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:f De Olie van 'Mexico

Groote wegO tussehen
Ollehavens

Poging tot Natlouallsatle
Na Rusland zal thans ook l\Iextco
beglnnen, het Internatlonale product bij uitnemendheld t de petroIeum te nationallseeren. AI is het
vooralsnogi nlet duidelijk, hoe de
>~'regeeriJ~g-Cardenas er in zal slagen,
de enorme ollebelangen van de "Koninklijke" en de "Statldard" uit te
koopen - althans wanneer zij haar
toevlucht nlet neemt tot comr-.r ntstlsche outelgenlngsmethoden, en (':lot
Iijkt niet gemakkelijk met de VerI
eelllgde, ,Statenl naast de deur.

,Welt. 2886. 2887 en 2888,

'..

A. L. ,8. : ell " A~1'08

Kamen de Lindberghs nccr flatavia ?

Uns nutnmer oan herlen
(VIer bladen)

Dr. Kramer naar Dell

BUUENLAIfD

Intusschen bestaat er dus veel kans
Met het jHolland-vllegtuig is gisteren
,
' .
. ' van zijp rels naar Medan en 8ingapol'e
dat de Llndberghs hter op Tj1lilitan zul- i teruggekeerd dlr.' i r . . K ram e r,
len landcn; als z1j werkelijk doorvlie-! voorsttter van het Alge.meen Landgen tot Australle, moe ten zij dat IbouW'-Syndlcaat en' 'van het Z'Uid'zelfs, daar hun toestel, dat men met ~ 8umatra-Syndlcaalt., "
Charles Lindbergh aan het stuur hier-I ,De heer Kramr r heeft te Medan met
zustervereenlging de
De weg - ,welks kosten thans utter- terdag te Karachi zijn gearrtveerd.: Na boven zlet atgebeeld, slechts een gerln- het bestuur do
gen
actle-radlus
heert,
welke
het
nlet
Nvr03
bespreklng'
n
gevoerd over kwesaard nog niet zljn op te geven - zal een uur op het vliegveld aldaar vertoefd
,
ties, waarln A. L. S. en IAvroo gemeenbetaald worden ult de. rubber-gelden,
schappelijke \",beltlllgen hebben.
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JJ '1" m-restrtetie
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Het schlj9t dat ,de heer Spits, die een
~~
van ~n ~op~an op'~
Van ~Iedatl begint (te victo'l'ie- !: Westjk~st heef~ doo'rgebracht, de voorkeur ge~ft a;ll1 padang als hoofdplaats.
, Naar de Deli Crt. vernam, heeft de
Het {s' dus~: mogelljkt dat' Padang nog
Ned.' Ind. Gas l\1aatschapplj nleu\V~ een k,ans: maak't,"
,'
,
voorstelIen bij het gemeentebestuur van
Medan Ingediend, waarin nagenoeg aIle
wenschen in zake de Ucht- en krachtDe Groepsgeuleenschapllen
tarieven werden ingewilligd, hetgeen
cen vrij aanz~enlijke verlaging van de . De Volksraad heeft 'op de essentleele
punten In de ordonnantle betreffende
cestaande tarleven impl1ceert.
de groepsgemeenschappen zljn zln doorgedreven. De amende~enten die beoogden het stelsel del' regeering te doorLoting ;en keuring
breken zijn aangenomen, niet aIleen
In de memorie van antwoord op !bet het reeds ve1"melde amendement betrefvoorlooplg: verlSlag 'van de IEerste Ka'mer fende de Ins telling, al aanstonds van
betret:rende de nleuwe defel1lsle-begroo- de colleges van gecomltteerden in de
.ting deelde de re~eedng 'Volgens een
raden, maar ook dat met de strekking,
Aneta-telegram .bet volgende mede ':
de voorzittersfunctle n!et dwingend aan
Teneinde de loting' voor den mlUtal- het ambt van den bestuursambtenaar te
ren dlanstpllc'ht te doen vervallen, zal verblnden.
worden nagegaan of het 'mogelijk is, de
'Viij h90ren dat het onwaarscbijnlijk
mllitle-oon tlngenten 'Voortaan uitslultend door (middel van de geneeskundige is, dat de regeering in deze amendementen zal treden. Neemt ~ -ze niet over,
keuring aan te wij'Zen.
dan zal naar aIle waarschijnlljkheld
met het oog op-het spoedeischend kao I!edjallg' Lehollg
rakter van de zaak de korte conf1lctenl'egeling moeten worden toegepast.
In het jaarverslag van het Duitsche
concern, dat aandeelen der Mijl1lbouwMij.
"Redjang Lebong" bezit, wor<\t de hoop
Njeuwe Auto-ongelukken
uitgesproken, dat de moellijkhed~n, welke tusschen het concern en de firma
Zware botsil1g in Oosthoek
Erdmann & Sielcken ten aanzlen van
Redjang Lebong zijn gerezen, zullen
Naar Aneta ult Soerabala seint, heeet
worden overwonnen.
er Zaterdagmiddag een ernstlg autoThans zal het concern trachten in- ongeluk plaats gehad bij de desa Ngoevloed in de lelding van het mijnbedrljf ling op den weg van Pasoeroean naar
te verkrijgen. De meeningsverschillen ·Probollnggo. Een Dodge Sedan, bestuurd
tusschen deze lelding en het bestullr door mej. W. N. Smeets, onderwijzeres
zijn slechts van tijdelijken aard.
In laatstgenoemde plaats, botste tegen
,een Morris-auto met het gevolg, dat
Verklaard wordt, dat de rapporten
mej. Smeets en haar zuster, die ook in
over de rentablliteit van Redjang Lede auto zat, ernstlg werden gewond. De
bong tot nog toe vaag zijn.
overige inzittenden, de dames' M. G. C.
Men verneemt verder, dat de nieuwe Verbruggen en A. M. Eeftens, zoomede
concessle "Lebong Simpang" begin 1937 de Inlandsche chauffeur, bleven ongewordt goopend', seint Aneta ddo..~ de- deerd. De twee gewonde dames zijn naar
zer uit Berlijn.
"
het ziekenhuis 'te Pasoeroean overgebracht en konden nog nlet worden verhoord.
DE BAGGER3IOLEN "KANrrOf;NG"
Het ongeluk geschledde, toen de Dodge
Naar Aneta uit Amsterdam seint, heeft met haar spatbord de Morris bij het
de voor de Bangka-tlnwinning bestemde passeeren raakte, en vervolgens tegen
,baggermolen "Kan toeng~', welke, de een asemboom optornde.
grootste van de wereld Is, thans proef
gedraaid. Het vertrek naar Indie is bePostauto in Delisch ravijri
paald op' 1 Maart a.s.
---~-----
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Naar de Deli Crt. ult Ballge vernam, Is
een postauto(?) van Ide firma H. D. Lim
in een zeven meter diep ravijn gestort
als gevolg van een defect in de stuurinrlchtlng.
Vijftlen Inlandsche passagiers werden
gewond,' ee,n hunner levensgevaarlijk.

Wat de r u b'b e r lIjetr·eft ltepen de
, bespreklngen in de eerste IPlaata .over
de .rastrlotie en nlar nieuwe ,aspecten,
terwijl 'vervolgeru~ de ,kwestle van d:en
eXiport .aan d'e orde was. Naar het .zlch
l'aat laan~elIl: !Zullen de rUblberondel~ne
l1l1ingen zloh nag tijdlg ,blj het velfuop'g..
de quot'U;m Jkunnen a,allQ)assen, zoodat
dit, weI' ten volle z~t !kunne'll' worden
uitge'v'oerd.'
,.
In dit verband had uiteraard ook het
werkvolkvraagstuk de aandacht, dat
thans voor Dell- bizonder actueel is, zooals men uit verschillende berlchten in
ons blad reeds weet. 'Het lijdt geen' twijfel of Deli zal de imoellijkheden te boyen komen. De aanvoer gaat thans vrlj
,
vlot; het aantal immlgranten is tot ongeveer 1000 per week opgevoerd. Oat
neemt nlet weg' dat de Oost~ust thans
inderdaad eenlge "concurrentie" van de
Kolollel Charles Lindbergh in de speciaal voor hcm ontworpell "Miles Mohawk" emlgratle naar de Lampongs ondervindt,
doch dlt euvel doet zlch in die mate
dat thanS'reeds gevreesd zou inoete hebben, vlogen zij door\, Verwflcht 'raad~aam maakt een grooteren sprong voor
ten worden\ voor stru'bbellngen in norwordt, dat de Lindberghs hun vlucht dan Singapore - Batavia te wagen.
male omstandigheden.
zUllen uitstrekken tot Australle.
Om trent de voornemens van den beDe plotselinge verhoogde vraag door
Wij willen hierbij o'pmerken, dat de roem~en vUeger, of, en waar hij op Nede
verhooging van het quotum Is nadoor het persbure,au geseinde verwach-I derlandsch tndlsch grondgebled denkt
ting reeds enkele dagen geleden bestorld een tusschenlandlng te, maken is hier tuurlijk, een tijdelijk verschijnsel.
toen het wereldberoemde echtpaar P19t~ tel' stede noch, nlets bekend, noch bij
Een vietd'e Ipunt vomnde het I'esearcheeling In Palestina en daarna te Bag- het Amerikaansche, noch bij hetl Brltwerk, dat gedeeltelijk in ,Holland, gedad werd gesignaleerd. Oat het zijn sche consulaat-generaal.
voornemen nlet bekend gemaakt l\eeft,
Men wijst er ons echter op, dat ko- deeltelijk te IBultenzorg, geschledt door
en waarschijnlijk ook niet zal maken lonel '~indbergh - als lid van de "In- het IProefstatlon Wast-Java. Dr. Hoed't,
ligt geheel in de lijn van den kolonei t€rnatlonal Air Convention" - algehee- de'dhecteur van dlt ,proefstatlon, ~as
en zijn vrouw, die wars' zijn van aBe Ie vrljheld van beweging genlet en zoo- toovallig ook te Medan aanwezlg, zoopubllciteit: men weet, om welke rede-' aoende van te voren geen speciale re- dat'ook hij de bespreklngen kon bijWQuen.
I
nen. "
,
'
"gellngen behoeft te treffen. ,

Het Derde B~·a.j:
en het Bultenland. -

4

Biogl'u.fiSche ,fihllS verbodell ?,

'Auslralie'

t

-

De K. L. 1\1.

~ll

Portugal

I

•

In dezen VOl1,l11 Hjkt het bovenstaand
;beridht· aan ,twij'fel onderlhevlg. Het
v~t niet aan te
neme'n, dat een zoo
~tteng .velibod zou zijn uitgCivaar(Ugd', en
zeker nie·t, dat het ,ZOO Imaar ineem
u:1t' de, lucht kOd:Ut vanen" want daarvoor hee-It ,men ,met blagra,fisiche 11lms,
iooit.ls die van Raspoetin, Ivar Kreuger
'en' Pall-cho .VUla, ~eveel comm,eI'cleele
s'U~e~sen geboekt. Wellicht moet heb
zoo 'worden opgevat, <tat de vertoonhl~reclhiten 'Van een
Zaharoff-fi1ln
zijn afgekocht. Zia!ken zijn ~a!ken, nietwaar ?,....
I

del- wel'eld'prijzen
!

Zoowel de leden van de. jAvros als van
-het A. L. s. roeta~en voor dit researcJhwer'k, \dat echter onder leldlng van het
l).. ~. S, staat. jl{et Ugt dus vooI', de
hand dat het be-stu.ur d~r, zuste.l"vereeniigdlug ihlerover weleens ,v:an .gedachten wU wlsse.len.
' , ,
,Wat de .tlh'e e betreft werd de iVerleng'ing van de ,re~trictie hooproken:.
'Uiteraard was het bezoe·k van dr. Kramer ook nuttig en noodtg 'vaor het contact Inalgemeenen zln. Hij bracht o.a.
een bezoek, a~n de rubberondernemlngen
der:RubercuItuurmij., "Amsterdal11",' aan
de thee-ondernemlngen van het ,~.r.
Landsyndicaat, aalll/de oliepalmondernemingen'van de H.V.A., en te'n'slotte ilOg,
aan het proefstation Avros.
Op de terugrels zouden te Singapore
met de leden van het Z.S.S. uit Rlouw
en ,Indragirl besprekingen gehouden
word~n, voornemelijk over rubberkwest1es~ 'Door de vertraging van het, vllegtulg uit Holl~nd llep dlt min of' nieer
mis," maar toc!) konden nog enkele
vruchtdragende Oijeenkomsten 'plaats
hebben.

----------
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Het postwisselrecht zal per 1 Maart
aanzlenlijk worden verlaagd en wordt
Betreffende de onderhandellngen, wel- dan: f 1 voor een zending ·tlJt / 200,
ke thans worden gevoerd tusschen de f 1,50 voor / 200 tot f 500, f 2 voor
K. L. M. en de Portuge'esche regeerlng, 1 500 tot f 1000. 130ven de 11000 vijftlg
meldt het A.N.P. nader, dat zij ook ver- cent voor elke / 1000 of gedeelte daarband houden met de mogelijkheld van van, verll).eerderd met een recht van
een door de K. L. M. te exploiteeren / 1,50.
luchtlitn Portugal-Angola.
'Tevens zuIlen pinnenkort nieuwe postIn Portugeesche kringen wordt verJ wlsselfol'mulleren, voofzlen ,van een
wacht, dat deze verbindingen, welke op breedere ~tr<?ok voor de zegels, verschijvier vlleg/1agen worden geschat, binnen. nen.
betr~kkelijk korten tijd tot stand zullen
In verballd met het in omloop brenkomen.
gen van brlefI.<aarten van 3y-! cent, zal
Hlerbij teekende het A.N.P. aan, dat nog dit jaa.r een postzegel van die
men in Portugeescl.le kringen waar- waarde worden uitgegeven.
sch:ijnlijk al te optimlstlsch gestemd is.
T
Roosevelts effectenbelastitltt
WeI heeft de K. L. M. zich er van over~
tulgd, of zij op de medewerklng van Por-'
TEGEN
IfAZARD
SPELE'N
.. , De Vereenlging voor den Effectentugal kan rekenen, doch een rendabele
'.
handel heeft Roosevelt een telegram
lljn zou doorgetrokken moe ten worden
In antwoord lOp ·een ,schrirtelijke vraag gezondell, waarin zij de hoop uitspreekt,
tot Zuld:'Afrika, en daarvoor is uiteraard van het Volksraadslld 6tle.rosQ heeift ~e dat de president geen verdere belastlng
nog Britsche toestemming noodig.
rege,ertng t:ham.s fmedegedeeld, 'dat bIlj - zal heffen op Amerikaansche fondsen,
• ~ ...._-_..sac-""': ---------kens een, In~teld onder,zoek op ver- welke zlch in bultenlandsche, handen
SIC~Ule~de pasars 'malem nog ,gelegen- bevinden, selnt Aneta uit Amsterdam.
held tot ihazardSpelen wordt gegeven.
'
G. M. JOHANNES
Teneln~e Ihie~aan '. paal en rperk te
,Thans wordt officieel uit Buitenzorg steUen heeft de Procureur-Oeneraal bij
HErr PRL.~SELIJK Pi\AR
gemeld:
het Hooggerechtshof zlch b1j rondschrijMet'lngang van 31 Mei 1937 eervol yen tot de Oouverneurs en R!esldenten ,Prins Bernhard heeft te Zell am See
ontsla.gen uit 's Lands dlenst G. M. Jo- gewend Im'et het 'verzoek den bestuurs- de fllm, welke hij te Krynica. van zljn
hannes, secretaris van het departement en IpQlltleam,btenaren op te dra'gen om sledet9chten en. andere sportleve Vervan Onderwij s en Eeredlenst, onder naU!wlett~nd' toe te men, dat spelen al.i maken met Prlnses Juliana opnam" In
dankbetuiging voor de goede en trouwe de bovenbedoel1e niet meer worden, de dorps-bloscoop voor d~ Konlrtgln en
dlensten ,door hem aan den Lande be~ toe:gelaten en 1n, !ge'val ,van overtreding Igenoodlgden vertoond, waarna men gewezen.
ZQri<l~r v~rWijl politloneel in te 19r1j,pen.. zamenlljk bij de KQnlngln' dineerde.

I

volgens

dagen in

het aan aIle film-ondervel'lboden, Is, nog in leven zijnde' lPersonen' tot lhoofdpersoOol1J te maken
van e'en -fHm. ZeUs die ;personen,' die
vaar lminder dan 25 jaar stlerven, .mo-'
gen nlet op hct witte doek gebracht
worden; hun leven mag nlet dlenen tot
fILmscenario.
\.'.
Onder daze
Qmstandigheden heef,t
men in lIollywood de !plaunen voor een
Zaharoff-fi1m Iffioeten doen vervallen.
Melli ,bezat ,ree<ts projecten voor drie
VlemchUlende 'filmls.
~wee hlervan lffiogen nlet worden Ivervaa,trdlgd, terwijl de 'derde' zoodanlg zal
spelen. dat de rolprent weI het avoniuurlljk leven van /den kanonnenkonlng
~andelt, 'oohter :zioodani/g, dat de fl..
guu!" van Zaharo~f (Zelf nlet o'll het wit..
te do;ek verschijnt.

f' ostcrredietbrieven

De invoerlng van zoogenaamde postTransocean seint uit Dessau,' dat een
Junker-vliegtu!g van het pormale ty'pe credletbrleven zal weldra een felt zijn,
"JU-84" Zaterdag vandaar is v~.rtrokken, hetgeen vooral' voor' onderne,mingen een
voor een vlucht naar AustraU~.
groote uHkomst beteekent.' Immers:
Het toestel is uitgerust met twee Di6"1 hlerdoor wo,<it het mogelijk om slechts
selmotoren en Is ter eere van den Austra- zooveel geld van het post,kantoor 'te
lische\l luchtvaart,-plonier uLawrence halen als op de ondernemlng op een
Hargrave" genaam(j.
gegeven ~oge.l)blik l)oodlg Is. De c·ourtage
De route, die gevolgd zal worden, is: zal 1/ pro mille bedra5en, meldt onze
4
rrripol1s, CaIro, Bagdad, Calcutta, SingaBandoengsc~l,e'
correspondent. Slechts
pore, Port Darwin, met elndbestemmlng
waruleer op plaatsen behoefte bestaat
Melbourne.
Wij kunnen hleraan toevoegen, dat de tot het inv'~eren van postcredietb:leven,
actieradlus van dezell Duitscher z66 zal dlt gesc~ieden.
groot is, dat hij inderdaad den sprong
Singapore-Port Darwin, kan maken,
Postwissels tot i 20.000
zoodat Nederlandsch-Indie overgeslagen
kan wor~en. Wij meenen echter, dat
Ook zal met ingang van 1 Maart a.s.
zulks niet het geval zal zijn, aang~zlen het maximum voor gewone (geen telehet hier duldelijk een propaganda-vlucht
graflsche) postwissels worden verhoogd
geldt. Maar het is natuurlijk ook mog@lijk, dat Nederlandsch-Indie pas op sIe van 1000 ,gul.den tot 20.000 gulderlc, evenweI ultslult~nd In blnnenlandsch verthulsrels aan de beurt komt. '
keer,
uitgezpnderd in het verkeer met
Op de technische bizonderheden zullen w,iJ morgen, op onze luchtvaart-pa- hulpkantoI:en In de buitengewesten.
gina, terug'komen.
'
Vooral voor ondernemingen Is deze' nleuwe mogelijkbeld van groot gemak.

de~er

n~e).'\s

Vetl'uhniug van geJdverl{eel'

Triomf van den Dicselmotor

Er Is

nl~uwe 'bepalill'g van kracht g-eworden,

-j
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Kort vernaat, - Bui-
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tenlandsehe 'I'e:e'grammen.
'
Het Vieme Bla'Q': IVO'lksraad. ~ Prins
H~;i1drik in Indie (VI). d,oor mr. P. C. Bloys
van Treslol1lg' Prks. - Sport en Wedstrijden.
~. ,Scheepsoe-richten. - Persona1:a. - Radio
programma's.

'-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

"J linkei'
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Nationali-sten setters offens·:'Cf aa1r., Ara...
gonrronc in. - Roode successen in c.Taramasector. - Nieuwe Soyie,tg'czant in: Spanj.e. Het vrljwilllgersverbod tr.,g>egaan. - PortugaJ,s bezwaren tegen controi'cp:an.
.
De berlchten van Madame Taboms over
Oosterrrijk en de betrekklngerr tuschen Japan en, generaal Fr·anco tegengesproken, Aanslag op rnaarschalk Graztani te A<ld~s
Abeba.
'Japan luidt een neeuwe politiek ten aanzienl van China in.

I

In verban,d met de stijging van den
tinprijs neemt men aan, dat het Internatlonaal Tin Comite tijdens de vergadering, welke op 3 Maart a.s. te Parijs
wordt belegd, de' quota nlet zal verhoogen, selnt Reuter' ddo. 20,dezer .nit
De correspondent van de New-York
Londen.
'rimes te Mexico City vernam, dat er een'
wetsontwerp wordt voorbereid, strekkende tot geleidelijke elimineering van
De Bestllurshe'rvorluing
de bultenlandsche ollemaat.schappijen,
dl~ in Mexico belangen hebben. VoorNaar wij vernemen Iigt het in de be, gesteLd wordt, een petroleumconcern ~~ doeling . dat. voor 13Oineo geen regeestlch«i;en, dat geheel In handen van de I ringscommissaris zal worde'n benoemd
Mexlca'ansche ~geerlng zal zljn en aIle I voor de instelllng der ~ gouvernementen.
petroleumzaken zal moeten behartigen, I De beide resldenten op Borneo (Westerfnclusief de inning van pachten en royal- atdeellng en Zulder- en QQsteratdeellng)
ties der buitenlandsche mflatschappijen. zullen na de hervormlng voorloopig aanDit nationale concern zou' dan conc~ssles blijven en de aan het regeeringscomkrijgen 'Voor aIle nleuw te ontginnen mlssariaat vel'lbonden functles' elk voor
olleyelden,. terwl1I de concessles die thans hun eigen ressort ~itoefenen.
in handen van buitenlandsche maat- '
Als regeeringscommissaris voor de
schappijen zijn, na explratle aan het
nleuwe gemengde bedrijl worden over- Groote Oost wordt, z'Joals men weet, gegedragen. Het wetsontwerp voorziet mede noemd de heer De Haze Winkelman, reIn de verkrijging van pljpleidingen, sident van Ball, .en VOof Sumatra de
tanks, eindstatlons, schepen en rafflna- heer SpIts-, resident van Sumatra's Westkust.
derUen.

Ook de tinzuiger "Sigempir" zal dan
naar Banka worden gesleept. Belde objecten, die ~an den Kinderdijk zijn
,gebouwd, worden door sleepboot~n van
L. .Bmit en Co. naar Banka overgebracht.
De "Humber" zal den mol,en sleepen,
de "EQro" ,u.en zuiger,

TELEFOON:

Directeur : G. MOLENAAR

Naar wij. vernemen, zal Ir. -Blok van
Reuter seint uit Londen, dat kolonel
het departement__ van Verkeer en Water- en 1)1I'S. Lindbergh, die eenlgen tijd, gestaat zlch blnnenkort naar Ballkpapan leden uit Engeland, waar zij hun "home"
begeven om het project vqor te berel~cn I heoben, in hun elgen sportvUegvan een weg van Balikpapan naar I'a- tulg vertrokken zoogenaarnd om hun
rakan, een afstand van 300 K,M.
. E gyp t e door t e b rengen,' Zavacan ti e 111

Van de overigens reeds lang bestaande
plannen wordt thans melding gemaakt
tn een Reuter-telegram uit New-York,
tuldende als voIgt:

----_..

v.

