouden met de
vraag welk,;: kleur weI !let best met dat
nieuwe violet ZOll harmonieeren en tenslotte was men eenparig van oo1'deel,
cat rood en violet zeer weI kunnen samengaan. Dit werd dan o-ok reeds in
verschillende
Ilouveautes
gedemonstreerd. Wij zagen bijvoorbeeld een robf~
I
"
casaque in violette tint. afgewerkt met
'2en l'oode ceintuur. De mannequin die
dit .toilet op een revue toonde, drceg om
d8n naL3 een a'lllsluitehde kett~ng van
!'fCYl
ronde b!o~dkoralen; Het geheel maakte
cen bijzonder fraai ,:!feet, evenais de
lila taill€Ur, waarbij een blauwvos'::werrl
gedl'agen. Een bij~onder gewi1i sieraad,
als het een vio!ette japongeldt, zijn.
Ann Sothern, RKO'Radio ster, maakt
cok pal{:len; waarvan .de matte glans
z:ch pracl1tlg aanpast lJij den weerschijn altijd eerst gebrulk van badolie voordat
zij een warm bad neemt. Zij Is tot de
die violet verwekt,
In het begin van den wintel'zagen wij conclusie gekomen, dat warm water de
vaak'violette \)ouquetten op een zwa'f'te nutuurl1jke olien uit de huid verwljdert
lapon of dito mantel en nog vaker op en dat, wanneer men van te voren olie
een zwal'te mof. Speciaal Perslar.er ell gebnlikt, de huid glad. en zacht blijft
Breitschwanz schenen VOOl', een derge- en springeI'!. voorkomen wordt.
lijke garneel'ing in aanmerking te komen. Wij hebben de combinatie niet onBarbal'a Stanwyck" ster uit "The
vcorwaardelljk kunnen bewonderen. Veel
mooie1' is, ons inziens, de samenvoeging ,Plough and the Stars", beweert dat
ledere vl'ouw VOOl' het behoud van haar
van' bruin met lila.
En nn wlj het toch ovel,' kleurencom- schoonheld per dag minstens zes glazen
binaties hebben, willen wlj metean even water m,oet drinken, doch vtouwen met
wijzen ·op het fmaie geheel dat .be-;eikt e~n droge huld in ieder seval meer dan
kan worden wanneel' men, op een zacht zes.
Wanneer men's :lVonds een afspraak
lila avondrobe een tak roze appelbloesems draagt. Het toilet dat wij zagen
werd bovendiel1 nog g~completeerd door
heeft, zegt B:lrbara Pepper, moet men
lange roze handschoenen en een maravall te voreli even gaan ,l'ustan. om e1'
bout-cape in dezelfde zachte Unto .
goed uit te Zien, <ioch dan in een volko! Wij heUben e1' reeds. eerdel" I op gewedonkere, kamer, daar hat lichaam
zen, dat heel vaak filmstel'rcn den· toon men.
zlch dall betel' olltspallt. '
'
aangeven op mcd€gebied, niet ul!een\vat
de, moderl1etolletten bet-reft, maal'\1lIsschlen meer nog \lIs het gaat om: stijI.
Oe comedienrte HelM nroderick geeft
kleedlng. Ell daarmede bedoelen wlj. dan
een
manier aan, om Zeel" vuUe banden I
onder anderen de j lPOI1lH!I1, dl~ deel tiltgoed schoon: te krljgen. Men moet er
maken van de serie costumes door Waleerst een creme of olieachtige lotion
Ol} doel1 el1die ZOo hl\g mogelijk taten
;litten. Daze daarrta verWijderen ell de
hal1den gewool1 met water el\ zeep wasschell.
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wordt moeilijkel', doch we vegen ::If en'
toe het gelaat met llet schoone doekje
at
'

, Schoonheids.wenken

Om ten slotte de batste overblijfselen
te vel'wijder~m, wordt het gezicht !link
met cold cream ingevet en daal'lla wordt
het 'afgenomen met een doek met
amandelolie, totdat het geheel schoon
is.
Ten slott6 doet men een wellllg nit
de .tube haz¢l pelly op een stukje watten .en wl'ijf.t lllel'mede over het gelaat,
dat bijzonda,r auhgenaam frisch aanvoelten waarvan de bloedcil'culatie aanmerkeliJk beter is.
. Ind'ten ine,n. eenmaal in de veertien
dagen met een dergelijke behandeling
begint kan men na eenige malen volstaan met d~ze massage om de vier weken toe te passen. Inderdaad zal het
resultaat verrassend zijn, tenvijl de opofferIng VUll tijd en geld nlet noemenswaard.ls.
'

•

•

,.

!