,'~,

:"

De omvang van de stijging der groltdstoffen.. en metaal-prijzen begint thans
in Clty-krlngen zekere bezorgdheld te
verwekken, seint Havas uit Londen.
Men begint zich er thans rekenschap
van te' geven, dat de Engelsche binnenlandsche p~ijzen stijgen tot het peil der
wereldprijzen, zoodat de Engelsche verbruike,r thans ~ijn bevoorrechte positie
gaat verliezen en ook de algemeene stij.:o
ging der prijzen zal gaan voelen, waarvan hiJ tot dusverre verschoond is gebleven.
Een der kenmerken der huldige sUjging is, dat de voorraden, welke zic!J,
tijdens de crisis hadden opgehoopt, bij'na geheel verdwenen zijn. Katoen, tin,
koper, rubber, suiker en' granen Zijn
frappante voprbeelden vail de aanzienHjke verbetering der situatie.
1'erzelfdertijd worden reeds alom
IQonsverhoogingen toegekend.
Men kan rekenen, dat Engeland thans
reeds een perlode van stijging van de
kosten van het levem:onderhot~d Is in-

'getre(l~n.
'
t,iAAR K.\LIOJATI
I

De Legercommandant is hedenmorgen
met een der nieuwe Olenn Martin bommenwerpers naar Kalidjati gevlogen ter
inspectle yan de nieuwe vestlging der
Luchtvaar,t Afdeeling aldaar.
;DE fOSTVLUOIITEN
Uitreis
De "Edelvalk:' i~ gJJsteren op 'rjl1iUtan
'geland: 'De vertraging van twee dagen
is' te wijten aan zeer sle'cht we'er langs
de
route. in Europa,' sn'eeuwstormen
OO'ven de rPerzi:sche 00 f en feUe koude
hoven Rangoon, 'Waar gevlogen werd op
3500 'meter hoogte .bi} e€'l1 temperatuur
van, 7 grad-en onder, nul.
De ,,Perkoetoet" Is Zat.erdag van
SChiphol vertrok'ken met 370 kg. post,
25 Ikg. ;pakket post €n 82 ~g. vracht aan
boord', lb:enevens €en paS:~i'agier 'voor Batalvia. Er zij'll zeven 'pa.ssages geboekt
voor iVersiohUlende tUrSsc;hentrajecten.
De "Kievit" is gist-eren te Rangoon
aangekomen.
Thuisrcis
De "Nachtegaal~' Is gisteren te Bagdad
gearriveerd, I
'
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detBandoe~gsche·J\.'V.V.

~aar

vliegfeest .te Penanx

Ret .eenlget» :tijd· geleden met groote:
Heden, M~andag, Is het tien [aren geEngelsche Ingezetenen van Med n
Drie groote lummels zotule 'f. kleinen jongett ",noll~n"
frequentle' .optredende .euvel der [aeht-'
leden, dat In de loge st. Jan te ~an- hebben een ,IDouglas'lmachine van ~e
ongelukken heeft het VolksraadsUd soedoeng de Bandoen~che Anti. Wooker ~nm. gecharterd en zijn met dit toe"Discreetly .sporty" zoo noemt roso aanleiding gegeven tot het stellen
Flinke
stra]
geeiscbt
J
I'broek \littrekken" synoniem waren en Vereeniging . werd opgerlcht, in welke stel ,Zaterda,gmlddag naar Penang ·geTIm evan 18 Januarl j1. Prinses van een schrtftelljke vraag aan de .re~
bekl. gaf dit volmondig toe. Oeconclu... vergaderin~. tevens de statut~Il: en het vlogen ter ,bij'wonlng van Ihet vllegfeest
i\rmgard en motlveert die qualificatie geering, welke thans als voIgt Is beantDe Malanosche poUtierecht~r mr deerd ·went door den PoUtlerechter,' uit hulshoudelljk reglement werden vast" l der Penang :Flying Club. Hedenmorgen
:. tusschen haakjes kort en' bondlg met de woord :
Roorda. behandelde Vrijdag de strafzaak' het feit, dat terwijl de drle beklaagden gesteld, meldt onze Bandoengsche cor- is het Igezelsdl~p 'weer' te -Medan teruz,'- .woorden: "cigarets, fast cars and cockk
' wegens "schennis der openbare eerbaar: met elkaar afspraken het slachtoffer aI- respondent.·
· I gekeerd,
1
.
tails in moderatIon", hlermede een staal. Het veelvuldlg ,VOOl: omen van Iheld" aanhangig ~emaa:kt versus drie d~s te tracteeren, er ieman~ uit het puIn deze vergaderlng traden 28 pertJe gevend van. die suggestieve plastlek,'
jachtongevallen heeft utteraard . aan- .scholleren der Chr.' Muloschool. Het O.~. bllek.rlep om dlen longen uit te kleeden, sonen en vier vereenigingen als lid toe, De Emden"t Pad
i . waarin de Amertkaansche krantenstijl'
stonds de vereischte aa~dac.ht .gevon- . was vertegenwoordlgd; door mr,. Wlss-' pet, wel meer voorgekornen moest zijn.
terwijl het bestuur bestond uit eenige"
e
ang
zoo sterk is, en dlt is dan nog. maar eenl
den..,
.
mann, griffler was mr. Hopster,'terwljI
Het bleek, dat de 3 beklaagden de zaak personen: die het eigenlljke werk zouNaar J\,neta \tit Padang selnt, -heert
enkel voorbeeld nit het levendig verslag:
Tel,1emde een krac.~tlg~ bes.trij~ing een der bekl, verdedlgd .werd door mr. regeerden., ,
, . den verrlchten en mt een aantal nota-I de bernannlng van den Dultschen krul; van zes kolom, dat in hetzelfde nummer
.van dlt .euvel te bevorderen, .neef.tqe ,J'.' A: WerqmUller von 'Elgg. De pUbliekePoUtierechter: , Jawel, eerst klappen b~l~)1 van wie veel nut werd verwac~t ser "Emden" glsterenmorgen een kerk.1. aan d,e Haagsche huwelijksfeesten .werd
,PrQcur~ur-Generaal .zlch bij rQR~- tribune was 'geheet' bezet, terwijl nog en dan mollen ! Hoe vind je dat. nu weI? '~t~.n bJ.te van den arbeid der vereenl- dienst bijgewoond ter gelegenheld van
...
: ~.-gewljd. .
schrijven .?~wc:nd.tot de OfflqierE$n V~Jll velen zlch aa'n 'weerszljden ervan met .B,e..~ 1.: Ik vind 't niet erg !
Igi~g in ver3chille?de maatschappelijke den heldengedenkda,g. Acht 'kinder~n
Wij kunnen niet .nahten, nogenkele
"l\Stlt,ie .blj .~e Rad~l1 van J~~tlt~e, 4e staallplaatsen ,moesten vergenaegen.
Pollt:erechter : ,En lk vind dat ontzet- krmgen. Ais voorzltter werd gek07:en de van te~·We&tjkust ,woonaClhtige:Duitsche
.hadlge stukjes teo c1t~.eren :
..
Assistent-Residentell .op Ja,yaen ¥~-, Oe dde .beklaagden namen naast el- .~end: l~f! Juille ou.deren ~egel1 zoo'n jon- Iheer H. W. ·Verment, luitenant-kolonel ou<\ers werden gedQOpt. In den.mJddag
~oera .e,n de ~aglstraten .In de ~ulten- ka~r plaats voor ,den Poli'tlerechter; een gen van 1 2 . .
.
der ~rtiller1~, ~n als secretaris de heer w~rd. ee,n 'voetbalwed:?trijd gespe;ld tus··
Deze
be,kl. JJevestlgde de. verklarmg E. Sleburgh, ook mr. C. W. W~;mser, schen €en elft1al van de "Emden' en
,Van de Kouingin heet het, dat a. M. . ge~~sten, met de opdracht om elk. van hen had'bakkebaartlell, hetgeen bij
jach~ngeluk zoo spoedlg en nauwkett-I een School~naap' van 16 jaar eell' pot- van ,den vorigen .l;lekl., dat de ,~agons hoo.fdredact eu r. vfln het "A.I.D., had een Padangsch .'team, . welke door de
, naar aanleiding van het verzoek
voor
i
'
.afgesloten werden. Het geval~B)rkhof zittmg in het bestuur. Tevens werd· een I gasten, 'met '3 - :2werd gawonnen.
.rlg n~ogelljk te do~n o~derzoeken, zoo. slerlijk aspe~t oplevert!
; I
de internatiOliale pers 180 .plaats~n in
eenlgszlns mogellJk een strafvervol-I
had de 2de bekl. medegemaakt; 'me'n zestal commlss1es ingesteldmet ver'.'., de Groote Kerk te reserveeren', ·tegen
ging wegens overtredihg van.de arti- ,
.
.Jlet e h r was e1.\ wen, nlet in ge~laagd, dezen jon- schlllende opdrachten,· het doel cter ver- Wm.(jhoos bov~m .T~13lkmalaja
!.
minister CoUjn zou hebben gezegd:
kelen 359 en 3,60 van het We~boek van
.
., v.. ~_}1P :g~·~l.:.te o'~)tklee'deh; 9~<;lat hlj ~ich 1\eftlg eenlging ral<ende. Van deze commissles
"Denkt u niet, dat vier genoeg zou
8t't~fr'echt ,Ult tel?kkEm en ~ij 'debe-I ,Beg(mnen ,werp, .~oo .J~zen wij .In de v:rwe~r~e; T~,~~ls.!V:ar_en·dejorigense n de ~erdient er een bijzo~~ere vermelding -Naar het;A. I. D.'rr.~1dt,. is Taslkma1:lja
. zljn ?" ..... ~
....
h:~,~d~l1n~ voor de~ techter stra.ffen!, rli~: '''C~t:j'',m~t het 'Ye~h~r ·.V,a,n·'b.~kl: .meisj~s . geschelde~l .van ~l:k;aar, ,dus in en waardeerlng, n~~ellJk die voor pro- door een .~ware winQhQOs. gete.ist.erd,
.~ ~ 'van 'Prins Bernhard heet het ·dat hij,
.te/ e.i~chel} of te doen eischen, welke 8:8., (j~~ ,19 Jaar en w~ona:Ghtlg.te'.La-i af>zo~d~r1ij~e ,wag~:)l1s .qnd.ergepra~h..t. Op paganda en publicltelt, on~er voorzl~~er- ~aafdoor ~yen,kl}mpongwonl.l)gen'wer1 al~ telg van een doorlucht maar .6nbe'1: middeld ge;slacht, we! Prins C:ndC1..el:.\1 s l.novereenstemmi~g zijn, nlet allee~l W~hg'; '~~ie ,~~k~nde schuld, '·event\!.s'jij-: 4e, vra~~.v~~ den rolit~erechter, waar- schap van den heer F. H. W. RoolJac- den ve~nleld en vele b.oomen .zijn afe. t ?~n ernst van hetmlsdrevene, rie.me~~b~J(tu~gden. Men '~had ~qht~r: ~m :dle .1l~grlJpe1?--dell}aat.r~ge~en n()Qdig k~rs, toenmaa.ls voorzitte~ van den geknapt. Zaterdagavond en Zondag~ f g~noemd .zou mOJen word~n, ,t.er.wljl
,cro.c~ .O?~ In,et ~~n ,omvan?, welke ~.e- ~l~t· (l~nriifl1st~h op;zet gehaft .Men .had ~~re.n .g~wee~t, ant.w<?ordqe ,gekl., dat IS.paorbond.. De aan de ove~lge comm~s- pacht ,~aten Tjiamis en .Ta~ikmalaja
;. Prinses Ju:lanain dit verband \vordt
.doeld .eu~el rlllengs heeft gekregen.
het Is'rachtO'{fer aangegre:~'n' en mit-:l}~t In. de c~urant ge~taan had, ,!t Was Sles toegedach.te taak werd. geleldehjk zonder electrlschen stroom, daar als ge'i aangeduld als de dochter van ,~een' re'Naast deze strafrechtel1jkebestrij- {deed;. ~ :.. ' .....
. <,....
. ,', .. I J~,a.qr . ~e~;lQos g~rij.cht",.vo~gde,Qekl. 'er door het dagehjksch bes'tuur overgeno- volgvan de weersomstandighedeh ,een
;: geerende moeder, die waarschijnlijk EUdhig
is
vootts
de'
vta'ag
in'
Overweging
"'f •
' .
; ·a'ail:toe.
....
· m e n . s t o d n g ·in ·het fnet was opgeheden .
., ropa's rijkste vrou\V is". 'Een tegenstelgenomen of een verhooglng yan·'de. .~en.~as,~p:p'~nI~q~p~~~,g,v.~nMal~~g! ',',', ,
·In 1927 wendden.zich niet mi~lder dan
"
r
; I ling, die sterk spreekt tot het comme1':leeftljpsgrenzen,
bedoeld
in
~de
artl17na~De,r~]aA?1a~gi
,n~~
,trl'f~f~
w~~·r~ln
..
va:~td,1
U:4dj.r;
Ipgetfokkell·
besc"'nldiging
1.31
personen,
waarvan
66
Europeanen.
2
.
cieel instin-.t der Amerikanen, en
,
_'
.'
I..
cugu ge .p.o
as voor ureh'
.
:.
,.1..···' .• ~~ ~
hi'
.
.
"
keten 8 en 9der Jachtve.rQr.dening\93,1, hi' it lijk':' '. ".
.f. "".
•
.
'.
. ',' •
C neezen en 63 Inheemschen om raad . frwe~ jongeu8 -verth·ol1ken
;: Tim e laat d:;ln oo~ n.let na, ~r op te
zoomede het uitvaa(d~g~n van e~n ;.~. ~~ :.' ;
"
; _l?e.ambt~l1aar,(). M .. s·telqe aan';den en hulp tot de vereenlglng. Veel huIp
I ,\ViJ;Z.en, dat d.ee.ertijQs laag ge.sala.ri~e,r
verbod van jagennabij ·pl~atsen"waar .~ekl...t Is een last~ge ,jopgen.!
l ,l~~r .b~~l., de vJ;aag, of deze .thans .zijn werd ondervonden van de advocaten te ,Ba't~via's rivierpe 'U iI",
.
:4.e ,employe van J. ,G. Fa.r1?:e.n Indu~trie
de
~aan~~"ezi~held
van
a':1
.perso~en
pollt~ere'Ghter:
H~b
jij
~~ar
.tets
m~~e;
v.al~che
b~schu!dighlgje~ens
den
polltieBandoeng;
voo~
een
groot
deel
is
~et
weer'
.twee
.slacht~Hers
j
~:~i~n~h
.
~eeft
wee
dere
I tJ')ans l,l.it de Nederlandsche .s.cnatl<lst
dan die ,van het jachtgezelschap rede- te ~~kep.?
! In£lp~.~teur ,K. in trO,k, of qat deze, noll de, aan hen te dan·ken, dat de vereenigmg 'Al'abis~he 'on ens van ~~
. ~~ r
.: ~e~' ,civlele lijs,t van f '200.0.00 ,pe,r ~aar
lij,kerwijs kan
ZQn-1 Bekl.: ,Neen, dat
!
.bek!: erkend .ha?, dat een
ander
eerst.e moeilijke tijden met succes en 'II . jaa:
De'
,
I :krlj~t.
· .
I
der .voldoende voorzorg~maatregeten Men had toen ()ndelling .afg~sproken,l.~p'zettel~Jk geschied ~as, 90k ~lJn mede- lS doorgekomen.
oeen 'vlot ·dat ·volO'ense n P
-"
I .
Yan .dell ker.tog .van
wOl"dt ten.te hebben getroffen,
moet Wolff te "moUen"; dat
voor leugenaarswenschte
In 1930 werd vo?r "het eex:s.t een
vreuw die
.\Va:
': s~o~t~' '~o,g ge~~~, dat hlj ~i~b .hi. c~e ,worden. geacht.
I'eens flink onder handen nemen. Het plan mt te .m.ake~: De bekl., trok daarop na- drag van on.geveer vlJf>tien mIlle uit de .drama te,gell een';brugijz.er botste,.waarI
Groote Kerk gedroeg met de ,j3hY,nes~",
.
was van bekL ultgegaan. Iemand uit het drukkeliJk zlJne medede~Ung over. een groote ]oteri~ aan de A.W.V. toegekend. QQOr' het 9..,jarl jon et·e i net. ~ter
: die .j<epmerl<.en.d is .vQor ,llie zanen .van
Wlj
€lan. dat de ·l>elde jlilbllek '( er W(lren 40 a. 50 .jongens .in I
.11rocesverbaal In ..Uti had. ge_';'€larvan vl)f mille werd afgezonde.rd vieI en nlet
Jio;en)
11:. :W~len ,Koning ,o.eorge V. ,Ben' -Ne.~~r- .laatstgen?em~e ,artlkel~rt den ml~hl\Uril-1 den wagon) had'geroepen : kleed 'm uit! logen om zIch er ui,t te r~d~en, hetgeen ~por ~en,~tl11V'fonds. D9Qr 4e ;groote \ut- jarig jongetje, dat zljn 'vrlendje wilde
i ~~p.4..s.clW minister ging .o~der <le .ga.sten ·reeftlj~ van per~onen, die .i1\ 'a~mner- rpn<i~r bet ~t<?el~n was,het bewuste k:ee- den
p~1itlerechter a~~leldmg ga;f, d~n: bre~dmg van werkzaam~eden werd dere<lden. gleed utt~en verdweEm .eveneens
rOl1d .om l)un
chocolaadJes (I) teklng.l{omeh v'oor,e'en' jacht-acte, begten-' dlng&~uk van Wolff uitgegaan.
.,
len be!{l., opnleu~, een tereohtwijzi~g IbehOefte aan een bezoldlgd ambtenaar onder w a t e r . '
I
presenteere'n, welke door' ,(i.e 'Holland- zen op achttien jaar en den ll1ininmm-1 PolHlerechter:, Je moet hier een toe .te dlenen: "pat Is een laffe en er- steeds gr?ote~. en den heer 81eburgh,
..:
. .
.
l~ ~c1?-e en D,uit.scpe a.utQritelt.en '~etge-l~ettild ,van personen, die .een Jager .1)10- kl~tspraatjes verkoopen: .. Lea g~engon- gerhjke Btreek".
die toen ·m 'ZlJn functte vansecretarls
Later 21Jn 'bel~~ UJkJesgevonden, ·dle
'.' noe.g,en .wer~n genuttlgd. Maar ,qe gen verg~zelhm, op vijftlen .jaar.
a~mleme1ijkeverkla'J;ingen'~f"
~Ontg~oenen v~ert1g. tnaande~ con amore had ge- dOQr .de 9uders ~lJn herkend.
· ~,~)Vezlge .Jlritten wllde,n in een ~ol_
Bekl. : 't Js van'zel(w'eggeleden en nlet
werkt, werd .een toelage toeg~ken~. N a - . , ... i.1 .. ..,.· l.~l\~ch.e }:{erk nlets ~ten, lIas ~t r~l1't
't' t kk' I '
. .
De 2de bek1., deelde mec\e, dat wan- da~ ook in andere plaatsen anti-woe. I
I
U1 ge rQ en.
' .
1
.
.
ke ere I'
. ht
1
•
•
"
." S'l lUll-Ill
.
,P'Q..
n England' ...... ,.and the .shy.r~ess
1WEG.vERKE.E,,",~C.O~.4'I~SS,IE
T'
d'
neer er nleuwe Ingen m den trem kwarv
en gmgen waren opgenc , vo gd eKent
~<" ot
.be.came each moment more
·o~n aarop een andere jongcn, na- ,nen, ze ontgroend werden.
de in 1933 de oprichting van het VerexcrucIating".
.
, " "Donderda~en VrljdQiO' hleld ·de Weg- derbiJ tredend, gezegd had, ermede op
.
bond van Anti-Woekervereenl{dngenin
::'r',k' e'ers~onun'O':!ssie' ,·I·n 'hoe't gebou',.. v.."'n de' houden, was dit geschled. ;w:essels, zoo
~~r~e.qiger: Werden dan groo.te jon- .Nederlandsch-Indie en thans zl'J'n er Het·sluip-in-spelletje in de Hoofdstad
Wij zouden ook nog kunnen vertel- V. " < . ' ; _~, "
.
, , ' " '. ~
heette hlj zou gezegd hebbe n d t hi' gens oo'l< gemold of was da't een voor.,
gaat .lustig door.
len, hoe het prinseUjke paar bij de bur- het Qepartement ~a.n ye~ke,er ~n ,W;at~r- ; In-dlen 'het' nlet 'ophi::old laQr d'"a .t J~ recht voor de kleintj~S? .
twaalf anti-wo~kerv,e~een~gingen.
.
"', 1 . "\
en s a · , . ·
.
.
,
Van de reeks dlefstall.en .ctopr inslul. 'ge.rlijke 'huwenjl{Sv~ltrekking In het &taat haar 12e vergaQering,qnd~r .voQr-1 ' . '
1taagsche'staah\11s'door den burgemees- zltterschap va,n'mr. dr. F. J .. W. ;H..Sarid- ,\~on~Chefzon gaan. ,.B'ekl. gaf ,tpe, dat
2de Bekl. . ~ls I t groote jongen,s waren,
ping halen wij ·uit de lange politielijsten
,tel' :.:..- -'altijd voIgells Tim e --: de les bergen, ambtenaar Iter beschikkingv~n )'iet ee~ laffe . ~tree~ was .geweestl, OJll b~eyen w~ ,er af .
.
de volgende:
.we,rd ge.lezen:' eell "Dutch-uncle Iec- den Directeur van genoemd departe-' als 19-Jurige eel1 12-jarlge knaap zoo te
pol~~ler.e'C1~ter (boos). Ja, zulke nelEen onbekende drong de poUldinlek
'q ture", door Jullan'a en: Bernhard' met .ment.
.'
I behandelen, het was evenwel ve~diend del} ZlJn JUlll.~ Iummels ?:,el, en .dan l1efst Voor
I
van Palang Doewa binnen en verklaarde
· :pla.cld disregard" gedr e
"
h tI
' .
I geweest. Eerst had bekL geen spiJt ge- .m~t je drleen tegen een klemen jonhen die zwaar gefuifd hebben
i'tjkt ons nu eno
e ag n, ~aar e
,D~ .com,ml~sle 'bespr~k de, v~n .d~ aij. had, thans wei nu hij wist dat e1' straf g~n!
, . .
"
een groote tasch
en• met Instrumenten b·uit.
.d
. g. ell· n de lezer heet~ ~e van .verschlliende· belanghe~jlen.~en'.op stand. Overlgens bleet bekl. e~ blj.
Het verho,," van den 3den bekl.. den
AI. de hulsvrouwen bet nlet weten.BI'I~e.n jlel<0m
werd bet v,"achtfe hem
, ~a,er~g~U1md~lijike' en mdru.k vhantdhe n,telrik lnaar voren gebrachte wells~hel1jkheld, niet opzettelljk 'de eerl)aarheid geschon- 16-jarigen H. K., Mulo-scholler, onder- wie weet het dan weI? In het maand.. blijkbaar te zwaar, want op het ert en
.a!l r, waarop e
uwe jk- 110m een overgangsbepallng In het leven den te hebben.
Istreepte de verklaringen der beide an-' blad der Hulsvrouwen Vereenlg1ng van In de $~oot vOQr de 'kliniek werden enw'.
_ van Ol~ze P,rll~ses d?or Amerlkaansche te roepen voor lnQwrrijtuiO'im die zljn
deren DerO'elijke dingen als daar in den I Semarang. staat, dat als men een maand kele l.nstrumenten· aangetroHen.
.
werd " verslagen" .
"~itg~r\l:st
"c
" geschied waren, kwamen weI meer,,met v~ Ie f ees td'
. rug
' ..
,~et ,bartd~n van' ~een ,te laag
,Eell ,besch~ldigil1g I trelh
agen ac ht. er den
De heer. S., aan den Pas.eba,nweg wo· journahsten
,
ctraagvern19ge n . '
"
,I
vo'or, aldus de 3de beld., b.v. onder de· heeft, nlets zoo goed is als het vo~gen nende, h,eeft aangifte .gedaan ,van nlet"
·)lletlitlltie 'b'ij een 1l1lgblll.dJ.Oto
"
".
"
·.P?l~~ierechtler :.. Voor .den lns~cte~r l?a?v.inden yJa~neer ze gingep kamp::e- \ van een ...... rauwkostdleet..Het is, staat mindel' dan .drle diefstallen dOQr inslul- .
1'.' '
\
,.n~ ~?m'Ul~l~ kWa~ .n~ .~~~gdur1ge .·van .pol.ltle heb Je anders verkIaard het ren op den ~rdJoeno. Dejongens vond;n er verder, ~ bes,~emd voor hen, die geen ping sedert medio Januari. De bult had
"
Zooals men zich herinnert, hebben dts~us~t~s .t~t .~e~l()~oh1, 9at een .9v~r- . weI opzettelijk gedaan te ·hebben.
. het heel· gewoon......
kwalen hebben .
.
tot· dusver In totaal 'een waarde van rona: .
" ,d:e SoesO,ehoenan van Solo en de Sul- gang~ma~t>;~geI~nderdaa'~ ~~w~n.s~ht Bekl.: ·Hij heef't .~e gedrelgd......
lle .3, be,kla.agden waren door d~n diAan~ezlen maanden "met vele ~eest- vijftlg gulden.
tan van Djokja onlangs leder met greot ,~a~~ .~~ .~~~~~ee~~_e-:():~.om :,V?<>I,'IoQ~ig polltl,ere~h~~r: .~t geloo.f .ik niet.
re~t~,url.. de,r .1~:ru!oschool 5 d:agen van dagen , ~n. de~lver phy\sleke en fmangevolg een bezoek aan Batavia en Bul- .voQr ,~~ b,and,en van ,m4to~J:11t\.\{I!~n,~~l-l Bekl.: Ik werd gedw,ongen 'om het te schQol gejaagd. :qa.a.ro'p werden de deu-lcieele ge,olg.en,. ze.ker haar elgenaa;dige
-.,.-,..----,.. ~n~oi'ggebta~ht, en van de offlcleele }~.e.:re~·~s·v<icj)· .1 .·Jan~~d .jL.ln .g~~i:ulk 2egg'en ... i'k ",verd 'uitgevIoekt...
.
ren ges:o.fen, teneind.e de~ .ambtenaar problemen
meebrengen, .ls de zaak van
i\i\lE(tlKAANSCII ZOOLOOG NJ\i\R
g,.aldus.
. ont~at\gsteri ;bij den landvoogd, .den .'W'f\r~n, .-e~~ ov~rsc~~~jdi~g' '.~~.t'l.. ·het I 'Pol1tierechter: Dus je beschuldlgtcte (..0. M:'. gelegenheid te geven tot het stel- belan
de Loc., dle dan het volINDIE
•
· "Raad van I~{iie en andere' regeer!ngs- dr~~g~eI:wqg~~ tqe ,te l~t~li v~~ .~?% In- ;politle van een valsc.h proces-ver~aal
l' len van e~n~ge vragen aan den len bekI.1 gende cl,teert.
· ',fnstantl(ls .hebben ook Wlj toenverschlf.. .l>laats .van 9,e .t~~n.s ~~geJll.~~n ,~~&e-I :Ik ~ee~ .nlet .aan d,at .e~n J?Olitie-m- .8 ..S . H e t Hulsvrouwenl>lad ~~gt eerst wat
Naar de Osaka Mainichi meIdt, zal
Jende !oto'sgepubl1ceerd, zoodat onze ~t~~e ~5%.
1
.
.
.~p..,ec'teiur jie,t:s v~l~~~~llj,k o'p~chrijft!
J "Na heropening der openbare zitting nlet mag. Ver~oden Is, tIJdens het vol- Nedevlandsch..lndle spOedig bezoek krij.lezers _ongetwijfeld nog.weI zullen we:¥~t ql,t acty~es he~{t .de ,I>.\l'e~~~u.r ',yan ,ten ~.a~~~e.~ van den ·wagon, wa~rin I ~eel~e de 3de bekl., H. K. nog. mede, gen ~an .<tit dleet:
gen v,an dr. 'William Mann, eenookend
ten, '~oe strlkt formeel en .~roto~olair·tV~r~eer'e~ . W~Wr.sta~t· ~ic.h ,i~t\lsScl.1e~ ger~lsd werd, verklaarde .bekl. nog dat I.l~~t gebe~~de nlet erg te vinden, eVen-·
suiker, snoepgoed, koekjes;
.Amet'*aaQ.SCh zo(Hoog Qn explorateuf',
.he.t pijdle 'gelegenheden toegmg.
reeds veteenigd, zOodat e'en ovetgangs- deze ge~eel op slot .wa~. ~r kon nie- min als zlJn va~er, hetgeen den Polltie,melk en melkgerechten;
m~s. Mann en nQg~enige .wetenschup,; Het' veteischt de vr1jmoedigheId van bepal1ng in bovengenoemden iln' bln- mand Ult. Er werd geen controle uitge- 'rechter de opmerking ontlokte, da,t het
vet en olle ;
p~'lHke medewerkers uit A.merlka vOQr
,e,en ."enfant terrible" om daarvan iet~ ~e~lkort tot s~~nd ~~l . k.01l1o~n.
l·oMend.
da'u al ver met hem ge.komen was.
'koffle, thee en chocolade;
het doen van verschUlende dlerkundige
.te 'zeggen . buiten het ciiQhe der g e - .
De tweede, beklaagde'
t i '.
h
. ht
t
M
I
ollder~eldng~n. Ooi{ zRl het ge~elschap,
k .. ik' l ' j k '
~ ,De commissle heert'haar aandacht
"
,Na ge l;l genver, oor e.lsc e ~e 0 . .
a coholische dranken;
·qat uitge?:onden wprdt Aoor D.'e. Nati.nnal
,r"tA.u. e I e .vermeldmgen. Zulk een·en,
.
. ..
.
'.
.
tegen elk der beklaaO'den een' ma'lnd
vlees h 1 1
It
\-4,."
,tant terrible is de coUega, die de ru- ,y~rder .gewlJd aan?e,or~aI11sat1~ van .~e
.De~e, . ?e ,16-jar.~~e ¥. M. ;W" .le,erling~; . ,." ':' . . ~'..
c , v SC 1, gevog~' e.
Qeographic S09ie~y en het Smithsonian
.bdek ,.~Wekelijksche :IJdele .Praet" i11l de !propaganda vooi: velllg .verkeer..Ond~r· ~~e ~Ira~.~~. ,~ul<?~c~<?ol, btev.e~tl~·~e in :Y}?911''Ya,a~~el.ljk met ee.n prqeftlJd valli
Dit alles is streng verbo~ell; en aange- :rn~tltute, zooveel mog~lij}{ ~eld~ame
.1Jl.d 1S.C h e .,P os.t ,verzorgt.
..
I:meer,werd de wel~schelijkhe~d :uit~e~pro-l'~?ofdz~ak d~ . ve,rkl~tlngEm t¥~n. den d~;i:e ja.~r.
zlen de, lij'st ongeveer aUes wat eetbaar (Ue~en tracht.en t~ vangan Op Sumatnl
'W.ij .laten hem .!ller .aan· net .woord en ,ken om t~ 'trachten te ko~en tot de eerste.n'.bekl. Uit ,~et v~rhoor O1eek, ~at ' I?e .ult.spraak wel'<.~ Qepaald op 26 li~e- en drlnkbaar is bevat, ~raa.gt men zich en Java. Daarbij zal gebruik worden 'se_, of~)lOOl1' ,onszelf hat schaamrood op de'. verv~ardlgmg van een "Velllg. Verk~ers- d~ ·termen "moH.en" en "lemand .zljn bruan a,s.
niet zan.der bezorgdhel:-l af, wat dq,n maakt van een speciaal soort van val,
· 'k~kensta~t wegens ,~oov.eel .onbe- r, f1 tl11 I"en..tot i~YQerlng J~~ v~t~~~r~,On:"
w~l ~eQOrlQord is.
welke Is uitgevonden door een bekend
~ehaamdheid ,tegenover' Onze .Batavia- t d~r'wirs 3:1s ."e~plicl'\t 1.e~~vaJ{ ,?P e )~_
i\~hlzeit! Amerika~~sch circuf?magnaat. In het
, .sche DeftJ,gheld en derzelver hoogste gere scholen.
~lroe,...t ..,.AO
;'Qllle
ZEL~IOORD VAI.~ JAPANNER
Wat weI mag volgthier:
geheel zullen dr. Mann, die t~ns dlDe com 1 1
ht h t t l tt
recteur is van het National Zoological
·ver t. egenwoor dl gers. Men leze dit slechts'
111 S~ e ac : e ·.ens 0 e .wen-'
Na het opstaan: 1 glas cl··troe...·water P k t
1
to
.
Naar de "Loc." vernam, heeft te
met honing); een half uur later :~"1 kop . at
e Was ling n, en ~ijn gezels~hap
·in 'een verporgen hoekje. Met eXCuses &chelijk date in' studIe worde genomen
"vOQr de ,plaat~ing drukken wij het Ilier de vraag of de tijd :ls aangebroken om
Lord Tr~d~g~r w~1 n~e~ weg!
rab~ja de heer Yamasaki, een bekend rauw tomaltensap.
zeven maanden In de tropen blijven.
·af......
i~~/~~:~Vt~rl::~~ voorl)et '~otQrver- Lady 'Farguhal'lson, .die in 'llo€t ,gezel- Japansch za,kenman~ door harakiri €en Ohtbijt: vruchten, geen plsang of peDE IUILlrrAIRE PENSIOENEN
Daar hebt ge de afbeeld'ing valli de onto
sCbap ·van ,LOrd tfredegar en!keie weken ~in~e aan zijn leven gemaakt.
ren, maar verder "zooveel men lust".
Om ll uur: i glas ananas-sap
vangst van den Sultan van Djocja bij den
, '.-::--. " " - \ .~ .' -"..
.,..,
De he.er Yamasaki was de e.er.ste JaRaad van In<Ue. De kran~n hebben ve1'-BRANDS'FICIITINQEN
.~e~~de:~ ,~or e~n (to~,rJf.t~.~h.}qez.~.k ~a.r p,anner, die op Java groot~ warenhv.lzen (~a~w); 1 appeL
'Naar aanleiding van de bij de op 15
meld, dat. tijdens dat bezoek de gamelang
" 'J~va ,?-.n ,~~1l ·l¢vhMn, If. h~d.en ,plet p,e o~"'nd/e. H,', iJ' wa..s A, e ei.g·enaa v der. bek.e., nL'.',nch·. a. 1 kop pef.... rselie-~ftrekso.l, D.ecember 1936 in werkin!! getreden or. onder le1<img van den mus1coloog dr. Poer- .
. ~,
'." '. ,. ',.
-.',,"
..
~
'+
fo
""
~
~.
batjaraka gespe~ld heeft, \Wlke ger~~ld
'I,'w~e ,geV~llen ·.vanbr.anqst1Chting~zijn .EinUm
:van 'het(,,,Wond,e.reUand ' terug- .d,~ :o~o s O~~an .. ~er~F w~rd E::en der- tb. vruchten, c. sl!l van groente, met bhit, g4?n~al\U~ van '\ Oec~mQer 19a6 tot
bes~ld wordt .m het ~uset~ Komngs- i door .de ;pollt1e ,g~con~tateerd. - . '
gekeerd te 'Batavia' zij zal Woensdag g~liJk ~t;tr~nhuis ~e JQgJ~ geopepd., d~ar- tqmaa,t, etc.. , .d. kleine. nn:rtie' a.ekQ()k.'t.e ~t~tl.<;t g~~om~h ner?ienlng yan de onj)r~iil.:Een t)~ht1ge gamelair-g, die donKer.~ I I b" A
1
'
, .
te . 8 010, en d. a.arop rr.Lo".o
k 0
~~ 'I I;?
riiWtaire nensioenr 1
:iNluWen prOOuceerenr kan, welke temand
n el.~~ geval ~n,.betrefthet een Chl- met q~ $.,L. M. ·A~.~r ~Vl,?~ re~zen.
na
cean van grQent~, met 1 a 2 aardapP'e~en.
'.~Nerscheid~ne
... -'.\.... t ,d.t "'."." ~. v .. " -- eg e'.~~na~~Jn ~Qe.n .stokk~J1.M.a~r <\I€' men- ·nee.s~he :WQntng, op het .dak waarvan"
..,
Peko~Jan 'te Sert,larang.
0
4
'. 1 ,k
k ' l'
i.l~wpten \yo e~ in e.en .{Ond.s.cllrijven
ft:hen~p daot)l.vondje i,n,_de~.R~;advan,trt- '.papier en in'.·petrol~unl ged~~mit'te'IapPEm I111tutic:JC'ne;n denkt Lo~d ,Tredegal" .er Deze warenhmzen' nameo' aanvanke~ uur.
op am I enthee.
van 'hetp~ v. Q. de aancta..cnt op geves~"(li~ trekken zlch klaarbllj.kehJk van dIe erd
i <: t>· ff .. ~.
,.'.
'.
. .J"'.
".
".
- .. "
. , ·lijk .een groote vlucht; zeUs kQn er een
Diner: a peterseJlewater, b 'vruchte14 tigd, dat bij deze ordonnantie de rangsmuziek
nIetoS den
aan. vice-president
De Sultan bui'gt
1ge g'evallen
ro en. zljn de h u u r
voorlooplg
l'
t en voo: "fe
N
juist naar
van Zi<:h
d:e~ w Iil en
.eenaa der
d e r . nOgi niet f,lan om: huiswaarts ~q.reiglrig..'Voor den Cihneeschen mid- c S1.a va nrauwe ~roent e.
,pen~<wn~eg~e,men
o..1.11
~..cle-Ien
Raad van, Indie over om hem iets 'te zeg en zijn bedlende gearresteerq, omd'at de t~ kee~en, ..ondan~s 'b.et 'felt, Qat His depstand m worden gezlen. Eenlge jaVo,Qr hat naar bed g~an: 1 kop ka- el;l ~urope~che onde.I:OUlclexen 3l)n ko.(' gen en het ·cen~e. dat l~en zich kan voor- volgende feHen sterke aanwijzingen Zijri, I·Lord.shiP in het ,hotel p~aa~ ~~st ma- re~ gel.eden ,evenwel begon er een ken- I ~1l1en-thee, ~e~roog;de vijgen. Dit ~oet ~~en teo verv~ll~n" z?Odat genoe~;de mi~~l~~:td~~ht~~ij\~e;~~~.k:~n~~:dat zijo er de hand in hebben gehad. .ken v60.r toarl~ten die ~erde... Ipla.ats· .te:t:mgln te. f{om~n. Qok dehe~r Y~ma- men, zeg,t he~ ltuisvrouwenblad, veertien l~talren thanl~ zonder uit~nd~I1~g.on<~ .~nt niet De beschreeuwen. z66 vel' zit j6' De huurder, die vier maanden hU'llr hadden be r ke'
Is ·h: . t '.. n .s~~~zag, to.ep piJ van een verlof uit Ja- da~en voU\o,uden. Qaarna moet qet ~- ('-,:erworpen 2 In nan de iensttljdpenwag". De viC'~-president ~hter lacht een~. ~c~terstalllg .is, had kort geleden hQOg-;.
,sp 0 n, woa
em rouwe s'lpan te1-'lJg,keerde, dat de z~ken minder t.et~el\ewater en de kamU~ent,hee word~n sloenreglementen,
~
,., ~tj~, ~us ~e .Sultan :zal .we! wa~ an~el's loopende ru~ie met z'ijn hulsbaas. Jul' ~t,: lang V'oor IZljn dromst r-eeds lIl1edegedeeId, go.ed b~goUllep te gaan.
weg'gelaten, er mogen 1 a 2 sneedjes
Erzijn versch11lelide ove:t;ganO'Q})ena','.j
,voor de ve.rdacbte
was.
Ul,erist pp Ball, I
laa tste
ach- vO,lko.renbrood geno",e!, wQrden. ja zelfs llngen vastgesteld '100'" hen dl;;"
~1j ~tt .',Jns 'Blaue 'hin'ewl eI?i peinst.stuurde hiJ~ijn v.rQUW _nlC!t waarde.voUEi waar hij bij Amerlkaansche vrtenden' tefu~t~ang ~lch ver~rgerd, zooda1t zich is jonge kaas of honing op het brood aall'spraak hebben op rangspensloen of
.)~:h~c~~n~lJ~~Ver~~~fh~~~1]a~t~~~~{ ~~?~ed..e,ren weg. \Qp net ,~ak .:w~r.ct ,~oot~..die daal' Wonen ;log~ert.
' (~~d~ffinan~~~ele fl1o~l1ijkhe,den voorde- toegestaan. Doch elke maand moet men d~t reed.s,bQ'/en hijQ. tJ;actewent g,ellie.~~~~<:{;.ftjad~grat, aan'haar ~hter- .e.~n sti\k lv,~n~en.,d~ken, :In .1lIetr?I~\lw..· . '
".
d~n· rh~llS t>.wam hE::t elnde - de dood ee.n wee.k lang weer peter.sellewater en ten.
:W~~t,~U:~~~IX~~t~~tfl~~ ,r;~,~~~ .gedr;n:~t afl:ng~tro.~f~\l; he,t ~tu,lt.pas~e. Het .h<?tel .w?rdt .v.o~r .ee~ goed: deel door h~rakJri.
~a~il~enthee
n~nw~. In het peterse,l~e.........,-..,;.-;. .,............,...
r
men i1fe't hell'll denken: ,w~t .za'l ik nn .w9n"~H·~e,1 .•n ~~n h~p uit ,ueu d.e],{e,n. oozet door he-t .,ranschegezels¢hup, pewa ,e nl,ogen geruSIl een' p~ar dJ;oppels
t~.
f
t' . , d-' "1' ."
.~ <, • . . . I . .
maggl.
GQUV~.6.NE~IENrSMi\lUN~
,
eens ~ m:evrouw'van den Btissche ~eg- yan .de pe~ien~e...
.h"gen 1'" ''-Aan: den' overkarit p€irist. edeleer; D
h d 1 'I
. ,s.~.~~\.e ~ t vel~r l~ m~~~.c~~~,· df't
CIVO E~ DQUANE&OND
Aldus het Huisvrouwenblad, gevende
.
~q ,spit. Hij :1l'ceJt 'de l1na<erhand .~ 'd~' be-l
e ~c a e . S 11 beide gevaUen me~~?r,t:g~~,ede~ P?'~.t de ,,~r~1X" m~r ~rrl...
...
het Ideale ge~ondheidsdleet; en men
'p~ weer I!) d.i.el),~t. gest~lde
gO,uveXllc.i
,.~~l1?te
.mttal~~tl
'n3.~:r
t<Who }fl'tO'nd ~pra~l~ zoo groot.
: veet'de
..
Naar .W1J vernemen, lS er tusschen den I moet de gedachte dat hier eell 800rt mentsstoomer "Canopus , wo~dt 1 M~~rt
.', .:-;;ll ~ aa'
..~h1
vvvr Z C ul eveneens Q}l
,
,> + ,.,'
h eer We bb , .voorzi t ter van de ClVO,
. en
'II.angzame
. .hongerdood
, wo~dt aanbevoleli a.s. te Tandjong-priok
. . , ult
. Soerabaia
'.
.. .
.llet:'tQ~ijt. 4Mc-n
ziet'het; hem dUidelijk"aan~
..:, <!at hij e~n ()nd~rwerp: ~adr .om :mtet me-'
d
#.""'" f
h t . It te l'
: na)1l,$ 110g al,tiJd, de ma~neet voor .bui- bet h?ofdbestuur van den I~dischen ,maar van zich af.zetten...
ve~wacpt.
..
vrouw ·DJaJaqinw.grat ~hepga~ndi: te been '~O\N'6raa om e voge- ]e' z 'en en' . .
. . , . '. 'P . .
.
Douallebond een geschil gerezen.
De , Arend" gaat 26 dez~r n,aar d~n
~~4~t€Ir.1 tna,ar dc~r di'~n .ver(Niveld~n. fo- 2ij ,is fde"eetl1ge, die zich '01>' haar lIimli11k ~~~1~nd.s,che ~oe,ls~ll.e~,.zoolan.g dat het De heer Webb, die lid is van den InNQg E~ger Ge~<\cb.te oosth6ek.·
..
toiiraaf . s 'het hem net QP ·hd· krtt1~ke
schijnt'te voelen. .
. · .... I. )~~val is, 'P1i;lflkt $unJ.a!~r.a welnlg ~ans. dl
.
.
. ,
. ,
oOgenb!ik ontsch<?ten. ~a{lst'hem; iitedel.yle ~11l1en.de f}ndere afbeeldi~i1.ma-ar ~W111~rS .:net oV~t%.roQ~e· '..d~e.l d9r tQ~risschen 1?Ou~nebond hee.ft een tijdlang,
nog af~chuwe1ijker gedac~t~, dat: De ,~WUlebro~d Snell1.u~" va,art Wo~n.s:. ~ ·:~1Sm~n. Hij schIJnt de aandacht ~
v~r ,¥ken<t J:1ouc;l:en. M~ar hept ge 901t e~p ten heaft voor NecterlandsQh-Indie ~ls voor~ltter van de ClVO tevens den, dlt nu eigen~ljk was de "verlagmg van da;~. a,~. \yeer uit V()()~ opnal)wn..
~lI~n trekken van prof. Hoesein Djaj~dl-'
demon~traUe.>gez.en, van zooveel'achtbare ~ ';'
... '
,. .,. .... .
·LD. B. bij het vervullen dezer functte; het levenspel1", is waarnaar wij in InDe Sytlus" wordt 3 Maart te Priok
~=~~ ~eWu;;~~~~=~ev~~f~~:
~n indr~\Wkk~n(OO \'er'\eiing'? Ite-bt· ~ .~~.a~lt .t.?t .ye~r.~lel1 d~ge~ ; .~cblet er d,~n vertegenwoordigd.
.
. 1 tlie, naar de verklarlng van.'mr. Weste-, uit Atj'eh verwacht en gaat' den volgente zeer vercHept in het my,sterie.t<7L>o f,~ekje
ooit ~en gelwenJ1,eid g~i~n,waa'r~ij '1!l~ri- na)3ali no~ tlj~ oyelj.·of ~nneJ1 er voor
In verband met het geschll heeft de rouen van Meeteren, Regeermg<;:JJemach- den dag door naar Soerabal'a, om daar
schen
metbmtengewone
~h ongetwijfe-Id
van het tapijt, dan da~ hij he.t ~n dek,t..
ze'lfs €'en
POrtle '€en
geest,fl'l'l1ke
deze Bali nog een paar dagen af. , dan Ugt I . D. B. th ans het mandaat van den heer t tigde voor Ambtenaarszaken, nog al,tijd I te dokken. Na een maand zal het ~chip
~~ee~n~~~~~ ,~Ikj~~~~~t\~t'~~~e~
geest zoo volkomen.en: onherroepelij'k heb- voor de hand date het geheel op den Wekbb als haar vertegenwoordlger inge- op weg zijn, behoort bij niemand op te weer naar Oleh-Ieh, zijn basis, terugben uitgeschakeld bij d'ie ontvangswn 1 ,weg l1ggen~e Java· wordt"gedaan".
lkomen...
I keeren,
.
t ro ken.

lloe Amerika ous ziet
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Gedaan met hooge sprongen ?

De Gelneellteraad :

Naar wij vernemen schijnt he't in de
benedenstad binnenkort zoover te komen, dat 5000 abonne's der Oasmij. zlch
tegenover elkaar zullen verbinden, het
electrlsch licht at te schaffen en te vervangen door Petromax-Iampen.
Vooral onder de Chineesche bewoners
der benedenstad bestaan bezwaren tegen
de tarlevenpolltlek d~r Oasmij., zoowel
wat betreft het stroomtarlef als de meterhuur, die in geen verhouding staat
tot de .kosten der meters.
.
Ook richten de bezwaren zlch tesen
het feit dat men zelfs voor de kleinste
rekenlngen 20 cent aan admtnlstratleKosten moet betalen als de rekening
twee keel' is gepresenteerd, ook al gaat
men haar dan zelf betalen.
Een andere grief is dat de Oasmij.
hooge waarborgsommen elscht en dusdoende een aardig, vlot kapitaal tel' beschlkklng heeft, waarover geenerlei rente
wordt uitgekeerd. Men meent dat de
N.I.a.M. een behoorlijke rente diende te
verdeelen onder de diverse llefdadigheidsinstelllngen hier ter stede.
Wat in de Europeesche buurten nooit
bereikt kon 'worden, n1. een eensgezinde
actie, schijnt nu in de benedenstad weI
mogelijk te zijn.
De ben~densteders meenell, in hun
actie te zullen slagen,· zoo zij minstens
.ten getale van 5000 tot een boycot der
N;I.G.M. overgaan en naar· wij uit betrouwbare bron vernamen, schijnt dat
aantal spoedig bereikt te zljn.