. Cili.gel' nogel's advJ~eert om op war-!
me dagen de neus nlet te et'g te poedereno Zij Vlndt dat een IleUS dieiets
glij1\t betel' staat dan eell te dikke laag
l}oedeL'.

i

, Ginger weet oak nog eell betel'e ma- i
l1ier oni lippenrood gebruikell. Na haal'
lippen met de stift bewel'kt te hel;lben',
doet ze et' altijd een beetje vall haal' lievelings parfum ot ean de cologne op.
De alcohol daarin werkt fixeerend op·
rouge ell voo1'komt dathet rood afgeeft
blj eten of drinken. Zooals men waarschljnl!jk reeds weet zal Ginger weer
met Fred Astaire optreden in een nieuwe film, die voorlcoplg getiteld is "Step- L
pill" toes'"
.
..
. ' , ,",
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Om haarlw1d, hlap~te houdell, ge,"
bl'uikt de blonde Batbil.~a Pepper. 'eeQ.1
verzachtepl~~ICeklflI~del, dOOl' eell. pas- I
ta te malt¢il Vall nieel e'n karnemelk., ,

f

VERZORJ~~G';AN GEL~i~T i\~ET
I:ET
"HONING "

'

11'rii1SeS 'Marie' Loui,se,

"~~~',nUlgarije,

het
doeht.ertje valt ~ol1h.g Boris, is eel\
,
,
waar taahv()pder; on!lal1ks ha:u -i JaHat Is VQtstrE;kt'l)\et I\oodig Oln dtlre rell spreekt zij r~eds g9e1-J Bulga;lrsch,
speciallte!i:ite,koope.l1'olll ar' ·goed' ult
Itnlhlnnsch, D,uitsch, Ellgeisch ell
te :den. v~f~ n:itddeI'ell; die hlertoe medewerkell,;h~~~ii"webil de haM Of zUn
' }t'ranscli I
weintg kostba#onl dart te schartelt.
Wat we nOQdl!thebQl!n is Mn kopjerrtet
.
.'
enkeJe tlieeleMl's:honlng.cold creaUl,
:\malldel 'ol~e),'W~J: witch 'hazel : jelly 'of
lets soortgelljks,eel1 zMht; 'scliool1
doekje en eenlgeplukJes 'Natten.
.-'

,"

>:,B.~v;o.lkirig v(jn Batavia

We beglnnen met het h:attr met Mil
doek te bedekkl:H1; die achterln de ha1s
wordt vastgeknoopt, oni'tevoorkomei1,
dat oltwinlge lokkel1 met de hdl1hlg Itt
Mi\rakhlg kOlilell.; In, ite:1:e laatste,lIetst
een held ere soort,dooplhi we de vlrtgel'''
t~l' Plunkett ol\lWorpen voor
hcMd- toppel'l en beglnl1el1 . te fi1asS~erei1 en
lJerSOOli in de "Mary of Scotland" film. . passen de z.g. klopmassage toe. 'We gaal\
be nt'lu\;; aansiu1tende ta.uie, de mort- vlU\ult hat mlddefi Vall de klrt 11aar de
\ven met haar .!:chouderkappen, de iraaie slapen, van de zijkanten Vart de rtetis
halskr.lag, het. ronde l10edje dat het naar de slapen, claarha van het !hIdden'
'vooi;!\oofd geheel vdj laab, 't Is allemaal val\ het Voorhootd naar de- bllitei1kan~
even bekooriijk en elt~g:.\nt \Vanneer het tert,
wordt gedragen dool' e-en Vi'OUW wier flgUUf zich 'loot eelt detgeiijk toilet ieent.
Deze, niassdge Wordt vrlj krachUg tilt ..
IS· ctat. niet Mt geval, dan doet itien gevoerd, aangezien de spleren er di>ot'
hetel' zleh, spec1!lal wat dlt coil tuum be- ver&terkt en aile onllUiverheden' ultgetraCt, nlet d09f de molie v~n het oOllen. dreven mOijten Worden,
honing

de

~-II}c t~ tat~n J~!den,

"

i

I

WQrct~ dl~ ~i\

ne

kltvvrlw- ell h~~ nla*se9r~n
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nIS~~SkY

't..':A.'
Krekot No. 25/21, J. filOirt
RiJS1Vijk No, 14, P. C. H. van Dun PrRpatt~n
No. 18, 1<:', M. Hommt'lS J. P, Coenweg No.
33 na 1-3-'37; Bangkaweg 16, D. G. F. R.
, Kost\!rmans Pas(7~Joeanweg No, 10, W. Meij~~
Molukkenweg . No. \}, C. Van Ootmarsum
Mampangwei?; binnen No.8, L. J. v.d. Ree
,Rijswijk No. 1 ,U'arkhotel), P. Veldhoen Go.
Sahar! No. 60, 1". A. D. van Aken Kleykamp.weg No. 11 Pav., F.J. Appel Tjioedjocngweg
NO. :12, O. J. Aronds Mcntel1g No. n, Qh. ,J.
Beckker O. Tamarir.delaan 81, F. J. A. Berk..
hout Polol1!aiaan No.1, W. A. Buys Vall
nreenweg 17,. J. J. Diazoni Str. wijkstr. No.
4, ~. M. Hoeke Eng. Kerkweg No.6, K. L.
Florentinus O. Tamarindeln. 78, p. F. Ferwerda B'csoel(lweg No. 23, O. H. Grijtell O.

Gon<iar.g'dia No. 18, J. Joha Djatlnega.raweg
No.5, B. Laagewaard O. Gondang'dla No. 12,
H. J M. TUlnenburg G, Saharl No. 74, 1'.
van Minda StrUI&Wljk&tr. No. 4,P..J, f. D.
Yllnt de Rivl4re KOl\inispl. 0, NQ, 6, U.
w'~t~ra L9\1lQ9)tWea NO,' O~I
! ., ... ~
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