. " Men weet dat bij de samenvoeglhg
, van Mr. Cornelis met Ba tavia de Mees'" tersche raad geheel in het college der
Batavlasche vroeden is opgenomen, zoodat dlt thans bestaat uit 42 leden.
Dit is veel te veel, al was het .alleen
maar met het oog pp de raadszaal, die
met geen fans, welk aanbal men ook boyen de vroede hootden zou willen doen
draalen, op ternperatuur te houden Is
tijdens de bijeenkomsten, waar het dus
nu in Ietterhjken zln warm toegaat.

BATAVIA

Alliance Franeaise

Bloscopen hedenavond

Soiree in "C~ncordia" :

G lob e : "De Zwarte Engel".
Rex The ate r: "De
Maagd
van
De Alliance Francalse bood haar le- .Nleuw Oumea".
den en de leden van den Bataviaschen IDe e a - Par k: "De Weg naar Roem".
C i n e m a: "Helldorado".
I Kun~tkring zater~agavond i~ de. Con-I Ca.:pltol: '"The case against Mrs.
[cordlazaal een artlstleke soiree aan, ge- I Ames".
vuld met ~ang, dans en tooneel. Velen
M a x i m: "The ~ing steps out".
waren vol belangstelling naar deze ult- "
voering gekomen en mochten genieten
\VAT IN 'DEN "\ETHER IS
van het verzorgde programma.
MAANDAG, 22 FEBRUARI
4

I

•

I

I

Zoo was daar om te beglnnen, de zang B.. 'Ri. V.
20.00 Boekb?sPT'~kd,r.g.
van mevrouw van Osenbruggen waar- P. M. Y.
19.30 Causerie over herulVaal'. de periodieke verkiezingen aan, I naar wij t;-et bultengewoon g~noegen I PhOlh .
2ot~o <i!raknorecita.l
-vangen .zal door den Volksraad moeten
: ,heb~en geluisterd. De zangeres die zeer
\1
.
.,stadlen..
.Pet't!L'
zljn behandetd een ordonnantle, waarln
.5& gedisponeerd bleek, Iijkt ons in dit Z e e s e 11
22.00 ,,~Iir:kus", spel met muhet aantal leden wordt teruggebracht.
(iii genre zeer op haar. plaats. ·Een char22.3'0 z1'2.k en zang,
{
)ii mante en. heel welluldende stem en een B. B. C.
Tno voor harp, flu. t
Bestond aanvankelijk het voornemen,
:~;)i~ fi~nzinnige voordracht zonder eenig ge-I
,en cello.
wlld effect.. verschaft relief aan het
' . ' ! _ .-:?~ !f#'~
het aantal op 35 te bepalen, dit schijnt
Fransche lied, zoo van oude tijden als
.nu .ook nog te groot geacht te worden.
van de moderne. De' baritonsoli van
'.' mr. de Jong vonden hun beste oogen,Waarschijnlijk zal het voorstel lulden
.':.: I bltk, waar hij in de liederen van Faure
32. it 33 leden, waarbij dan de verhou: [ lyrlsche mornenten mezza voce zingen V,\N l\IAANDAG 22 FEBRUi\RI 1937
ding. tusschen de verschillende bevelikon. De programma-keuze kwam ons
klngsgroepen tevens nader bekeken zal
,nlet zoo gelukkig voor, omdat dezel
(K.M.M. Observatorium, Batavia)
worden. '
I etem forsche en ~?oge p~ss~ges in dra-' In het Noorden' heeft de drukverdee. I matische of herOlsche aria s ,niet ver-, Una' zlch snel gewijzigd E€n
ebi d
~.. ~------.:' I draagt
0
•
g evan
.
hoogen druk omvat nu Japan en Korea
.
DR. A. K. J. KOUM,\NS
Er .werd voor beiden hal'telijk geap-: (Sakai '761>;8 mm 'Chemulpo 165;1 min,
I plaudlsseerd, van welke hulde zeker een
Yuki 765,1 mm). In Mantsjoerije ont. Met .d,e "Tjinegara" vert.rekt Woensbelangrijk deel moge toevallen aan de wikkelde zich een depressie (Zikikar
dagmidd.a:g een bekend J3ataviaasch artS'
m,uzikale en betrouwbare begeleiding 751,5 mm). In Oost-China is de druk een
,
d,r. A. K. ,J.K 0 uTweinig, inZtifd.;Chinaaanzienlijk ge" van mevrou\V Barbas.
man s, specialist
i
:E~n ,"'lot ·tQone~lstttkje, .een nlemen- I daald (Tlen:~in 762,1 l?m, Tsingtao 763,6
vaor
har,en
dalletje :ffiet .enkele -splnnellde ,m')m~n- mm, Ichan o 762,1 m,m, Wenchow ~61,3
longziekten.
.
,te.n, NQ~gde, .waal'in de ,medespelel's een tum, Hongkong 759,1 ~m). In Slam,
Koumans
Dr.
".uaar ctUetJanten"'maatstaf :prijze'ns- IndO-China, de p~~.l1~pIJnen, Malakka
In vall "in Dobb~.Ihuis
gaat eer.st e.en reis
waardige vertolking van "hun 'ral gaven. i en geheel Ned. I~d~e IS de druk evennaar China en Ja'In de korte momenten van actie waren! eens gedaald. (Phullen 759;1 .mm, BangDe poUt.ie deed in een particuliere wopan maken, o~
de heel jeugdige medewerkers .aardig. kok 757,5 mm, Sai,?on 759,1 mm, Manilla
vervolgeris
via n~~g van een Ch!nees, i~'1lt! Pas.arstraat
Het progr,ainma vermeldde niet .wie ,de 759,2 ll:lm, Yap 7;>6,9 mm, Meda~ 756)3
Prijswinnaars in de willdhonde,nkla.sse op de cx)osi~ie v:all N..I. J{. V.,
Singapore
naar te Meester-Cornells, een succesvollen
le,gie 'voerde. Deze onpekende Ir.oge de i-lm, Sl,ngapore, 757,1 mm" Bata\?~ ~5~,5
gisteren in de Plaotcll-en !Dierentuill aJhier gehQudeu.
.... Europa te vertr~k- inval: een veertigtal p?rsonen nam
eer hebben ,die ,hem (haar) voor het mm, Ambon 756,6 m~, ,Koepang 757,2
daar deel aan verschillende hazard-speken.
.
vlotte -tempo ,de aardlge aankleeding mm). ~~heel Ned. Indie llgt met Noordtoekomt
'
, AustralIe binnen een equatoriale gordel
Hij denkt onge- len, zooals "bacarat", "tjap-djikle" en
,
van lagen druk. Het minimum is uit
veer een jaar wag "setan".
De veertig spelers, een bedrag van
"
te blijvan, gedu,Na een dans waarmee twee jongeda- Au~tralie verdwenen, de dr~k neemt er
rende \velken tijd i 1.75.- dat op de speeltafel& werd aanmes het tweede gedeelte van den avond Zmdwaarts weer toe. (Darwm 756,1 mm,
getroffen, fiches, etc., en drie personen
openden, kwam een tweetal scenes uit Daly Waters 756,9 mm, Alice' Springs
Jiij echter niet van de vermoeienissen die gelegenl~eid hadden gegeven tcit- de
de opera ,Mireille van G-ounod, onder 759,2 mm).
' ,
van een drukke practijk gaat uitrusten, verboden gokpartij-, verhuisden naar het
doch zich O.a. te Londen verder zal speleiding
van,
mevrouw
Ricard.
Zulk
een
H
0 0 g t e w r n den:
Deze zijn
politie-bureau.
ste
levensbehoeften,
het
zwaarst
zijn
tooneel
vol
fleurige
en
kleurige
costuzwak
en
wijzen
op
kentering.
Ook
in het
Bond
van
AdministraU~f·Per~oneel
Van
cialiseeren.
De sp-elers zullen, na verhoord te- zijn,
~etroffen.
mes, en jongehii die kennelijk schlk in ZO is de Westmoesson nagenoeg verweffl"' op ~rije voeten worden geste~,
Vrijdagavond 19 Februari jJ. werd
'dat het naar de meening van de het geval hebben, maakt altijd een dwenen. Manilla matig ONO. ,AlorStar
doch de drie geleg~nheidgevers blijven
DR .. SAWYER QEi\RRIVEERD
dQo,r
de
Afdeeling
Batavia
,van
den
Bond
Regeering
ten aanzien van de l,agere vroolijken indruk en leidt tot een zeker matlg Oost. Singapore zwak ONO. Pav'Jorloopig opgesloten.
•
van Administratief persone~l '.biJ ,de vergroepen van ambtenaren niet bUlijk suc·ces. Daarbij gevaegd dat de mede- lembang tOG 1500 m zwak Noord, daarStudie van arbeid van D.V.G.
, .schillende Landskantoren (B.A.P.) een
z?U zijn om met de toekenningvan .werkel1den hun koorzang blijkbaar vlij- boven zwak Oost,Batavia zwak, SemaAIge,mee~le Ledenvergadering 'be.legd in
e'el,l duurtetoeslag te wachten, totdat 'tlg geoefend hadden en dat de hoofd- rang zwak OZO. Soerabaja van beneden
K.P.iU.-DIENSTEN
Gisteren is met de "Plancius" te Priok
het I:;E.V.-clubgebotlw, aan ,den Vrij~e priJsstijging voor aUe categorien personen, de dames Ricard en Soeka-' matlg ZZW tot boven matig bost. Koe..:
,gearriveerd dr. Sawyer, een AmeriDe ,,1\faetsuycker" is Woen.sdag jl. metselaarsweg. De oploomst was p,ijzoneen .~e.k.~r percentage heeft berelkt, watl, met prettige stemmen in hun l'Ol-,! pang tot 1000 m zwak west, daarboYen
kaansch medicus van de R'Jckefeller geheel hersteld uit Port Said vertrokken der groot
ot:lAdat 'a.~~dan de stijgil1g voor h~h ,len bekoorden, mag van een geslaagd zwak ZOo Darwin tot 500 m zwak 'liN,
. ]foundation.
e_H.is. tbans op ,weg ",naar Priok. Het
Nadat de heer Walraven. }Wrst -de. ~er- ,wa~r~cpijnlijk ~eecls veel hooger zou, ,s)otnummer . worden gesproken. Me- daarboven matig Oost.
..
zal 25 Maart een rei~ naar Padang ga,1ering met de ge:brulke.1ijke We,~kol)lst,.'
Zljh d@ dat gemi~delde,
-vf(mw tan Zade"lhol! begeleL1ue' c o n - '
'.
Dr. Sawyer is naar Indie gekomen om SChlP
en t~rug mak?n. 1~1 ~Iaats van de rSloet woorden had geopend. noodlgde hlj ,den
. d\}t jn de bultengewesten aan de sclenUeuS aan den vleugel.
V e r wac h tin g. Kenterlng.
'een studie te maken Val} .den ~r,beid en
4&4
van de Beele , dIe m dok m,oet. Op 6' voorzitter van de C.I.V.O. uit· om een
'Landsd~enaren met een inkomen van
.J de
werkmethoden van den n.v.G.
April vertrekt de "Maetsuycker" dan resume i.e geven van de door den Volks- "tot f 3..00.-, duurtetoeslag zal wo;den
Deze prettige en druk bezochte avonct,
<~
.
, ,Vergezeld' van dr. J. L. Hydrick, die naar SaigO~, van welke .hav~n de reis raad gedurende de laatste twee dagen
toegekend en zulks reeds met ingang ?ekroond met een geanimeerd bal, mag
DOODENIIERDENKING DUITSCIIE
eveneens aan de Rookefeller _Foundat:on naar Nie-mv-Zeeland, VIa Java, aan- van de vorige week beh,andel'de kwesties,
van 1 Maart a . s . , .
net bestuur der Alliance Fran~aise een
KOLONlE
''';.~verbondert is en die reeds geruimen tij'd vang't.
nJ. de herziening van de 'H.B.,B.L. en de
dat in verband met. het bovenstaan- gevoel van voldoenlng geven.
.'.
":~op het hoofdkanto'Jr van den D.V.G. 'Lijn 7-B., de verblnding tusschen Ile
\.l
R.B.R.J. en de $toekenning van duurtede dhet weI
t" gemotiveerd is,
. dat ook
Zooals leder. ja.ar te doen gebruikelijk
.,.: alhier wetkli naar men weet, zal dr. Saw- Java-kust en Dell, welke tot dusver door tceslag. Daaruit valt te constat€eren, dat
ree s me mgang van. dIen zelfden
J.. B.
datum
en Madoera
15
glsteren,
den vijfden
Zondag
yer een reis maken naar Poerwokerto. de "Both" aIleen werd onderhouden, zll de Regeering ook van oQrde,el is, dat
'.e k aan I de op IJava
d d
'
voor'heeft
Paschen,
de Duitsche·
kolonie
aI·:;neze plaats toch heeft de D.V.G.. uitge- nu ook dool' de "Real" worden beva,ren. herziening van de hierboven gemelde
w r zame
agere
an
s
ienaren
met
'
nkomen
V
tot
f
100
d
hier
op
plechtige
wijze
de
in,
den
olJr:oO'o
eel1 l
.: ';kozen tot centrum voor expei'iment~n,'
bezoldlgingsregelingen noodig is en
an
.-, uur.
gevalleh strijders herdacht.
tet 0 e s Iag wor d ever I een d van t enn11n-,
HOlldeflSporl
voorts dat toekenning v!:\n
duurtetoeslag,
'0'
t 100'
d·t . k
'Van vele partl,cul1ere en .za'kenO'oebouin verband met de prijsstijgingen van
s edraO'en
10 over
I fdb
m omen
.
het
H
t
d
·wen
Vail'DilitSChe ingezetenen alsook
IJZ~RVRE'rER
.DE
"!
VERTREK :DR. IIURZELER
de Ievensbehoeften ·voor het lager pereo
00
es uur op e cenKAMPIOENSCIIAPSTENTOON8TELI
~
k lOOk .
trale de C. I. V. O. uit te noodigen het·
van het Duitsche 'consulaat-gerteratl1
De d,oor de Java-Japan-Fleet Cn.....,fe\/11
~Ionee , nOQ.lza e IJ IS.
,noodi~e te doen verrichten, opdat aan
LIN.G DER N. I. K. V,'
hingen de vlaggen halfstok.
Zaterdagmiddag om vier uur is met
De hierom'trent gev",arde
be spre k'mi:)~e n
V'-'
boven edoelde krachten duurtetoeslag
,
"
.. , Des morgens om ·11 Uur ving in het
: de "Op ten Noort" van den sneldienst rence ,g2o':1artel'de "Chu1u-:1'o' Tal G ....",
worde toegekend zooals boven ver-, In den Planten- en Dierentuln werd clubgebouw van de Deutsohe ·Verein
., der K. P. M. naar Singapore vertrokken welk sC!h~p te [Priok 60) 'ton oud-ij'zer ,resulte~rden in de v.olgende 2 moties,
Vl1we
Ike rr.et
a gemeene
it
s emmen wer d en
meld,
'
11'de zevend e k ~mpioensc h aps t en toons
tl
e -' aan het K,oningsplein-West 'een herdeninnam., z.Ill ocik il,~ ,de haven'"~ van nt-o
e _',
.~: dr. J. M. Hurzeler, de waarnemend conribo~1,
Semarang
en
Soerabaia
u-e'rgelijke
aangenomen..
en
verzoeken
tevens
aan
het
Hoofdmg
gehouden
door
de
Nederlandsch, kingsbijee'nkomst aan.
,
sul van Zwitserland alhier.
lading inn'€!ffi€'n.
I .. De leden der Afdeeling Batavi.a
be.stuur om aan deze motle de meest Indische Kynologen Vereeniging.
Dr. Klaiber hie1d een rece tel" herden'. Vele belangstellenden uit vriendenHet '~C'~l:(p V'a:lrt oh:ler Ohineesche,
van den lB.A. P. in vergadering bijeen
mogelljke bekendneid te geven en
E'r bestond groote belang-stelllng 'zoo-' 'king van de in den \Vere:doorlog ge~ 'kring en uit het consulaire corps wa- vlag, heeft een Japa,nSlc-nl'a ,ge-za,gvoer-;
op 19 Februari 1937:
gaan over tot de orde van den daO'o' I weI van de ziJ'de der inzenders als van sneuvelden. Hierna werd toep'asselijke
"ren bij het afscheid aanwezig.
der en dito etat'1major, uitgeronderd
geho,ard de uiteenzetting van den'
V t
I
het publiek in het algemeen.
, muzlek ten gehoore gebracht.
,; Gelijk men weet is dr P. Lenzinger, d'e Im,a.rconist, die ,Ohinee3 is,terwij:l, V
itt'
oor s weraen de vo gende Congres.
- die kort geleden hier ter stede ardveer- de "c,rew" uit liitsl'Uitend ,C'l1ineezen f
~oorz er der C. 1. y. O. m~t tetrek- vcorstellen in behandeling genomen:
De honden waren goed ,geplaatst en;
is ongewoon,
kmg tot de salansmaatregelen der
'
'cie keuring werd 'met groote zorg .ver-,
',~ de, de opvolger van .den heer Hurzeler. bestaat. De :sa
'ID3Iustefling
del4Cf1ineesche
Regeering, zooals de Regeeringsge1. Terugbrenging van de in de re- richt.
BRANDALARM
:
eV'enals de vel\Jchijniilg
vLag in o'l1'ze h'av1eflls.
m,~htlgde
mr. Westerouen van Me~gionale sch~len ondergebrachte be'
.'
teren in den Vo~k~raad op 17 Febl'uari • trekkingen va'n ,de B. A. P. ledei1 naar
Ret bestuur gaf ons een mededeelmg
In den nlcht van Zaterdag op ZonDE VOLKENBONDSCONFERENTIE
1937 he eft aangekondigd,
de H. B. B. L.
.omtrent de Kampioenschappen, die' wij d'lg, omstreeks 3 uur, werd de brand=
dat de Regeering tot de <w\.lclusie:
2. ,De Gouvernementsregelingen be-' hieronder laten volgen :
weer gealarmeer~, daar achter Kwi',.. Met, de "Op 'ten Noort" zijn Zaterdag
I{AZUE KU\VASIIIMA
is gekomen, dat alleen die ,ambtenatreffende de bestemmirig van de GOu-'
De Kampioenschappen werden be- tan:x-Ocst een begm van brfl I1d was ge~:. . nog verschiHende deelnemers aan de
r.en in de .regionale be.zold~~ingsrege- veJ!nements burgerlijke ziekeninrich- haald door:
, COfll3tate'erd. <Ret 'bleek ~at in e~h wo.': Volkenbondsconferentie te Bandoeng'
'Een Domei-telegram uit Tokio meldt,
hngen thms hoor.en, dIe blJ v.oortdutlngen zoorr.ede de kost van verple0 e h
d
B d'S t
.
I ninI yam Oan~ Tanah Tinggl, door
~ afgereisd, o.a. de gedelegeerden van: d~t Kazue Kuwashima, de nieuwe ge.ring hun~erkzaamheden binnen een
gin~ .i~ (he ziekenlnrichtlngen na de
r .yd ou~ re~ N~y ~n is 0 a er elgde- ,: acqteloogheidt van de 'bewoner3, brand
h,
·,·'Macao, Portugal, Siam en Japan.
zant van Japan in Den Haag" een bezoek:
beperkt rayon uitoefenen, dus perso-'
overdracht dier
ziekeninrichtingen : tuaafr B' e e~r Bl' leBn lUI S'I' rey. OU~d' - j was' vnts~1an In de 'bijg~bonweh. Toe'll
'd
.
b'
~
ee
oyd on s
ue e, e genaar: e d b
d"
it
1
d
h t
.
aan Nederlandsch-Indie zal brengen ,al-.
nen, -opgegroel en aangeworven maan de Zelfstandige gemeenschappen h
D J A p.
D ·t h
t
d ' e ran spu arr veer e, was e vum:
VOlens naar zijn riieuwe standplaats te
nen het gewest, waarin dat rayon gedoor die gemeenschappen te doen Heerd . .
Iepers thUl• sc e. S aan ~ reed's met 'eigen ;middelen gebluscht,
legen is
I on reu
ars v. J,u elm, elgenaar. zoodat de mannetje3 van de brandweer
,reizen. Hij vertrekt 28 Februari a.s. uit
,
overnemen.
mevrouw J van Dam Oroote Poedelteef
"
'OP~ICHTER VOOR DEN REeHTER·
Tokio en zal €en reis van ongeveer twee
dat de betrekkingen .van schrijver
3. Oprichting van een Bondsor- t {zwart) C~ra v. DerIrio Insulinde, eige .. ' ve.rder geen bijstand 'behoefden 'te 'vermaanden door In,die maken.
'/'
le klasse en h~~ger nlet daaronder
gaanfonds..
' naar: mevrouw L. A. C. Orip'ueling,' leenen.
\~ Dinsdag over een week za:l zich voor'
kunnen. vallen, wiJI de betrok~en func. 4. De, toepa~smg van d.e aanstel- Iersche Setterreu Eary Ned of Waveson, . ----------..;....-....;,-------"~den 'Politierechter te Batavia.. te verant-;
t-ionnanssen als regel bmten hun
hngseischen voar bevordermg tot Ie eigenaar: mej. F. W. J. Visser, Iersche i
"~woorden hebben ,de beklaagde G. W. S...
geboortepl~ats"werk.za<l?l worden geklerk, Ie com.mies en hoofdcommies te I Setterteef Funny Girl -of Waveson, elge- ! '",
-'.verdacht van opllchting.
steld, ten~Ij1.~lJ ,bOvendlen steeds ververzachten.. /
' . ' I naar idem., Ruwharige Foxterrlerreu >=
~ ;In deze zaak zijn -twee getuigen geplaatsbaal: ZIJn,
. . 5 . Aanvullmg van het Relsbesluit. Roundway Fox Ma~k, eigenaar : S. B. H.
~.dagvaard.
dat bovengenoemde betrekk~ng,en
6. Scheppen van de- mogelijkheid Gopner, 'Gladharige Foxterrieurreu Fl!' :S., die hoofdcommies was ap ,het bu-'
weder naar de H. H. B. L. 1934 dlenen
om de zeer gesc.hikte schrijv~rs Ie del von Rauflust, eigenaar : mevr. P. M.
.reau der Militaire Adminlstratie alhier,
klasse te bevorderen tot noofdschrij- Sluyter, 8chotsche Terrierreu Orey Orate worden teruggebr,acht, ' . '
~lheeft, zooals \Vij onlangs reeds meldden,' ~
dragen het Hoofdbestuur van de.n . vers Ie klasse, bezoldigd v()lgens de nite, eigenaar: mevr. O. J. Bittleston
';goedgeloovige lleden een groot bedrag
B. A. P. op het C.'I. 0,- bestuur mt
weddeschaal voor de klerken. ..
' Gestroomde Bltllterrlerreu Wuggins Mas
:afhandig weten te rna-ken.
'
te noodigen het n~dlge te 'Yillen <;toen
-7. Ui~keering van schadevergoedlng Marvel eigenaar: de heer C. J. Buitenverrt~hten, opd.at ,ae betrekkingen van
aan land~dienaren wegens gederfde rust Hettema ,Pomeranlanreu (klein~chriJv,er
Ie
"ki,asse
.en
.
hooge!'
wed~r
huishuur)
tengevolge van overplaat-' 'slag) Allarde's' Bobby, eigenaar : de heer '
DE POSTSPAARBANK
m de H. B. B. L. 1934 worden opgeno- .s i n g . .
I L. Kesting.
" .
nten., en verzoeken' tevens aan. het
8. Toekenning van va,rantwoorde"I'
,j,
I
Gedurende December 1936 werd bij
HoofdbestuUl~.
om aan dez.e mohe de
lijkheidstoelage .aan adminlstratieve'
,,~est~
yan hun ras, werd~n ver.de 'postspaarbank' ingelegd een be-,'
meest mogehJke bekendheld te geven
landsdienaren belast met 'het kasbe- der.
Dmtsche Dagreu He.nz uit
,d~ag van f 1.730.2.75.- en terugbet.aald
en gaan over tot de orde van den dag.
.heer;
','
Helpman, eigenaar: dr. Marwits, <?oc- '
:f 2.045.335.-, zaodat het inleggers-te-,
I~. De leden van de. Afde~ling ~a9. Verhooging van h~t contributie- kerspani~lteef strateway Blue Smoke,
goed .verminderde met f 315.060.' ,
:
, tavla, van den B. A. P. m .veIgadering
aandeel voor de afdeehng.
. ~igenaar. mevr. V. v. d. Leuv-Kleef, .
Nan Januari tim December 1936.werd:
biieen op 19 Februari 19.37,
10. Uitgeven van een B. A. P. ka- ,~amoyeedreu Kazan v.. Berenstein, eigeJugelegd een 'bedrag 'van f 21.858,515 en
gehoord de uiteenzethng van den
lender voor 1938.
,uaar: de heer C. J. ·BUltenrust Hettema,
.t~,rugbetaald f 21.489.290 ,duS"" ,vernieer-'
Voorzitter der C. I. V: O. met betrek11. Benoeming V'tln den 'heer F. W. ~ng. 'Bulldogreu Bonzo, elgenaar: ..de
,derde het inleggerstegoed met f 369.225.'
king tot de toekenmng van duurteaisalsky tot Eere-Voorzitter.
I neer O. Mulder! Boxerreu Claus v.. ·B\.~r~~ l1et inleggers-tegoed bedro-eg ultimo
toeslag aan de landsdlen.aren, zooals
1'2. Houden van het volgend Con- gersee, eigen,aarde heer ·C. '1. Hulten..
'December 1936 rond J 36.083.525 -tegen
de ,a.egeering~gemachti~de mr. 'We~gres te Batavia.'
! rust Hettema, lDobermannpinchertoof
:i:ond f .35.714.300 ultin:o ,December 1935.
terouen van Meeter~n m den Volks- " 13. Candidaten voor de a.s. vel'kie- Arabella, eigenaar: de heer L.. A. ,van
raad op 17 Februan 1937 heeft aanzing van het Hoofdbestuur
Dongen, Welshterrierreu \yelshle, ei~e-, ','
gekond~gd,
'
.
naal': de heer E.van Konijnenburg,
~v.a.ngcliEatie bijeen.komst
dat de Regeerin~ heeft el'kend, dat·
De hierpoven vermelde congresvQor- Gladharige Duitsche'Dwe\'gpincher 1401de gegevens waarover zij beschikt uit~· ste1!en zi.1n na 'gev-oerde debatten door ly, eigenaar:, de heer -C. L. O. Musch.
~,'" Woen:dagavond om 6.30 uur zal in'
, wijzen, dat de laagstbezoldigde kra:ch- de vergadering aangenomen, zoodat die Shi-Tzuteef Bella, eigenaar mevr. D.
De
Schotsche
terrier
(reu)
"Grey
~!het wijkgebouw Kemajoran 51 een
ten, na de devaluatie van den gulden 1straks bij het .congres in I3uitenzorg in Viss~r, Dwergpoedelteef Ronny, eige-j
Granite" van mevr. Bittleston, kamPrijswinnende Icrsche setters.
. evangelisaUe-bijeenkomst worden gedoor de prijsstijging der no-odzakelijk- behandeling zuUen. worden, genomen.
naar: mcvr. Langenbeckmann,
pioen
in
zijn
klasse.
~
houden. Spreker is ds. Hofker.
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'EERSTE ,BLAD'

L
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TE KOOP
)

PREST-O·lITE ACGU'S

BEZOEKT ONZE NIEUWE

He e re n.,M 0 d e» A fd e eli n g

Onder garantie

keurig
onderhouden De nieuwste snufjes o.ntp~ll<t ROBINSON SCHOENE'N',.
5
EDAN
S voor
t e g e n bill Ij k e p r Ij zen
·
5-zits
HEEREN en JONGENS - HOOGE en LAGE: MOlJEllEN

HET "MAGISCJ.H" DOG

eenrge

'Modellen (934-35

T0 K0

Verkerk & Co..
Kebon Sirih ( TeU. WI. 3600.

Pasar Baroe 93

Te bezichtigen bij

P '0 P U L A I, A

----_._--

A.

.~--

Advertentien

De Heer

van de moderne PIIILIPS' ontvanger 323A is het mlddel om'
steeds de jujste a.f~temmfllg te verkrijgen ,bij het zoeken naar
het gewenschte station.
'
DIT 000 geeft, U met een enkele handomdraal van de afstem~110P, ZONDER, FALEN, de meest zulvere afstemming van het
te ontvangen geluid. \Vie een "goed" toestel soekt kieze slechts
,.de PHILIPS :323A".

HeerennModeJAfdeeling
3101
--:--__

3729 1II_ _~IIIIi_..IRI_flD_
:--

S

J

Batavia·Centrum

~~

DEKI{LEEDEN

TER BRA AK

P"ILIPs' 323 '
LUIJ K S

Tandarts

Doch wanneer ge zoo'n toestel zoudt aa.nschaffen dan zal het
t och van groot belang voor ~ zfjn dat het ap~ara~t vakkundig
. ,
bij U wordt opgesteld,
Ga naar een deskundig betrouwbaar adres en vraag na afleRadio _ Afdeeling. , vcrlng direct Uw garantlebewijs, Het is van belang voor U en
Tel. l51 ~
, ' cck van anderen.
3731

ME NTEN G 38
Tel~roon f383 \Velt.

Jt)'~

Mr. N. J. C. HOORWEG·
Haasmanrt

COMBIHATIE 8LUYTERS& 00.

geven met groote vreugde kennis
van de voorspoedige geboorte
van hun dochtertje
'

SOPHIA PETRONELLA

8ATAVIA ~ SOERA3AlA -

SEMARANG

'At-~DOENG

M.ACASSAA

_.£w

~.-

(12 maanden garanele)

Fuchs

en

Ren__

Tanah Abang West 14
Batavia-Centrum.
Tel. WI. 477.

.
·

,

Rijks-Ur.;.,. Utrecht

en Mevrouw

De meest vooraanstaande automoblelfabrikimt'€m rusten hun wagens nit
met Prest-O-Lite batterijen.
Ook voor Uw ~uto hebben wij ceo
. passende accu voorhanden. '
In prljzen vanaf / 15.-

MEDAl" _

,•
t
" WL. 2250 en 2400

PRIOVt. 36

••~~

•

-

..

- - - - - -

• ._lro

13201W1:
_

.-

._~----

Soekaboemi, Selabatoeweg 82.
Zondag 21,Februari 1937.
3730
I

,

Eenige en' alttemeene kennisgeving.

Verloofd:

A. E. CORNELIS'SE

w.

en

K. FRIESER

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

Djombang
- - - - - , 2 1 Februari 1937.
3675
Soerabaia
Eentge 'en nlqemeene kennisgeving.

Verloofd:

HELENE M. LENK

Reserveert Uw kamers voor de a.s. PAASCHVACANflE v66r ~et te laat is!

en

J. LAMMERTS VAN BUEREN

Wij hebben NU nog goede kamers beschtkbaer.

GRAND HOTEL SElABATOE
SOEKABOEMJ ~"
II!I"_"

Malang
.
,
I'
- - - .-, 20 Februari 1937.
3678 l:l:1t!!!~~_IB!I_B.'!_~_~
Soerabaia
I,

__

BUROEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BATAVIA.

Mede namens het bruidspaar
betuigen ondergeteekenden
langs dezen weg hunne erkentelijkheld voor de vele blijken von
belangstelling, .bi] het huwelijk
hunner kinderen ondervonden.

RENTELOOZE HVPOTHEKEN
Bouwlcas • AdmlnlskaUe • AssuranUe • Kanloor • On•• H"!~~
BAT A V I A
r.1. St. 815
Prlnunslraet 6
Wit. tl68
WIt. 3d85

SOETEDJO

NS'

, Ultgtfte'. van f 3.875.009.- obligaties der 3%% conversleleentng
1937 C hi. stukken van f 1000.- en f 500.- Nederlandsch-Courant aan .

HUIS

toonder.

3711

---_....0..-_--------,-------------

en

SOERODI POETRO

Engelsche lakenfirma zoekt vertegcnwoordigers voor den. verkoop van hoeveelheden stof noodig voor een costuum.'
~
~727
Deze moeten in staat zijn bestejlingen
met gedreltelijke betaling te vei'krijgen.
\
Dr. A. K. J. KOUMANS
Restantbetaling bij levering.' ~oecte
provisie. Br. Box 8F W. H. Smith &
en echtgenoote Son Ltd; Strand House, London~ W.
C. 2, Eng'eland.
p. p. c. alb m.s. "Tjisedane"
3697

en hunne respectievelijke
echtgenooten.

24-2- t 937
verhinderd afscheidsbezoeken af
te leggen.

B L 0 K

'f eletoon 108 -

------_

Tjangkol

-"-

B L 9 E Nt E N MAG A Z IJ N

P RIM AVERA

I BON.

VOOl abdnnementen. lUachten 0111t.teut. ~e Oe'~UIgl,.Cl~ van net. HataVlaaoon tileuWSOlad gelleve m~u
~cn te Wenden t-ot. den agent" <len

C•

.L-.. . . . . .

3699

C HER
J•

Stadsgemeente Batavia

Vraagt prospectus

N. V. B. A. A. K. O. H.

'
3~

E

"

JON G E 0 A M E

~d::::",~

voor telefoonbedienlng en .lichte
administratieve w€rkzaamhed€n op
hand€'lskantoO~t te Batavia-C.
.
,
SolliCltatlebrl€ven onder No~ .35
aan Publiciteitsbureau Paauwe ~
Co., NoordwUk 34.
372'4

,U ."
EEN- G,O~D PASSEND

COR SET

Menteng IA telf. WI. 820 Bat.·C.

.

.

....

\.

.
_

NOORDWIJK 42

.,

_ _ _•

-

'.

I

N. V. Nederlandsch·lndische
Hypotheekbonk.

,.

M. VAN BAARSEL
G. BUYN
"\

Menteng 21· -

Tandartsen.
Tel. 950, wt
3682
,

• •3.-

.

-~

I

ui1 brengenvan h€t verslag ;;iiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
over 1936.
OO€dkeurlng van de Balans . .
._~'I
p€r 31 Decemb€r 1936.

3. ,Commissa~i~-verkiezing.

De stukIren Ugg€n van 12 Ii'ebruarJ. 1937 af ter visle van aandeelhouders.'

GLOBE

CAM·AY
i EE

,

I,

• ,

chaf')me en~;

JOHNNY WEISMULLER en
MAUREEN
O'SULLIVAN

datmaj (edere1.4

\?r->OUIW \?anf~r

e~n goede$
. tOlletzeep\?e~~~
· wachten
:i~
7~OO doctopen In arne

• !

Morgen Voorheltfng

VENDUTIE

p

.
*
Pika hebben Z IchM,

ten huize v/d WelEdZeerGel.
lIeer

, Dr. A. K. J. KOUMANS

.w,.,.

_

. VAN HEUTSZPLEIN 5

onomwonden ,u(~e.~

:;proken o~er'

HEDEN KIJKAVOND

MORGEN VENDUTIE

bestaat' nog slechts eenrge ma"nden en
heeft toch reed.. vele relatfes - - - -

ten huize. v/d WeIEdG. IIe'er

P. A. ·M. BEIJAERT
THEREsIAKERKWEG 10
SpedflcaUe :
MODERNE kantoor-, SLAAPen EETKAMERS, TAPIJTEN,
kroonlamp, ELEOTR.' ORAMOFOON, d)atl zitje, NEW
PERFECTION, €nz., ,enz.

•
•....e

AI

\?an daze

.,~

~)"

sw

Magneetjes Trekken

~~,
1·

betrouwbaar Is
,

',j

,

Laat :',Uw drukwerken door, Bad I s k a be,lorgen J
Bad. k'a,'faalt noolt r ------~------

TJ..f~

S I u Is/b r II g 5 t raat 23 - Batavia-Centrum
.I

, I

I

.g!

.,~~
./.
.';t

"I'~~.
·s
'~f
~

s

SOAP OF BEAUTIFUL

,

,:' I

•

zUI\?ere~~:

.

.....~choonhefd~zeep~;

en In de aJlereerste plaats - - . . - 7

deWE3Lf~

dad(~e 4(twe~k{n.¢'.~

doordat Bad Ish a goede servIce geeft

3726

I
! •

~er'hoo~t UW~

SPOEDIGI

"

3725

p~

111111

~jhttJr!ttt
&·~O
.
.
~

•

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.Y.
NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO MIJ;, ,N.V.
Bat a v i a, 22 Februari 1937.
3700
J

!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

JAARLIJKSCHE
ALOEMEENE J~
VERGADERING YAN AANDEELHOUDERS op Vrijdag 26 Februari
1937 des voormiddags ten 8.30 uur
ten kantore der Nillmij, Noordwijk

2.

1')3.1

Prosp€,ctussen en inschrijvingsfbrmuli€ren zijn bij de kantQren

3684 van inschrijving v e r k r i j g b a a r . ·

1.

.Bonefc1clS

..

PIL ,~;~~f~:!h~;:i~!i~~~~el~~d::l~~b~e~:: fe~n~~~ef~:;;k1:rdi~r~~:

Punten ,van behandeling:

VINDT U BU

133m

S

~

! •

van des. voormiddags 9 uur tot des. namiddags 4 uur tot den koers
van 99%% met recht van voorkeur voor houders van de nog ultstaande, nlet ultgelote obligaties der '5% Ieeningen 1917 en 1928 der
Stadsgemeente Batavia en der 5% leenlng 1917 der voormaltge St-ads-

.IMP: I-fAP,MGEN VEp"WF:.Y &CO NY.

34.

prijzen.

_-------~--_

_...,

Vrijdag 26 Februar1 1937

T'

I""

per 1 Maart a.s,

Dagelijks versche a.anvoer pcr K.N.
J.L.iU.
van Europeesche Hortensia's
in' wit en blauw, auin- en Polyantha
rozen. i\Iomenteel verkrijgbaar blo~lel1de gloxinia plantjes tegeu billijke

\

S EL
A \I PORT
AA

GEVRAAGD

\' Ondergeteekenden berichten, dat zij bij harekantoren te Batavia,
Soerabaia en 8emarang de Inschrljvlng op bovengenoernde ulti~ifte
openstellen op

I

.,

WOM~N.

../

i

..
'

van llIaan(lag 22 Fehl''liarI
_ _ _ _ _ _ _._ _.----.~_-.__ - '.

1931 - TWEEDE

. . . ~ _______'__ _ ..:....::_-.---M! __
. _,_
. ._

.]

in. Aragon

vallen

Nationalisten

Het Contrdle-plcn

Voortzetting

qevechien

hevige

"

vrijwilligersverbod
20 Februari in werking'
'~
.getreden I

Sa I a m a nco, 21 \ Febr. (Reuter). / Hetnatio-.
-nolisfisch offensiefaon hat Aragonfront is volqenseen
officieel communique geresultee'rd i0 de i,pna~e van het
dorp Vivel del Rio, dot het~esteld~ doel was.. De·.regee~
tingstroepen waren 'ged.wongen zich terug te trekken
'met achterlating van 100 dooden. Tevens werd een
regeeringsaanval op Vccio 'Madrid met zware verliezen

l'

teruqqeslcqen.

i

I

I

Successen tler Rooden

- ... , -0'1 tlf~.N ,- ~

f'fil\

A 1m e ria , 21' Fabr. :(Reuter). ,. Na de operaties
in de omgeving 'van Cadiar, alwqar, naar verluidt, ·de
nationalisten vele dooden verloren hebben, hebben de
regeeringstroepen st~IUn~e'n inge~omen, welke de Sierra
de las Alpujarras domineeren en over een-Iengte~an~O
'mijl longs de kust ;ten Noord~Westen vqn .Motnl zlJn
gel'egen.' Daardoor :zijn de Roodetroepen In stqat de
verbinding tusschen 'Qe kust en ~e bergen te contro..
leeren.
I I
I
1

Porlu'gal

19 Febl'. (Transoc'ean),'
Volgens de "Elvening Standard" zal
TERUG urr VENEZUELA
Portugal een :-ov~reenkomst met Engeland slutten, volgens welke 60 Brttsche
Den H a 'a g, 21 Febr. De'gouoftlcIerel) zullen worden gestatlonneerd verneur van Curacao Is van zijn rels
in de voornaamate havensteden en naar Varacas 'te Willemstad ·teruggegrensplaatssn van .portugal, welke orrt- keerd 'en begiftIgd 'met het ·groOtk.rtiis,
cteren .toeslcht 'ztill~n uittoe,f~neil op de van deorde van' Simon Bolivar. De pt~
'activiteit van<;le Portugeesche politie sident van VeneZlu'ala is b~giftlgd "met
en doua:ne~a:mbtenareh.
het grootkruls in de 'Orde van, den N't!Men zal zlch .hertrineren Qat de Por- derlandschen Leeuw, terwljl 'de Vene·zo-..
tugeesche opposltle tegen 'het plan der laansche ministers van 'BuitenHirtdScfie
non-Interventle-commlssle in het bfj- ,Z.aken en verkeer het groctkruls in' de
zonde.. r een geVol.g Was van. het feit, d.' at
aande Sovjet-Unle werd tqegestaan6r~e van Oranle-Nassau hebben ontaan de controls deel te nomen.
vangen.
Portugal - aldus verzekert de ,;Dally
SAl\iEN'\VER'KENDE pADVnioE'RS
~~press" -:- zal daarom geen direct contact onderhouden met de non-inter-' Den H a a g, 21 Febr.- "Pe .NeYentle-commtssle.
'
De Britsche regeerlng zal optreden 'ded,~ndsc~ePadvinders vere~n~gip~ en
als "verbindingsofflcier" tussohen de de Padvlnders Vereeniging Nederland
Purtugeesche regeerlng en' de Interna- hebben tot samenwerklng 'beslo'tenmet
.
tlonale ,cont!ol~-commiSs~e, welke zal een proeftijd van drie [aar,
.
worden gevormd,
, 'Met ·bl~.~ v~r~ljl~l1"~ ~oo,t~ nos, datde it vy ',rMwriq Pi . it'
- .
...
Britsche officieren, belast met het 'uitoefeneilvan toezlcht 'ap 'de activlteit
der ,Portuge'esche 'politie ,en douane,
offlc.leel zullen worden verboilden aan
.de Britsche ambassade' te Lissabon.
To k i 0, 21 Febr. (Reuter).
\ L'o'il de n,

.Gaikis benoemd tot Sovietqezcnt te Volencio
Portugeesche ,hez\V,Utell tegen contrdleplan

'.

Britsche 'o'fficieren 'in
I

.'

Lon d. e n, 20 Febr. (Hellter). Heden te middernacht, samenvallend met
het begin van de aehtste maand van
den -Spaanschen burgeroorlog, zal . het
verbod op het vertrek van buitenlandsehe vrijwilligers naar Spanje in werklng
treden.
i
Hoewel ,27 landen het door de non-interventle-commtssle
opgestelde
plan
hebben onderschreven is het berelkte
succes in groote mate het gevolg' van de
krachtige stappen, welke Engeland geheel alleen bij de groote mogendheden
heef,t gedaall en he,t feit dat het ,erin is I
t ...
geshiagd DllitschlalHl en I ahe te overrellen niet aan te dringen op een onm.iddellijke verwijdering van de vrijwilligers, ,
die ,zich reeds hi Spanje bevinden.

I

I

Graziani
Rom e, 20 Febr. (Reuter). Maarschalk Graziani, gouverneur-generaal van :Ethiopie, werd gisteren
licht gewond door een bom, ~ie
door een onteoredeti 'Eth~opier in
de straten van Addis ~beba naar
hem geworpen ,werd.

I

•

~...

Rome 20 Febr. (Reuter). De
aanslag .'op maarschalk' Rodollo
Graziani wordt door de middagbladen ais een ,betrekkelijk onbeteekend leit beschouwd. . I'

De P()rtugee~c'~e h~ud'iIi9
De 11lon-interventie-comm.i§§ie ziet zich i
Op depers'telegrammen uit Addis
verandering in Jdpans poIiH~{<
nog voor een belangrijker probleem geA,beba 1Vordt censuur tg egepa.st "
EEN OFFICIEEL CO~.mIUNIQUE
ten aan'zien van China werd 20
plaatst, n.l, deli stroolll van' ammunitie : 'clCch gemeend wordt~a( n(lar'
dezer
door Hayashi in een ver:.
over zee of via Portugal te stuiten. Er I aanleiding van dezen aq.,tl:slq.g e~n
'~ 1 ss a. bon, 20 \ Febr. (Trans'-. .
I
klaring
vOor de begrootingscombestaan echter goede voorllitzichten dat.
groote tazzia 'zq,l plaatshebben~ter
ocean),. .In een .Qfficl.eel communique
will 'drastischer maatregelen zullen
rilissie
van
het Lagerhuis ~e-.
van 'het Po'rtugeesche lIn1nlsrerle 'Van
'deze llloeilijkheden binnenklOrt zullen !.,. worden toegepast.
:Buitenlandsche
Zaken
Worden
<Ie
bekendgemaakt.
Deze ve.randering
zijn overwonnell en dat. het conh3lerI(,ht.eh, iwelk,~ in het lJilUitenland de
houdt n./. in de bevordering van
tillerieb0nlbarde~ent.
De
regf~xings plan, op 6 ~Iaart a.s. in werking zal tre.In den Jarama-secto'r
ronde do.e,l), volg~ns Welke Portugal de
troepen waren tot o-p een a~stand va.n den_
de Chineesch-Japansche cultu, wel1}(zaamheden der non-interventie10 'meter van de naUonalistische loopRom
e,
/20
Febr.
(Transocean).
comnll~~e
~
lbemoeilijken
en
zijn
reele be.trekkingen te concenl\i ,a d 'r i d, 21 ~br. (Reutet). De graven' gekomen, toen ziJ werde'n te~ugDe aanslag op maarschalk Rodolla
.'
,
treeren /lOP de basis van h.et 'feit,
VOEDSELVOORZIENING
VA.I.~
lUADRID
Graziani
keelt
,in
geheel'
italt.e
oO;l'SprQ,ll'Kelljk.e
politiek
rou
hebben
gegevechten op' groote scha~ll werden geslagen.
"
dot
Japan onder geen omstangroote:
'verontwaardiging
verw,ekt
wlj,~'~,
\Vee.rwr<?ken.
~
.
.
Zondagmorgen. in den JaramasectiOr ten
!ten uur later stormden ziJ weder in
Mad l' i d., 20 Febr. (Reuter), Met
en wordt door de bladen e,en beu;ijs
pe ~QrtUgeeoSlChe :r:~eering. ~ ald'Us
.drgheden eenig deel van het
Zuid Oosten van ~Iadrid voortgezet. De gesloten, geledere'h voorwaartS\ door ingang van 25 Februari mogen. nog
geacht ,dat de onverzoenli}ke (Wnverklaart het com m unl(}ue -'- heeft
Chineesche
grondgebied
zal
regeeringstroepen vorderdeil ondanks megafoons de Internatiolfale brullend. Slech ts 350 kruidenlerswinkels\ te M a d r i d ·
ge..
en .
Qo.ge:nb"llk
..
hang'ers 01 'huurlingen van den
. . afgeweken van haar
,
Wederom
werden
ziJ
in
grooten
get~e op en blij',ven voor den verikoop'
tracht~n te verwerven~'.
'van led
oorsprOnkelijke
oou"ding
n'opens
het
een . intensief macftiii.egeweervuur en
Negus thans geisoleerde ~ps~an en
..
neergemaald. '
vensmiddelen aan de nog overgebleven
trachten te verwekken, nu de gevra~:gst'uk.
I
consolideerden hun nieuwe posities tijD1
Heden deden, de na tionalis.Wn een b evolkin , welke op 'ongeveer 800.000
d oor d e
O!s~ho:on de re'ge.ering hI geen en'kel
organiseerde
tegenstand
..
.
.,
',
dens een aanval. iler Ilationalisten, wel- aanval op den vijand, dlen zij ulte.en- personell
wordt geraamd.
o>V7t-cht
'verantwoordelij'k is Vaor de in- ~
_.'..".·.
.•.••
"-r#~ .........
I I_
Italiaansche troepen is overwon}I=
~ ~. ···.=_.-.···9"
.!~
~""" · ; .
!!'!Tt""'""
ke gesteund werd dOlOr hevig artillerie- sloegen.
S<>ortgelijke maatregelen zuBen wornen.
"tel'natlonale situatie, welke als gevolg
Viit.-....
den genomen ten aanzlen van and'ere
, van het Spaansc'lie conflict Is ontsta:an,
internationo'le .bewak·in'g
WE'EREEN ZEEGEVECIIT
eerste levensbehoeften, levensmiddelen,
. De ,bladen waar$chuwen 'deze
heeft 'Zij niettemin het non-interventleenz.
elementen, dat het jasdstisc.h.6
plan ondersteund en naar aan1E~iding
Natl()nalistische opei'(aties . V'olgens een berlcht van "het
zwaard degenen zal bereiken,9(e
van verzoeken om steun van de zijde
EEN NON-INTE'RVENTIEVLA,G
RadIo" uit ~vma had 20 dezer nabij
IIET SPAANSCIIE BANKPAPIER
verantwoordeli}k zijn 'Door 'd.en, 'van ,versohlIloo'de Ibevrlende landen de
Par ij s, 20 Febr. (Trahsocean). cirtage11la het tweede zeegevech~ van
aa'nslag en dat de wet in !taar p:o(~e
Britsch,e r~~ering 'uibgehoodigd BritLOll den, 20 Febr. (Transocean).
Gtmleld wordt dat de nationalistische dez~ week plaats. Drle roode oorlogsPar ij s, 19 Febr. (Transocean). Het·
gestrengheid ,zal worden ~oeg&}Jas,~~
sche 'Waafuemers te zenden ten einde De oohtendbladen pUbliceel'en bijwn~er
t
If
° f h bb'
t' - schep'en vielen hier den natIonallstI- Spaansche bankpapier, dat. bet stemten einde te 'verzekeren, dat Italie
contrQle' uit ~ oefenen op d,e naleving hede'n inzake l1et plan voOr de 1l1t'erriaroepen een 0 ,ensIe . e en mg,eze,I In scl'le;n kruiser "Canarias" 'en een natlo- pel draagt van de nationallstisch,e re: I
do"o'-r' p-n-.-h'"a'l
'v.........
ij"ll '~e:rp'
·lichtrn~o· en tlonale bewakil1g van de Spailnsche'Kust,
rustig zijn taak van bescha;ving .en
VI.IIl.l6
C\H
V
de richting van de Castella de la P ana nali,stische rorpedoboot aan.
geering te Burgos ~ll dat te Pi.\r}j:s i
bevrijd.in,g zalkupnen.. voortzett~n. .
luzake de a<anwerving v~n Yrijwilligers, dat ontworpen werd door de techniscne
en Tortosa-districten.
Als gevolg van de grootere!kundIgheid circuleert, blijft stijgen .in vergelij~~~,l
del\ ~ool'tocht '~ai1: 'b;ulteftlafi~sche lvrij.. sub~commissie vall de llon-intetventie\V~nl1eerzij dez'e dishicten, eeliltlaal van . de kanonniei's van de"Canarlas", tot het z.lg. Valencla-bankp~pler. ',' ,
*\ .
wlnig~rs 'il:oor' PQrtu:galeh he,t vel"voer conlmlssH~.
llebben bereikt zouden zij in sltaat zijn ai~mede de grooter~ dra,agWiJ4,te van
Ofschoon de roode rtrgeering Zich
OOrl.~$nateriaaI over de Port"ugeeVolgens dc "Morning Post" zijn,de be:.
.
C t I .:.
het ge~chu,t ·van den nati.ona.lis. tisch.en h ft
t
gem kt van den 'ge
R 0 n~ e, 21 Febr: (Rel.,lter). Een
sche grens. .
,.
,',
de verbindingen tusschen . a a ~m.e el~
~
ee
mees er,
aa
,communique 'zegt, 'dat 'Graziani bet\ltnoodi"ging' rwerdl ~keild.ge- trokke'n 'mogendhedenover,eeligekomen,
. .
'j kruiser waren de roo de' schepen sPOedig heelen goudvoorraad van de Banco de,
..
,
,
de rest van bet r'oode Spa'nje, af te snl - g.e,d:·wo.ng.en .te. vluchten. Een ,der s.che-·
d t h t b kid n
zig was met in kerkenen 'moskeeen
nHHikt·door :dehvO"ofzltter aer Lohden- dat Bdtscheell Portugeesche oo1'logs:.
d~n.
. '
Espana, zoo a
e, an pap er er a: I geschenken uit Ite .deelen i aan de
scbe " nOh-hiterventle:'c'ommlssle lm'd schepen zulien 'tiatrouilIe'ere'n
Goit
..
pen Was' zoo ernstig besCha~igd.' dat de tionalistische regeering thans feitelijk
armen, toen 'een 'aantal ontevre,den.
l'
t"'
van Biscaye, Fransche eh Sovjet-nussl.:.,
Ook 'is een aanval ingezetin den Bel- bel)lanning het aan den" gron,d mc.est zonder dekking is, is de waarde van dit I
P ymouu.
.
t
t
Z'd 0 t
Sa a zerte'n en het vervolgens verllet.
laatste ongeveel' twee maal zoo ,groot
Ethiopiers zich onder de menigte
in he,t comilluniqUe Wordtetmet h1.- sche oorlogsschepen aan de Noordwestchite-secor en Ul
en vall- t br . mengden en eenige handbommen
'/d'r\t,' k 6'p .~eWi.'~_.
e, it"
d.: a.t <lit ~iet. ,slech.ts·, kust van Spanje, Britsche, Fransche en
als dIe van het Valencia-bankpapier.
01
d - os -t'
gossa, waar lte roo e POSI leSi me Ulin de richting van :den 'tnaatschalk
een nleuwe vor,n\. ,van cont1'ole Is, ont- Portugeesche oorlogsschepen . aiul de
tengewoon sterk worden g'eacht.
Voedseltekort te Madrid
Ai\N DE FRANSCIIE GRENS
wierpel~, GrClJZiani weret licht en .wt>rpen ~'r ·qle~on"'ipt.e~\t'en.ue-coi.h- Zuidkust en Duitsche en Italiaan,sche
Dat deze nieuwe olieraties der natiogeneraal A1{relio 'Lota ernstig gemissle, dQch oo'n vrijwtlllge ultnoodlg\:ng oorlogsschepen aan de Oostkus,t.
'n'a"'lls'hhl' de Cahllaansche Generalitat PATROUILLES UIT FOURAGEEREN
Par ij s, 20 Febr. (Transocean). L e
wond . . ten, aantal Ethiopierswetd
. aiart het iaid~s
'mog:endheid,
De diP"lor,latieke correspolldent van
eveneens gekwets't, .
o.a. .
Aboencl
elk' POrtmmal
'middel
van de.. ,,¥orning Post" verneemt, d,at, er
. met be'.lOrgdheid vervuUen wordt 'aange- .
1 F b (T
Mat 1 n verneemt dat de. roode auto,me t we.,
,~.o: r. door
'
is ver.
S a I am
pc a, 2 tee r.
ransKyrillo.:
eertn
'bondgenQOtscoop:sverdmg
.
meerungsverschillen besto
omtrent
1den
toohd
door het communique, d,;;tt· giste- ocean).
Het avoedsel'tekort
Madrid
is riteiten te Valencia hebben geweigerd
'bo"dln
Ook 'Zuu.on de we~kzaamheden.
. l4~.
'
, ", . "
aan 240 F'ransche vrijwiHlgers toe te
Verdefe' berichten uit Addis 'Abe,'-'1 '~
•
!'lv
J.
'het aantal Brltsche waarnemers op Porteil J~ Barcelona werd uitgegeven;, wa~r- ten slotre 'zoo ettistlg geworden, dat de staan naal' Frankrijk terug te keeren. ,I ba omttent den ,aanslag op h.elleder il1sp~teurs nlet dezelfde zijn aIs t a 'c"
'. d . hi d
. .
~ d be' IkOng Yordt gewaarschuwd ~fens~.~j~p.t~ patrou1lles ultzond om De Fransche regeerh'1g tracht thans d e '
1 . dia van hen, die overeenkOlffisttg; (let uoees n gron ge e .
In
e
vo. I
\
. onder de boeren in de Oostelijke proven van'den onderkoning .me den,
controle~plan van de non.:.interventie~
.
1
.
dat de vij~H\d, voor de poorten staat en vincies, wel~e onder de heerqchappij van Valencia-regeering te bewegen bedoeld~
da.t er geen sterjgevallen' te becommissle lworden
~angewezen. 0.1 . De Fran~che anibas:s'adeur Corb n wu
de druk op het ZuideIiJ.·k f.r.ont v.oort- het' Roode lege'o staan, levensm.id,d,elen. Fransche burgers naar Frankrijk terug
treuren zijn ten gevolg~ van 'de t o e - ,
I t
erop hebben g'ewez~n da,t 'het aaiital In. t
..,
. 't·e kwe t suren. D e on d er k 0BrItsche
waa.memers
n e l~""
wo't- specteu'rs aan de Portugeesche g"r''e"n's··
• .
t. f "
. ' ~D
"" tHe '
1 t
d e z.onden.
'"
gebrach
,
,
',
1 ktmnen
.
'durend gi'\:>()ter wordt.
e "'?Udrag~e.n. t~. ~altOUe s s a~r {n
UitPe':plgnan wordt groote actlviteit
ning ,en de andere ,getroffenen' geden be~.choU:Wd \!;l:'~ leden eene,r n~r· (80) ongunstig afstak tegen dat, .wat
Een officleel communique van het \la:. er l.n e ,~~en c w.ng n zoovee e- gemeld, teneinde de vrijwilligers, die al'nezen snei' behalve de generaal van
natIonale ()-rgai1L~a:t1e.
voor do Fransch-Spaansche ghhls Is
° "
i:· , 't' S' I ven~middel.en af ,te staanb dat een aan- daar In. kampen verzameld zijn, heden de lllc"'t'.macht
Liotta, wiens verIHet cOhununique wordt besloten met
t ld
I 180
honahstIsche hoofdkwar ler . e .. a a- ta'l vrachta:u'tQ's daarm~de b,ela,den kon
~
de 'verklaring dat wanheer de POr>tugee- vcorges e ., n..
.
mahca. ineldt ;dat de roode aan'va\len iiI wordell. Deze 'bel'efkten evenwelnimmer in den loop van den dag de~ grens nog I wondilig zoo ernstig is, dat~· ?i}n
sche regE!erlng d:e overtu~ging IOOU ~rijHetzelfde blad verneemt dat de n19dell i\ravaca-sector aan .het Madrid- Madri~, 'Y,lj~' I:et koilVooi o~p ,<:len·..terug- te ~i~fe~~~ d~o~~v~:rs~:~rerio vrijwilligers'
been 'iiwest geamputeerd worden.
.~en, ~a.~ 4~ ~ge~)Vqord~gpeid ~Qn den gelijkheid best:aat. d~t ~~jde~~.~e" ~.~r~t~
front en ten Oosten van de Rio Jarama w,eg.,te Albaceta werd ..~a.n!ellO':l,den en te Perpignan. Dezen ;zullen vorgens. Ie'
,Portugeeschen g€'ldelegeerde in (le non- volgende zlttmg, del' non..;.lntervenUe~
.
volgens den national1stlSQhen r~dio-omintei:"vent1e-~ommlSsi~ een 01lovel'kome- commissie vootsfeHeh 'ztilleh wor<t'en Inna he.v.ige f gevec~ten
met zware verlle- r<iep" door <i,e internatft)nah~ bri~ad. e in M""a tin heden tezamen met nog' 3QO'
ll'j'ken Ihlnder'p"I"1 'vo~...,;"t ,,;nor, de 'Ver- gediend voor de verwijdering van aIle
I
man naar Barcelona en Albacete worden
v
,
zen ZlJI~ a ge~ agen.
beslag werd
'genomen.
elschte
eenstemmigheid ten aanzien
van, buitenlandsche vrijlwilUgers
' "
getransporteerd.
n
\ 'uit SpanJe~
Een bericht uit Granad~ meldt l4t de
.
.
t
I 'dt d t· t t l 2" 000 ij
.het ,tieflhlth~Ve cohtt'ole-phin, rortugal
Oe "Da~y Telegr~ph'" verneemt, .qat
.
.
K'
TE VALENCIA?
.H.e
verd Ul,S ' a III
vr
B e r I ij n, 21 Febr. (Transo"'ean)
.....l.
1 za I t'er tigt re kk en. d,e t eCh'n'1'sc h
I 'ss ie. z,ou ..h e'en
bb
a atste
I.. ·'
Ci g:roep''en
roodelt, ,die 110'g. ili de
' AB'INDT'S··Crt.ISIS
A:..
11.
. . '
11
h ,0 aa .3.
j
P ....
. ztch hIt de coniJuisse
e comm
gel
WI 1gers e paansc e grens Zl n ge as- De tekst van het decreet betreffende
adviseerd dalt aUe O;OrlogsschePen~ deel~
im"ra. Nevada tegenstand boden, ver- . Par ij s,. 19 l'el1,. (Transoc.ean>. pe seerd.
I het verOOd om als vrijwllliger dlenst til
VJlRBOJ) VAN AANWERVING IN
nemelid aan de bewaklng der
nietigd zijn. De fooden verloren hier de geruchten omti-eht 'een 'aanstaal1de· kaIn verjand_ hlerme~e merkt het .blad nemen in Spanje of ill eenlgen Vortn dlDENEi\tARKEN
kust, eenspeclale "non-IQtervenHe7via~"
laatste week 137 ~oo«;le.n ~m .53 g',ewo n-. binetscrl~i,s Je V~~eijci~ worden meer op dat. va.n de .ongeveer 43.000 span~a.ar-! rect of Indirect aal1 den Spaanschen
zuBen voeren en dat de kosteri der Heden'
"
en meer bevestigd.,
den, dIem de Fransche gre~~dlstrlctenI' burgeroorlog deel te nemen is door den
K 0 pen h ag e n, 19 Febr. (Trans-' waklrlg door elke betrokken inog~ii(nHHa
'J-&
•
Gemeld wordt dat Premier Caballero wonen, slechts 80 ~e gr~ns ZIJn overge-. minister van BinnenlandscheZaken ge- ocean). Volgens de l;>laden wordt thans afz~mderlijk zal worden gedragen. .,
, In de proyincie 1\~a1\lga h"l)ben ~leh op last van Moskou het Premlerschap trck~en om ~ich biJ de kcepen der Va- I pubUcoord. Het beslult trad 21 dezer In door de n.eensche regeering een. wetsUlt .l'atijs WOldt. genield, dat het verd.e laa~st,e dagen n't"eer dan 250 roodeD zal ':'!oete\1 Mstailn aan den socialist ::~~::,-r~::e~~cght~ed:oe:;~nj:r~~~t~~~ \ werking..
ontwerp opgesteld,. wa·arbij de aanwer- toek der SovJet-Russlselie regeerlhg
overgegeve\l.
. .
Neogl'1kn.~.. dt kl d d~· d
de non-interventie-politiek strikt nale- I . T'SJECIIISC'IIE
vlng van vrijwllUgers en bun vertrek te mogen deelnemen aan de internatlo'
0
Ivvor
ver aar
av e com·
CONTRO,..B
naar Spanje wordtvj€l·bode~.
nale controle op de Marokkaansche 'l<us.t
IN IIET LAS ROZAS-DISTRICT
. muniste~e~ ;\In.~rchi~t.e,n .\lIt het kabi- ven.
" D e jbladen spreken
v-oldoening uit als deel van zijn activiteit overeenkomnet zul\en' wotden verwijderd, aangeIIEff DUITSCIIE DECREET ;
~ r a a g, 19 Febr. (Transocean). over het feit, dat thans een einde zal stig het controle-plal1, "Le Matin" aan"Havas" meldt ult Madrid, dat het zle.n ;1'1o,sko~.. jV~I)scht ~at d~ Valenc!aNaa, aan!eldlng van d.e beslulten van komen aan .de tr\lnsporten, welke ge- leldlng geeft een erl}stlge waarschuwlng
communiqu,e ,der Junta porIa D,efensa, regeel'1n~ naar ,p\llten ee:n d,emocra,tlsch
de Londensche i non-interventle-com- regeld elken Zaterdag yah Aarhuus naar
ctat h'ecteilnliddag i2 uur werd uitgege- aspec~Z'al~·~ben., .
'.
'..
B e r I ~j 11, 20 .~ebr. (Transocean). missie heeft 'de Tsjechoslowaaksche re- Spanje vertrokken.
te richtentot de Fransche regecfing.
ven,' nie'ldt, dat de r~geer1ng~trO€pen . ,~e..'Ui~sl~l~ing .yan d~ cC?mmu~ls~.en He~ beslUl't, waarblJ de deelname van I' gee ring bepaald, dat aanalle TsjeIjet blad ze~t d.at frankrijk <iit v,Qorhun opmarsch in het Las Roza~-dis,trict en an~re~,tsten. Ult~~t .~ap.i~e~ S,~hlj~~ DUltschers aan den Spa.anscben hurger- ohoslow-aaksche burgers, van wie yeri'()RTUGEESC~IE i\tAATREGELEN
st€l. brtaanva,ardbaar moet vet~l~r·~,n.,
'voortzetten, zonder dat tegenstand 'werd te ValenCIa gee~ ~oellIJkh,eden op te oor.log wordt verboden, IS thans door de moed wordt dat' zij voornemens~ijn
' , ' : '
.
terWljl de wensch der Sovjet-regeering,
ondervonden. .
,
leveren, .doch te aarcelona ~u ~el\ DUltsche rege.ering goedgekeurd en zall zich aan te sluiten bij een del' partijen
ult Lissabon wordt geme~d, dat de dat in Marokko bases ter ,oosehlf(kl;rig
..... '
.
,'..
soortge1iJ~e maatregel onmqge l lJlt tljll\ Zondag 21 Feoruari in werking treden. in den Spaanschen. burgeroorlog, zal p,ottu~~e§.dle. ~~~,~riii$ ee.I1 b~sluit heef~ vrtn. de Sovje,t-vioot z9~de.h Wd~~~.n g,eDe regeermgs~roepen vIelen 6:Ok m~t aangezleli aIda'~r de Federacion Anal''''
Het besluit verklaar~ dat het aan \~orden belethet land te verlaten.
ultgegeven, . )V'~arbd, het aallwerven, va,n s,te1d, evemnin niqet worden Inge:whUgd
~ucces <;ie l1~,tlqnali~t1sche :>pOsll\es blj qui3ta Iberica op het ,gebied del' ..pj)li.. !?uitsche onderdanen verboden is Bu'itenl.anders, dIe op weg n~~i' ~P',~h.- Portugeesche vrijwllUgers om deel te ne- aangezlen . ~It slechts de moge.Ilj1,{h~t~
. Cuesta, de las Perdices ten Noordwesten tiek den boveritoon voert.
zlch naar Spanje en de Spaansche be-.. je het fI'sjechosldwaaksche gron!igb.ieq men aail den spaan.schen ~urg~rQorJog zou scheppei} voor e.el} , ~~tbreldln~ ..~ef
van de hoofdS't~d aan.
zittingen, met inbegrip van het spaan-I zouden passeeien, zullen naar hun land en hun vertrek rtaar Spanje verboden cpnimufiiStische activiteit in NootdGeneraal Mlaja inspecteerde het geNIElfWE SOVIE'rGEZA~T
sche protectoraat in l\farokko, te bege- van herkomst worden teruggezonden. wordt,'
"
Afrika. '
.
h~~le Madrid-front.
yen met het doel deel te nemen aan den
Vrijwilllg~rs, die na de pubUcaUe van
De strijd bij de RIo Jarama was heM 0 sk 0 li, ~O Febr. (llavas). Spaanschen Jmrgeroorlog.
.
SOVJET-VERBOD
dit besluit het land 'verlatenzullen hun, VERBODEN GEtDiNZMiELI~G
d'~n veel mlhder hertJg. Beide Partijen G ~ i k 1 s 1 s b e 1\ 0 e in d tot. De Duitsche minister van Binnenlandne Portugeesche burgerrechten verlieversterken thanshare positieg.
a 'ri1. b as s. ad;e 'u ~ d ,e r tJ. S. S. R. sche Zaken wordt gemachtigd de nooM 0 s k 0 U, 21 Febr. (R~uter). De zen.
P :a r, iJ s, 19 Febr. (Havas). Rei
'1 n, . Spa n j e1 n d e p I a a t s dige maatregelen 'te nemen ten einde te Sovjet heeft besloten he,t vertrek van
J'ortugee-sche burg-ers, dIe dienst doen
noonEN AFOESLAGEN
van R 0 sen b erg, dIe tot voorkomen dat personen Duitsch grond- vrijwilligers naar Spanje te verbieden. bij eell der beide Spaansche pa_rt~en, decreet, waarbij de aanwerving van
e e n a n d ere Jl P 0 S t b e - gebied verlaten of passeeren met bemoeten binnen. een maand naar Portu- vrij.wllligers en hun vertrek iiaar Spa~
je wordt verboden, bevat ook een ver..
"Reuter" meldt ult Avila d.at 'Vetwoe- n 0 e m d J S.
.
stemmiilg voor bovengenoemde gebleden
IERSCIIE STAPPEN
gal terugkeeren.
.
bod
op ;bet inzamelen van gelden, enz.
de pogin'geil del' regeerlhgstr-6Efpen om
.. .
om deel te nemen aan den burgeroorUit Dublin wordt geseind dat de Dail
In Portugal woonachtige buitenlanhe,t riatl{)nalistisch'e front' ttischim Las
RUSSISCII SCIIJP Ai~NGEVi\"'LEN
log.
.
Eirean 't wets~mt\verp'heeft~angenomen, ,ders, d.ie dienst zouden nemen bij een ter vergema~kelijklng van de aanwerRozas en Casa d~ Campo te door-breken
, . . '. '.,. , . ' . .
Het be'slui.t vcrbiedt oak de dienstname I waarbij ..qe deelname van Ierscho b~r- Ider ~I~e Spaansche partljen. zuBen. de ving vall vrijwilligers en van 't leveren
van wapenen.
door
de nat,Ionallstlsche t.roepe,n z.ijn
G 1 bra I t a r~ 2.0 Febr. (Havas). en aanwel'v~ng vanpersonen voor span-I gers.aan den spaans.chen burgCl·.oo., r.loglee~ste Vi.}f ja~r nie~ naar Portugal il110g.,
Oiften voar' humanitaire doeleind~n
. af. ~Slage~l ... ~ aa.nvall~t.'.s t.ed.eil: hI.er.bill JIe~ .s.oVjet:-~u_s,~iS.ch.·
..e .s.S. "A::.'.l11o.ur" ZOlld. je; .
wordt verooden, terwijl ook het v~rz.en- gen terugkeeren. Hetzelfde geldt voor vaUen echter niet onder het besltiit.
zware verliez~n.
,
,hedenmorgen .8 uur het uO.odsein \.tit, .Overtredingen van deze llieuwe wet den van oorlogsmaterlaal naar Spanje buitenlanders, dIe zlch via Portugal naar 'Een speciale commissie .zal . wQt:~eil
be eerste paging had gisterniorge'n nleldend dat h,e.t z~,ch ter hQogte van zullen worden gcstraft me't geVangelllS-tl verboden .wordt.
. Spanje ~ude;u begeven. .- ' . . .
irigeste~df Welke contrale zal tlito·~feil:.o
plaats tijdens zwarel1 mist,' be aanvai Cartagena bevo'l1~' en. aang~vallen werd straf.
De' Labour-party nam nlet aan de. Het besluit treedt onnuddeIlijk 111 wer- nen op alle goederen, die miar SpanJe
werd vool'aigegaan door een hevig ar- door een vUegtUlg. \ i , . .
l.
stel11mill~ over h~t ?ntwe;p ,deel.
king.
worden verzonden.
Het besluit tot een belarigrijk~
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DlT:AVIAASCH" NIEUWSBLAD
IIET VERBOD IN GRIEKENLi\ND

A then e.: 20 Febr. (Tran~ocean).
Het .mlnlsterle van Binnenlandsche Zaken heert de competente autorltelten geinstrueerd aan nlemand toestemming
te verleenen naar Spanje te vertrekken,
Uitzonderlngen sullen echter worden
gemaakt in het geval van [ournallaten
en zakenlleden, die kunnen aantoonen
dat de rels naar Spanje noodzakelijk is.
DE BE\VAKING DEIt KUSTEN

L o n den, 19 Febr. (Transocean).
De "Daily Telegraph" 'meldt dat Portugal heeft voorgesteld dat de non-Interventle-controle aan de Portugeesche
grenzen zal 'Worden uitgeoefend door
Portugeesche Inspecteurs, die onder

BdtOOh toezlcht zouden staan.
Het blad spreekt de meening ult, dat
het probleem Inzake de Portugeesche
deelname aan . het controls-plan op
deze wljze zal worden opgelost.
Voorts wordt gemeld; dat naar alle
waarschijnlijkheid het patrouilleeren
langs de Noord- en de Noord-West-kust
van Spanje zal geschleden door EngelBche, Duitsche, Fransche,· Itallaansche
en Sovjet-Russi:sche Qorlogssche'pen,
terwijl Sovjet-Rusland, ouitschland en
Italle de 'bewaking van deZuidelijke
en de MiddeUandsche Zee-kust onder
elkaar zullen verdeelen.
GEWONDE RUSSISClIE
VRfJWILLIG ERS

°

°

'M s k
u, 19 Febr. (Transocean).
Volgens de Moskousche ,bladen is heden
een transport van 200 ernstig gewonde
Sovjet-Russische vrijwilligers uit Spanje te Odessa gearriveerd.
De gewonden zijn verdeeld over de
verschlllende hospitalen te Odessa. In
de naaste tQekomst worden nog meer
transporten
gewonden ult ,Spanje te
Odessa verwacht.

Frullkrijk
Een rede 'van Flandin
LOF EN

BLAA~I

VOOR BLUM

Par ij s, 19 Febr. (Transocean). OudPremier Flandin, die bekend staat als
een Nerklaard' tegenstander van -het regiem-Blum, erkende in een hier gehouden redevoerlng openlijk, dat het kabinet-Blum Frankrijk op het gebi€d der
bultenlandsche politiek !groote diensten
heeft bewezen ;en ook op het gebied der
naUonale defensle, doch wat de binnenlalldsche politiek :aangaat verklaarde de
oud-Premier dat als gevolgvan de devaluatie \vali den franc de koopkracht van
staatsambtenaren,· renteniers en landeigenaren: belangrijk is achterultgegaan.
Flandln gaf toe, dat met <Ie sodale
wetgeving lofwaar.dige vorderingen 'zljn
gemaakt, doch hlji voegde hleraan toe,
dathet nog niet zeker is dat de boeren
en de mlddenstand' de voordeelen, die
de arbelders- hebben behaald, niet zullen. behoeven te betalen.

GRONDWE'r VOOR ALEXi\NDRE'rrE

Dultschland

vall

Duitschland en

005"

tenrijk
Mme. Tabouis' beriehten
tegengesproken

Aile Assuranties.

De vroegere secretarts-generaal van
den Franschen Hoogen Oommissaris in
Syrie Robert de Caix;
De secretaris-generaal van den Turkschen ~ninister van Buitenlandsche' Zaken \Menemec1ogIU ;
I
Professor Bourquin (Belgle);
Sir James I.McDonald-Dunett (E'ngeland) ;
Pro f e s so r K 0 11 e w· iJ n (N ed e ria n d) ;
De Zweedsche minister van Buitenlandsche Zaken Sandler zal in de commlssie vertegen'woordlgd worden' door
den. Zweedschen !ge~aU't te, Bern Westmann.
De comlmlssle zal 25 dezer een aan·
yang maken 'met haar werkz.aamheden.

"aUe

,

NAAR TRIPOLI

Rom e, 20 Febr. (Transocean). De
detalls van het a.s. bezoek van Mussolinl aan Tripoll zijn thans vastgesteld.
De Ouce zal 10 Maart a.s. te Tobruk
aan land gaan ,en zal de vlootmanoel1vres, welke aldaar van 10 tot 22 Maart
zuBen plaatshebben' bijwonen.
Ookzal Mussollnl in een particul1ere
auto de opening bijwonen van den 1900
K. M. langen autoweg langs ~e kust.
Op 18 Maart ,zal de Duce de internatlonale tentoonstell1ng te Tripoli openen.
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Rom e, 20 Febr. (Transocean>. De Handelsbank
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Dr. Wiesner verklaart dat l1e 'leglUMij.
Ii 0 11. dell, 20 .Febr. I (Aneta;) . Heden
mistische beweging .een zulver interne Union Pacific (cert.
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413,4
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/
1
8
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16~/~8
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Bank
360
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Malabar
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CLEi\RINGKOERSEN
5% ObI. Kot Bank

20 Febr. (Transocean).
Het berlcht, dat door Mada1me Genevieve
Tabouis werd gepubUceerd in "L'Oeuvre", n.l, da~ de Dultsche regeerlng nota's zou hebben gezonden aan de Ital1aansche en 'Oostenrljksche regeerlngen, mededeelend dat zlj een restauratle
der lIabsburg's niet zou dulden, wordt
te B~rlijn op de meest nadrukkelllke
wljze tegengesproken.
De "Deutscher Dienst", deze sensatloneele bewering besprekend, verklaart
dat de sprookles, welke poor de "hysterische oude dame" van "L'Oeuvre"
worden geschreven onder bescherming
van de "vrijheid der pers", weder het
toppunt der journalistleke tantaste hebben bereikt.
Ook wat de Duitsch-Hong~arsche betrekkingen betreft zljn door Madame
Tabouis fabeltjes opgediscllt, waarvan
de dwaasheid vool' zichzelf spreekt.
Ten slotte schrijft madame Tabouls
no~ over een nieuwe geheime overeenkomst tusschen Dultschland en generaal Franco.
Al deze verdichtsels behooren tot dezelfde categorie als de legende hetre!fende de Duitsche inflltratle ill Marokko.
DuHschland -- aldus besluit de "Deutscher Dienst" - weigert ztch te laten
verontrusten door dit . weefsel van
kwaadsappige leugens en laat het aan
het vol,k van Frankrijk 'z~lf over te beoordeelen welke waarde aan .zulke absurditelten kan worden' gehecht.
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DE IIEltTOG NAN WINDSOR
l\IUSSOI~INI
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cotrtcteele koersen, nadruk verboden) 5% ObI. Gem. Sem. '25
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Nabeurs
5'h% ObI. G. P'bang
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20 Febr.
en Pekalongan
6%ObI.Hotel des
Indes
Kon. Olie a f 100,
440%
5% ObI. Pr. Hotel
6% ObI. Hot. Homann .... ,
6% ObI. Djoc~a Hot.
22 Febr. 5% ObI.Java Harel
6% ObI.Plantentuin
6% ObI. Plantentuin
gedaan:

Beurs te Batavia

Tiedeman & van· Kerchem

• 1'.

G e n e IV e, 20 Febr. (Transocean).
De leden van de conrmis.sie van experts,
belast met lhet opstellen van de grondwet 'van bet autonome sanjak Alexandrette 'Zijn thans benoemd.
De commissie Is als volg,t samengesteld:
'

~Ianlldng ·22 Februarl 1937 -TWEEDE DLAD

Wee il en, 19 Febr. (Transocean). Dc
hertog van Windsor schijnt een langdurig verblijf in Oostenrijk te: overwegen. Uij heeft n.1. maatregelen getroffen
VOOl' den aanleg van een partlcul1er lan-'
dingsterrein nabij :het Schloss Enzesfeld,
waar hij momenteel vertoe~t.
Verw~cht wordt .ldat het vllegtuig van
den hertog binnen enkele dagen te Enzesfeld ,zal arriveeren.
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230%*)
Gasmij. Nat.
278*)
Anlem
530~**)
TarakiUln
Soerowlnangoen
B1U3lla.m
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De markt was optim'istlsch

87· .. ·)
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270·)

l

200Y-l*)
gestemd.

.)
gedaan.
..) nominaal.
dag het douanepakhui~. Zij sloegen de
**.) bledkoers.
douaniers neer, forceerden de de'uren en
.... ) laatkoers.
laadden 16 balen manufacturen op, die
cOlltrabande
waren
en
waarop
tevoren
Chilllt
beslag ~vas gelegd. De politie der FranDE TABAI{SVEILING
scheconces<51e hield een vrachtauto aan
en arresteerde 6 Koreanen, die aan .de
BRUTALE BANDIETEN'
I
A lffil SIt e r dam, 20 .Febri (Aneta).
Japansche autoriteH.en werden uitgeleS h a h g hal, 21 Febr. (Reuter). verd. De rest der bandieten wist te ont- Op de 19 deze'r hler iter Ste,de gehoud~n veUing van Java-t~baklagen de
Uit Tientsin wordt bericht: Veertig met snappen.
prijzen gelmiddeld 20 tot 25% boven de
knuppels gewapende Koreanen bestormtax~tl~.
den ZOI\d.ag vOQr h~t a~npfe'k.en V~n den

l'7oIJOI. N 1 Hyp.

Bank
''h~

I

ObI. N.l. UYO,

Bank
5% ObI. N.I. Hyp.
Bank
6%ObI. N,l.Hyp.
Bank
4% % ObI. Gem. Cr.
, Bartk
4% ObI.Oem. Cr.
Bank
5% ObI. Gem. Cr.
Bank
5% ObI. p. Randoe '
7% Obi. P. Randoe
6% ... Carumby
6% ObI.SOewarana
6%ObI. Mar.daUng
6% ObI. Dajeuh
ManggO'ang
6% ObI. Moeara'
Laboe
6% ObI.BodJ. Datar
6%CbI. Juliana
6%' ObI: Boekit
Lambassa
3112% ObI.Gem. Bat.
5% ObI.Gem. Ba,t. '17
6% ObI. Gem. Mr.Cornelis
4% ObI. Oem. Buitenzorg .

Am,s t e r d 'a illl, 20 Febr. (Aneta>.
D.en Haag, '20 F1ebr. {Aneta>. ,Tot
De N. V. Brooktman'rg Effectenkantoor 22 dezer zij.n de volgende clearlng,koer..
initroducaert de emtssle van' gewone sen 'v,astgesteld :
.
,~
, . '.
aandeelen N. V. Bantamsohe Plantage
Mij. a f 100.- tegen den'koets van
73.65,
ReiC'h~m,ark
uitglftevan circa 150%.
Lire
'
9.61
Peseta
1 1,1..00
Een oHlcieele noteermg z,al,tWorqen
aal1lgevraa<gd.

102

103'

FAILLISSEM.EN~EN

,DE "STILLIIALTE"-OVEREENKOMST

· u~tg~6proken.·

'Be r 1 ,i} n, 20 ~Febr. (Reuter). De
,,8tillhalte"-overeenkomst 1s wooerQm . Raad van Justitle .te ~akassa.r op 12
\
•
voor ~en tijd van.1 ja!Ur verlenig'd, waar- Februarl ~
bij, geringewijzlgingen zijn aapge\ Kho Ho Ploe, kleinlhandelaar, wonen~
braoht.
, •
de te Maoembi-Tonsea (Manado). '
WilHam Korah, lantl!bouwer, wonende
te Maoem!bl-Tortsea, (ManadoL
NE\V YORK .EN ,SINGAPORE
Raad van Jus'title te SQe·ra,baja. op 13
'
.
Wegens het herdel1lken van den ,000- Febrwari :
genaamden ."Washington-day" is de New
YorkLSche beurs (heden gesloten. De
J, ,W. Malcorps, wonen'de te Madioen.
beurs te Singapore heeft eveneens haar
Njoo pjie PeK, kooI'man, l\Vonende te
de'uren gesJoten, daar 'men daar ter Malang, \h~nderdrijlvende onder het
• stede he~en Le:baran 1/1ert.
mel"k ,,'rj!wan Gwan""
.

1

,

(.~

-I"

.:i-

.'
BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

van l\Iauudng 22 Februarl

•

1937

TWEEDE'lJUU"

!i

Producten-morkten

Beurs-Ocerzicluen
\

Bat a v I a, 22 Felbr. ('Eigendlenst).
Op de Amedkaansohe afdeeltng ontwlkkelde slchwederom hoogere vraag voor
staal- en koperwaarden. In deze rubrie1k bleef de .handel nog steeds vrij'
Qrn'vang'l'ijik.
•
",
8ulkers. Iagen meb fractloneele versclhlllen op lebs hooger rirveau. H. V. A.

bleernaoeurs g;~ZOCJht.
Ru:bibers waren beter

I

gestemd voor
Almste~da;m Rubber, welk fonds tegen
, het slot nog eenlgermate w~t te mon-

teeren,

"I

,

'

" Aandeelen ,Kon'inklijke waren in tSynlpathie- ,met het Drumrak be~er gedlsponeem en llepen 3 punten omhoog. Aandeelen i\lgemeene ,ExploratleMij. ecllter /Waren ZwaJkJker van toon. De Arner~kaaal~C'h~ soortell stelden zich op vorig
nWeau. :
I
I
'Bamkwaarden lloteeroen prijshoudend. Er ontwtkkelde zloh in llchte mate vraag .voor ,Escofnlpto. Voor aandeelen ,Nederlandsche Handel Mij. trad
'eenig! aanbod in 'de markt.
\
'
De ~oh~~pvaal'trubrle,k stelde zich op
vorl:ge ,koel'tsen en ontmoette vraag.
Wor st>oren werd geenerlei animo :aan
den 'Cl'agl' gelegd. .De e:aken bleven hlerbij b€lperkt.'
•
Op,de ,mijn!bouwr'ubr'iek bleven de 'vert<fulllen eveneens onbeduidend. Meerendeels .tra(iEm ,eenLge wins'tnemingen
naar voren.. '
Vain I handelsvennootschaplpen werd
iInternatlo hooger ingezet, dOCM het
fonds llep door aanbod in lichte mate
terug.
I

,~

Singapore
La ter werd een vastere stemming aan
De markt is heden gesloten,
den dagigelegd, hetgeen in 'bet 'bijzonder voor ,N.V. Senembahl' Mij. geldt.,
Lond.n
De scheepvaartruhrlek was eveneens
goed prljshoudend. N: A.S. M. was vast
(Reuter-Easttr.o)
gestemd,
1
Aniem behield hi} Itehte 'Vl'aag haar
19 Febr.
prij.s. ,
•'
)
De 4%'s Nederlandsche leenlng "en
open slot open slot
leenlngen met lagere rente types noteernot, not. not. not.
den lets beter.
De integrale fondsen waren 'ZWak ge- Sheets spot. koop,
dlsponeerd. iDe 3% 's 'Nederland&chvers,
Indische leenlng 1937 hood llcht her.. Mrt. koop.
.
'~rk
stel. .
'
.. Aprll/JuDI kOOP,
Dollarobllga ties Koninklij.ke deden
verk.
125, de goudwaarde.
J1lUJ&Lh ~oop
Londens gemlddeld rentetarief monteert ,

"

verk.
OCt./DeC"f'lI[OOP

verle.

::;

~'jf

,,

KATOEN

(Reuter-.uum)

De llulI'hlen bleden meeretuleels een optlmlstlscli uspec:
Bata.via goed prijsbou'delltl

ChI c a g: 0, '20 Fehr. (Reuter-East-

ern). Mel-versch. ~3~%.

RUBBER

DE l\IARKT TE SOERABAJA

':tARWB.

~, -.~_1'

S 0 e ,r a, b \a :j~, 22 Febr. (Aneta).
De tweedehands suikermarkt bleef on..
veranderd en sUI.
De N.I.V.A S. verkocht voor : con..
sumptle 1505 tons superieur en 303 tons

e

:M ~ ~ ~ ~(

D~ opening 'was prljshoudend op on..
geveer gelljke prijizen als het slot van
de lvoor~ande week. De noteerlhgen
van Maandag 'konden z~cb. echter nlet
hand/haven. Op Donderd'aig (werd de
staking in Amerikabeeindigd, "hetgeen
eenlge prijiSv'erbetedng tengevolge had.

..
Y 0 r k," 20 Febr. (Reuter- browns.
Rub'bel"sheets 38'f.l 'vraag. .
b~stern). Maart-versch. 12.57.
Crepe 41 % vraag,
DE RIJSTMARKT
De markt was atll.
'Devoorraden in Engelan'd vermmderKofne J 18.- vraag, ,f 18.50 aanbod. den unet 2.476 tons..
(Wesseltnk &- DfjkhulsJ.
De markt was stU.
Londen LIverpool Totaal
Nieuwe ()ogst f 17.50 nom.
Rijstnoteeringen vall 20 ell 21
8 Febr. '37 27.856 t. 40.699 'to 68.555' t,
Febr•.
29.13'1 t. 41.900 t. 71.031 t.
1 Fe})r. '37

. New

\

. De Theemarkt

'8 an g, k 0 k : Ketan no. 1 e. k.
Batavia aanbod f 6.- U.U. of J 9.715
per 100 kg.
,
Java Ket:an e.k, Batavia aanbod f 5.30
p.p. of f 8.58 per 100 kg.

(Opgave van Gijselman

& steutn

De aangeboden hoeveelheld bedroeg
ongeveer 6300 .klaten (10.000 klsten seKr a Yl a n g:' fro wagon Krawang- durende de voorgaande week). De kwalljn (naar gelang V. kwall~elt en plaats liteit -vertoonde over het algemeen weinig vemnderinig.
v. levering).
p. p. of p. 100 kg.
De stemming 'was wederom klalm met
petlah K. Boeloeh "
. If'~br. aanb.
f 3.15/3.20 f 5.10 /5.18 weinig kooporders in de mavkt.
Lolosan Boeloeh
Ordinaire tot Igewone ~niddenso()l't
Febr. aanb.
Gebrokens werden ve"lihandeld tot onHuller Booloeh
ge'Veervorige 'prij:zen, doc'h de omzette"u
,,3.65/3.70 ,,5.91/5.99 waren ,gering. ,Er bestond wat meer beFebi". aanb.
BIJjp BooIQeh
lan.gstelling voor ordinalre en, mlddeu,,3.90/3.95 ,,6.311/6.395 soort Gebro'ken ,'rhee, terwijl i!i'annings
Febr. aanb.
PetJah K. TJeree'
een vruste mal'lkt 'hadden. Voor Dust heFebr. aanb.
,,2.95/3.- ,,4.7711/4.855 stond 'goede iV'r'aag, beha}ve voor de orLolosan TJeree '
!i'ebr. aanb. i ' ,,3.20/3.25 ,,5.18/5.261 dinairste ,sool'ten.
GelJrokens met beteren 'schenk waren
TJlandJoer:
prij'shott'dend. De ,prij1zen 'v,olgden de
fr. wagon rrjIan_
klwaUteit.
dJoer:
Bera,s MachIne
De ;markt 'voor IBladtheeen was stiller
S. L. R. F'ebr.
dan gedurende eenigen 'tijd thet Igeval
~anb.
;,4.70
" 7.61
was, ec'hter zonder merkbare rverande,Beras Machine
:',
ring in prij.s.
'
S. P. A. Febr.
aanb.
.~5." 8.09'
T e r m ij n IZ a ,k en:' Enkele-. transBeras Kepala
acties kwamen tot stand in imid'denV. F. 1<. Febr.
SOO1:t en goede middensoort Oebroken
aanb.
.
.,,5.Orange Pe~oe uit de , iMaart/M~Ien
Juli/October-productle.' Verder 8nkele
,Boemiajoe:
atdoeningen in Fanning's uit Maart/
fr. ;wagon Booml ..
AprU-proauctie .
aJoe :
slijp Boeloeh It
de belangstelling voor Gehrokens met
II 6.64
i,4.10
Febr. aanb.
goeden ,schenk bleat' aanhouden. VerSlijp Boeloeh Ke'koopernlimites stefdenzich, echter
pala H. G.
mees'tal
boven k00,PeTSplrijsi'deeEhl.
,febr. aanb.
" 7.281
" 4.50
Mertlr A.
Prij-zen met uitsluiting. .van kam1pong
,;3.20
Febr. aanb.
" 5.18
~hee.en.
i
I,"
,Nomlnaal.
, po'erwokerto:
Orange Pekoes ,(ordinaire
tot gewoon {middenfr. ,Vifigon POerwosoon)
kerto :
44% cent
Orange Peko,es ,(goode),
slifp Boeloeh H.
45/47
1
"
,,3.85
Pekoes (ordinaire tot ge" 6.23
' Febr~ aanb.
woon
Imidden~oort)
43
. ;;
"
Kleinhandelsprljzell, van rijst Pekoes (goode)
43~/45
"
te Batavia
P. S. and Souchongg
(ordinair,e tot gewoon
, n")
f 10.12
/6.25
"imiddehlsoort)
42
Re~~ll:' pangkok
3
'Ketan Java"
"
;,5.60
" 9.06
"f'~ S. anld! SouiChongs
SlijP; Bgeloeh
(goede) ,
42%/44
,"
: ~i"i.lwang
" 4.40
Hr. Or. fekoes (ord1naire
Huller :i3oeloeh
'tot gewoon mld'densoort) 41142
Krawang
,,4.10
"
" 6-.64
Br. Or. P,e1koes ('mid(fenBeras ' Kepala
soort tot 'beste ,kW'aTjIandjoer '
,,5.Utelt)
42%/48
"
Beras Machine ;
Broken Pekoes (ordinaire
,,5.75
Tjlandjoer
" 8.50
tot ,ge.woon ,mldden, ,i " ,
soort)
41/42
; (!;l",druk verbodenJ
"
Broken Pekoes (middensoort tot beste kwaliteit
OFF. NOTEERINOEN TE BATAVIA.
lncluslef Pengalengan
T'heeen)
42%/48
opgave van de producten-noteerln.
"
Broken
Teas
39/45
~en der Hanqelsvereenlglng "Batavia"
"
FMllnings
42/55
;,
en der' Ned.-Indtsche Vert voor den Rub39/41'
lbel~handel, loqpende:, van 20 Febr. 1937 Dus't.s.
12 utir UJm. tot 22, rFe!br. 1937 12 uurn.m.
/

Afname
J

a

11.201 t.

1.275t.

2.476 ,t.

a. M a: r k t.

'v

De markt opende v.j. vast op 39'f.l ct.
voor Java stan'dardShe'ets. Op Woens.dag werd echter een halve: cent minder
beta ald. Na Chineesch Nieuwjaar, op
welken dag de markt gesloten WM',
kwalllJ de p~ijs op 39% ct., w'a:a.vmede de
week ook sloot. De VQorloopilgte uitroercij1fers van Ned.-rndie over Januari
,verden deze we~k bekendl ge,maakti en
waren ~ls 'voIgt:

,.

..;.

.J

Totaal ondenlemingsr.ulbbel' 14.581 tons
totaat" ,bevolking.srubbe,l'
13.135 tOllS.

r-

WEER EN BEDRIJI·' IN DE SUIKER

Het proefstation Oost J~va meldt over
de periode 1-14 Febr. :
Met uitzondering van enkele gebieden,
waar veel regen viel, was de regenval
in de eerste helft van Februari over het
geheel niet hoog, terwijl op meerdere
plaatsen de hoeveelheid regen aan den
lagen kant was: Plaatselijk (in' het
Djombangsche)
heerschte
noodweer
met als gevolg inundaties en veel gele- '"
gerd riet. Afgezlen van het hler en da"al'
voorkomen van gele plekken In verband
met de zware regens van de vorige
maand, is over het algemeen de stand
en de ontwikkeling van den aanplant
bevredigend t.e noemen. De eerste bloeiverschijnselen werden opgemerkt.' Behalve
fusariumaantastingen
wordt
plaatselijk he~ voorkomen van veel stengelboorders g'emeld.

"1,"',
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De omzlet Was. e'venals de vodge wekengerin'g. neprijs der licentles is in
de laatiSte wel~en aanzlenlijk gedlaald.

I

I

.:

(,

'

Lon den, 20 Febr. (Reuter). De betDemarkt opende prijshoudend. Na
talingen voor' hlkQmsten - en ander~, aanvankelij'k een stU aspect te hebben
belastingen tezamen met de ' Fransche bezeten, vel1beterdie de ,markt ten gevolcl'edietoperaties zijn nf-et z01l1der ultwer- ge van berlchteli betreffende termijnking gebleven op de beschlkbare credle..; aankoopen van de zijde del' speculanten.
ten, welke een tragere tendens aan den De marI(t sloot zeer priJshoudend.
dag legden dan tevoren.
De wisselhandelaren deden succesvolle
New-York
pogingen om den geringeren opbr~ngst
der s,chatklstbUjetten vand~n laatsten
(Reutet·Baa~rn)
tijd te verbeteren, hetgeen tot gevolg
heeft genad, dat het gemlddeld rente- ,
19 !i'ebr.
tarief een sprong heeft gemaakt van 10.5
tot 11.4.
1 u. n.m. 4 u. n.m.
Op de katoenmarkt steeg de Egyptl-,
)
Ci~pe
spot
koop.
2~... 3/.•
233/ 16
sche Sakellaridls In f I inke rna t e, h e t ~
11
ee
,
11.een
,gevol.g
was
v'an
de
speculaSheets
spot
koop.
20
lt
6
20 7/ 8
g
verk.
2013/} 6
21
tIe've aankoopen.
" Maart koop.
20 11 111 20'/,.
De Amerikaansche afdeellng bood cen
It
Apr./Ju.n1 !toop.
20 1a/ 16 201<'lit 6
vasten aanblik.
verk.
20 15h6 t'Jl1t6
Amsterda,m opg,ewekt van
De ,markt was vast 'gestemd, en Is heaanzien
,Berlijn met gu;nstigen ondel'- den gesloten.
c
toon
.,._ •
'
A mOst'e. r da jm, 20 Febr. (Aneta). '. Be r I IJ n,' 20 Febr. (Transocean).
P!PER
Drlemaands dollars deden' Va ct. agio De aandeelenmalikt bood fel1l zeer amJm
en dUo Londen '%vct. dlsaglo.
I
Landen
'I)e hausse In' inetaalwaarden te New aspect, dooh de ondertoon, was uitgeYork werkte hier inSipireerend op de sproken ,gunstlg.
fReuter-Eaattrn)
Almerikaansche afdeeling. Er ontwikkelDuitsche Qbllgatles"waren zeer vast
de zich rutme vraag voor 'staal- en ges1,e;md.
, 19 Febr.
20 Febr.
, ko,perfondSen. U. S., Steel lag zeer' wilBui,tenlandsche obligaties mjrt. een
,
k welni'g veranderd. , :
Zwarte Singapore elt
'
l'ig in de markter noteerde een stu
CaUmoney deed 2'1l tot 2%.
Londen Febr,lMrt. '3 7h6 aanb 371t 6 a&Dib.
hoven New. Yo;rk-pariteit.
,Witte Muntok .:Jt.
Voora'an4ee[enKonin'klijke werd ruilVaUstreet ~nrelgelmatig Londen Mrt./Mel
51/ l aanb 51/ s IAD.b
me vraag
den dalg gelegd. Het
,'warte ~mpOI1g ell.
3 aanb. 3' aann.
. fonds lmonte"i;n:de. .vaal' warrant~ KoNew Yo r !k, 20 Febr. (Aneta). De Londen Mrt.lMp,l
ninkQij1ke, welke tot f 600.- wisten op New Yorksche beurs bood een onregelZILVER
te loopen, }Jestond ze,er groote belang; matlg aspect, doch was 'vaster van toon.
Aandeelen !mijnbouw m.:aatscJhappij~n
)telllng. JIe~, slot la:g slechts enkele gulLon den, 20 :Febr. ('Reuter-Easten sta,alwaarden
een
del}'S beneden net beste ni'veau.,
"
., iboden opnieuw
•
1
Alku onbmoettegoede vr'a1ag en wist zeer vasten l'lanblllk, waar'bij ziC'h ander- em>. Cash '20 / 18 en termij!ll 2()l/ll!: De
markt
was
stllen
prij'shoudend, qe 'af~
verd~r te stij-gen.,
.
m.aal hoogterecords voordeden:
faire
zeer
gering.
Aandeelen del' au tomohleUndustrle
UnUever was ka1m gedisponeer.d en
noteerde go~d ,prijshoudend.
bleven ~wak 'gedlsponeerd'.
•
Phillp~' lbezat e~n'", Na5teu(pudertoon, f", ,K01pe~fondsen. monteerden -ten'l ,ge,. ".a 0 ~ bay,' '20 Febr." (Ileuter-Eastvolge van de stiming van den prijg van ern). Cash 50 Il-ttpe'es 7 anna~8. Verr.
doch, de affaire washiet:biji,beperkt;
ntedlo Maart 49 rupees 3 anna's. Verr.
Aandeelen Nederlandsche Ford-fa- ,het n:letaal.
brlekell1 lagen zw-ruk in de. markt, het- . Anac?nda, International! Nickels en med'io April 49 rupees 7 anna's. De
l
geen een ,gevolg is 'van de weekeinde": Almerlcan smeltings W'a'ren zeer vast ntarI(t was prijshoudend.
liquldatie door professIonals.'
van toon.
, Textlelwaarden ontmoette'n vraag,
Staalwaarden stegen onder leiding
COPRAB
hebgeen in het lbijizonder (bij a~ndeelen van Bethlehem Ste,el, welk fonds 1%
Lon den, 20 iFebr. (Reuter-EastStoomspinneriJ- e'n Weverij'~lOorheen pun~ hooger .in de ,markt lag.
'Spanjaard (Borne) tot ulting kwam.
M~ddagibems bood een onregeLmatig ern). Maart-vel'sch. ~0.12.~ mldpr., '
De 'markt hood een 0l1lregelmatlg ag-+
Voor Amsterdam Rt,bber traden goe- aanzi,en. Hier en daar iZalkte~ de fondde ,koopers in de !markt.
sen in, hetgeen o.a. ,bij aandee~en wa- p€ct en lag lager. Prijsfluctuaties hielRet fonds liep omhoog. De incou- renhulzen het gev:al w~, welke zich den dekoopel'lS op een afutand.
rante ~oorteri, lagen verdeeld.
zW'aJk voordeden.
'GOUD
A'andeelen N. V. Bandar Rubber Mij.
Ollewaarden l~'gen onreg,elimatlg Ln
" en N. V.' !Hessa Rubb~r tMij. lagen lets de mal~kt.
,
Lon den, 20 ,Fe<br. (Reuter-Eastluler. ; , '
De ,nuU'kt sloo~ onregelmattg.
ern>. Openmarktprij~ In· staven fijn
Aandeelen N. V. Sumatra Rubber CuIAandeelen !miJ'nibou~aatsohappijen per oz. 7.2.1%.
tuur Mij. war~n vast Van toon.
bleven vast.
(Opgave van John Peet & Co.)
H. V. A. noteerde ongeveer prijshouAnaconda ll~p 2% punt omhoog. t
MAIS
Af~e<ta&n
laatste
dend en deed:zloh zaer :kaLm voor.
International Niokels wisten nog 1 ~
zaterdag heden vraag aanb.
De standaard-noteeringen del' Java.B u e' rn 0 51 A 1 res, 20 Febr.
IDe inC'Otir~i:nte sutkerfondsen 'brok- punt te monteeren.,
i
theeveillng,
op 18 dezer te Londen ge(Aneta>.
Fair
average
quallty
(slotnokelden in Uc~te tmate af.
Ollefondsen ,zijn in lLchte mate gehoud'en zijn al~ volgt:
'
teering in papieren pesos) per 100 kg. Pal em b & n, R o'b~
. Dc tahaksafct,~eling deed vroegbeurs daald.
k 0 t t1 e (pe1' picoU"
•
Febr.
levering
6.58.
ruLm prijshoudend.
I
De omzet beliep 1.480.000 shares.
mk. Bat.. Ready:
11 Febr: 18 Febr.verschil
:.
Febr.
----_._,
Gevlone
mlddene-- ~ ~ . - - - --,------------.--.---.------~
t1.50a.
Febr./Mrt.
soort Dust
11~ d. 1~% d. +~ d.
I
gob. Palemb. Rea.dy : ...:.
Gewone middenFebr.
-I
"Verkorle Balans' 'van 'dg·...Javasche
soort P. Ii'.
11%d. 11% d. +% d.
. Zwartie Lam'p. '
11 d.
Ord.,8. 'r.
l1%d. +%d.
Pep e t(per piOOJ)
op den 20sten F]br. 1937 deJS avonds \
ll~d. l1%d. +~d.
"
B.
S.
12. - n. ,I.k. Bat.. Ready:
c
113A d.
Ish. +% d.
" P.
fe})r., ' I
12.-Q· KApITAAL
f 9.000.000. 10%'d. 11% d. +3A d.
DISCONTO'S ,'BETAALBAAR IN NED. IND.' (inc}. voorschotten 1n
" B. P.
12. - n. It1 ebr./ Mrt .
RESERVEFONDS
.. ' 4.828.300:65
Ge,wone middenMaart
12.10 n. I
(Rekening-Couiant>.
BIJZONDERE RESERVE
2.916.416,02
Handelspapi.er
10.762.732.95
soort. n. '1'.
ll'f.ld. '1 sh. +% d.
,PENSIOEN
~
o.NDER.
f
10.921.553.55
II
50
11.65
E.k.T.
Beton,
Ready:
Vendupapier
" 1~8.82iJ.70
STANDFONDS
5.110.425.67
J 1.50 11.65 OeWOlle middenFebr.
'WISSELS BUITEN NED. IND. BETAALBAAR"---800rt P. S.
11% d. 11% d.
BANKBILJETfEN IN OM11.50 11.65
Febr./Mrt.
in didconto
LOOP
,. 116.6()'2~510.I
Maart
11.60 11.85 OewOlte middenBANKASSIONATIEN IN
I 1.876.573.43
Oekocht .
SOOft P.
1
sh.
1sh.-'f.l
d.
+ 'f.l d.
Witte
Muntok
OMLOOP
453.591.02
Af: verkocht maar
Oewone middenI
Pep e r (per pico»
REKENING-COURANT SALOl:
voor de'" Bank nog
800rt B. P.
11% d. 1 sh. +% d.
.. t.816.~13.,!! " i.876.5734J
E.k. ~a.t.• Re-.dy :
: 0.25 21. -.
Van het Gouv. /
'n1et afgeloopen
Febr.
20.25 21.- pe,wone midden·
Van and'€Ten J 54.599.639..13
5t.~9g/33).43
BELEENINOEN (incl. v~orschotten 1n Rek.-Crt>.
Febr:/Mrt.
20.15 21,800rt H. O. P. 11% d. '11% d. +% d.
Goederen en OQMrt. '
2025 21.- Goede mlddento
3.385.386.89
DIVERSE REKENINGEN
i
4523763.39
cumenten,
•
o
1
t
ron
ell
a-o
1
1
•
soort B. O. P. 11% d. 1 sh.~JA d. +% d.
46911.633. Eff. en Wissels
(per K.O.mel. drum)
G'oede tippy
,
!
f 54.835.~95.39
3.400,OOC'.do. pr(fJ.' in Nederl.
"
Contr. A.Ready:
1.325 1.35
B. O.P. 1911.3 d. 1 sh. 3% d. +% d.
1347058.20
5
Febr.
1.32
1.35
Hypothecalre Vorderingen
Febr./Mrt.
1 3~a 1.35
Andere veor overdraeht of bel€e~ing
Aprll/JWll
1.32:» 1.35
vatbare en' bij gesehrifte aangegane
,Jull/Dec. '
1.321')0. De ItubherUlurkt
InschuldEm '
55.105038.13
Febr.lDec.
1.325 0 .
Munt en Muntmaterlaal
Contract
o.
4.148.030.31
VOORSCHOTrEN AAN BET GOUV.
(Opgave van de Ned.-Ind. voor den
Febnlarl
BELEOD KAPITAAJJ
.Rubberhandel:J
RUbber
(per
~
..
4.480.41
UJ6
Effecten
K.O.)
4.180.'71.96
BELEOD RESERVEFONDS
13
Ov'erzicht van het tij'd'vak 8
MarktprUs ten 13.15 n.m.
Effecten
Java Std.
Feb'rUiarl.
Hypotheken
4.809.343.32
Sheets
NED. IND{ MON'rSTUKKBN
4.809.34332
Java,8t4.
Goud
J M a; r k t n \0 t, e e r 1 ng: e n.
braCt
415/8
Pasmunt t,'
, 27.901.950.~
Singapore
ZUver
1~.513.901. DE l\tARKT 'TE BATAVIA
Hypotheke'n
2 )3.10 J.70
46.619,560.70
MUNT EN, MU~TMAT.
Bat a v i a, 22 Febr. (Elgen dlenst).
~
Mun~. goud '.
t, 43.129.R21.81
Palembang RobuSta Febr.!Apr. I 114.~
Muntma,W~ J" goud
I
60.660.1CO.87
'.. 17.530.871.06
-d
-d
Q)
Clom. Lampong Robusta Febr.!Apr.
::;g
Munt. zUver
CI}
f 13.50 'vr., f 13.70 aanbod.
60.660.716.87
Muntmater~, zUver
76.76.. Witte Muntok peper Febr./Mrt. f.o.b. 8-2-'37
39t~
36% 26
BELEGD PENSIOEN_ EN ONDERSTANDFONDS
5.127.600.92
)Janka. I 20.50 n9m.
,
9-2-'37
36% 35% 39~t
GEBOUWEN EN MEuaELEN DER BANK
'
6.2J5.726.88
Zwarte Lampong Febr./Mrt. (e.k. Ba- . 10-2-'37
36% 35% 38%
l?IVERSE REKENINOEN
56.941.653.45
, f 2:6.926.329.68 tavia) f 12.25 Inom. (e.k. Telok Betong) 11-2-'37
256.92G.329.6ij
Fe'br./Mrt. f 11.40vraag, J 11.65 a,anb. 12-2-'37
, 39%
Beschikbaar' metaalsaldo
15.414313.69
Citronella Febr./Mrt. I ,1.32Yz vraag. 13-2-'37
39%

,'aan '

B '11, 1 ten 11 a, 11. d 's c h

.,

..

, .......

Het Ro()(le. Ibuis
I

Het is een jaar geleden, da't het Roode Kruis in Jndie zijn plaatselijk comire
voor' Cheribon installeerde. De eerste
cursus, welke geleid werd door, mej. dr.
Lettinga en dr. Soeglono Poespollegoro,
werd gevolgd door een dertigtal heeren
en dames, die bereid waren zich in
dlenst van het Roode Kruis te steUen.
24 Roode-Kruis le€rlingen hebben het
examen afgelegd, van wle er slechts 11
deelnemen aan den vervolgcursus voor
opleiding ,tot helper' en helpster. Met
ingang van 1 Maart a.s. zal een nleuwe
cursus aanvangen voor "Eerste hulp bij
ongeluk,ken".
/
Cheribollsch Begrafenisfollds
'/
Het bestaan van deze nuttlge instelling" is, maar, weinig hekend en het is
daarom een goede gedachte van het bestuur gewees~ een .groat aantal ingezetenen uit te noodlgcn tot een bezoek aall
haar gebouw, waar de verschillende attributen voor begrafellis-bedielling werden tentoongesteld. Het vervoer geschledt door: mlddel van een auto iIll
den regel, doch er is ook een door zes
paarden 'getrokken staa'tslekoets aa11wezig. De kleeding van het personeel Is
tot' in de puntjes verzorgd. Er iseen:
groote keu\ze houten omhulsels in voorraad, zoodat elk oogenblik van den dag
voor begrafenist>edieniilg1 'kan worden
gezorgd.

.,

~

'

Vele belangstellenden h<tdden aan de
uitnoodiging gehoor gegeveni en wij za,gen;onder hen o.a. den burgemeester en
den assistent-resident. De voorzi'tter
van de vereeniglIlg\, de heer R. Andrin- '
ga, heette de aanwezigen welkom en, gar
een beknopt overzicht van de geschiedenls van het Cheribonsch Begrafenls'fonds, waaruit wij o.m. memoreeren, dat
de vereeniging in April 1901 werd opgericht.
Het ledental is in den loop der jaren
geklommen van 12 met een',kassaldo van
f 162,- to:t 88 met eenkassaldo van
f 7.000,-een eigen gebouw en een uitgebreide inventaris. IVan de gemeente
wordt een jaarlijksche subsidle ontvan,gen van f 1.300,- voor de teraardebestelling van behoeftige Christen-Ingezetenen.
, f'
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SPOEDIG I

JOHNNY WEISMULLER en
MAUREEN
Q'SULLIVAN
in Met r 0'5 nieuwste
Afrika-junglefilm
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nog slechts

THE

ENG E L)

Dit machtlg drama heeft destijds een reusachtig succes gehad
- wie zal het niet graag VOOl' €en tweede maal willen zien?
3715
NIET VOOR KINDEREN.

sr

E P SOU T

i--...... .._.. _

. .rBii• •

. ._

nog
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slechts

dagen
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··MADELEJNE CARROlL .80 )GEOtRGE BRENT

Was zl] een geralfineerde koelfiloedlge moordenares 1
loudt U deze vrouw ook ter dood veroordeelen 1Vooraf het Fox Nleuws
(Niet voor klnderen).. ::i707

Een pittige, rom antlsche, humoristische, drarnatische, beeiende en actievolle film met een unique verhaal en
uniquen achtergrond en de populaire Sterr en :
R'fi')(lrd Arlen, Madge Evens, Ralph Bellamy.
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De Mysterleuze Illmschlaqer
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e eRIE TAG E NT"

met
1 . . ._

PETER LORRE en ROBERT YOUNG
m3J7 .....•
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~.' lUI

REX
U6

3710

3720

~irJ=aanvang l,3~,m.:·

Spannend avontuur en hartstochtelijke romance in Britsch
Nieuw Guinea. Een film, welke een hoogst succesvollen weekend had. EXTRA: HET NIEUWSTE ANIF-JOURNAAL.

GROOT -. BRIDGE
SOUPER.~·· -

.Vo~, aile leeftijden.
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··DECAPARK
HEDEN

B'eSlIST VOOR HET LAATST
20th. Century-Fox o orloqs-romance

groots~he

* DE: WEG NAAR ROEM *.
met WARNER BAXTER, TUNE LANG, FREDRIC MARCH, LIONEL
BARRYMORE en GREGORY RATOFF.
Niet voor kinderen)

MORG'EN PREMIER~
--. ..
van New' Universal's super-sensaliefilm

Bon
MarC~8

Avonturen In Mala-

:1'I:!, 1

. de

Au

vanaf Woensdag:
ya's

.

. - i . .J

tot inschrijvin~ tot .
Woensdagavond 24 Februar i
I

rrOIA th Book by P. G. Woo.holl... Directed by
Rob.rt Z. Leol1ard. A Met1o.Gold"in·Uay.r Pitfur.

Pique Mantelpakken

uitsluitend
gemengde .par en en dansparen
Gelegenh~id.

BLORE .- aILLIE BURKE

Robert BENCHL.EY • Ralph FORBES .

Leuke Modellen

Leider G.M.J.· SCHAUB·

o

~A.DGE E-VANS • ER.I¢

SPECIALE·
AANBIEOING

Dondar de ql 25 Februari a.s.

.

FRANK MORGAN

'wlth

met
STEFFI DUNA, RAYMOND HATTON,. REGIS TOOMEY•.

\

.

(ccddi\\~

TARZAN ESCAPE,S

~den- ;nvolg • avonde'!

Woensdag: PARAMOUNT'S wildernis-schlcqer "JUNGLE
PRINCESS", met in de titelrol Dorothy Lamou,. Adembe3714
nemende jungle-avonturen in lndie (Malaya).
;~,
M
A
a
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A(ri.k~·iunglefilm
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(ljikini - Dlerentuln)
enkele daqen,
AANVANG 8.10 n.01.·

fen feed van -charme, vroolljkheld en zang.

met Fredric March, Herbert Marsha.ll en M.erle Oberon.
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THE' DARK ANGEL
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OP ALOEMEEN VERZOEK GROOTE REPRISE-VOORS'rELLINGEN van de buitengewoon moole. UNITE'D ARTISTS-

(D E

1937 - TWEE))E BLAD

van l\Iaau(lng 22 Februar]

Rij!lwijkstr. 20

ORA CUl: A'SO 0CHTER

Batavia~C. J

/.

VOO~HANDEN

bij Boekhandel O.B.U.Z.
" ."y.;:.,:..,.;.;::.:::..::.:.~;:,~""

. ,d (

Addpl z.l"

~

W-~~The' .JUNGLE PRINCESS'~1

\

W

.with.RAY l\JILLAND ~ AKIM TAMIROFF ~ LYNNE OVERMAN'
" '\ A Paramount Picturedirected by William Truel'~
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Sluis1>rugstraat 7, Tel. ·1708 WI.
Batavia-Centrum.
Andre de la Porte~ Recht en
rechtsbedeeling in Ned.vlndle
2e druk f 4.80.
Coops, Grondtrekken v.h. Ned.
BurgerI. procesrecht 3e druk
geb. f 8.60.
Stor Susmann Hoofdstukken
I
BurgerI. rechtsvordering. Deel
I-IV 4 dIn. f 19.25.
v, Rossem, BurgerI. Rechtsvordering, 3e druk, 2 din. geb.
f 42.50.
Noyon, Wetboek v. Strafrecht.
4e druk, 3 dIn.· (Ze hands)
f 25.-, 3 din. (Nleuw)
f 39.60.

Magneetjes Trekken
.- --------------.. . . . .
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Een botsing tusschen menschelijke en bovennatuurlijke krachtenGloria" Holden als Dracula's Dochter, een hypnotiseerende, verblindende verschijning, aen wier fascineerend spel U zich nlet
kun] onttrekken.
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voor kinderen en voor mensch~ri met
last van hartklopplnqen •
WAif

an we ongerege

•

Batavtaa3Cb Per 5 regels druks of gedeelten

~~e:W:~~:dk~e:~r:~~~e~~l1:~:~

T

-

3

.
Abonne's

~

.

mat JEAN PIERRE AUMONT,haar partner uit "lac aux Dames". Nog deze week in CAPITOL

,.

Hamel - v. Dijck, Nederl.
Strafrecht, 4e druk geb.
(N ieuw) f 22.-.
.
ALLES GEGARANDEERD
LAATSTE DRUKKEN.
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5 1M0 N E 5 IM 0 N komt wader, thans in haar eigen Fransch milieu in do Gong-film
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OTTO oK RUG ER .GLORIA HOL.DEN
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on vangen van

de krant te wenden tot den
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~i08COOPWelit J
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ennonees, .we.lke
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per ptaatsing

Zakelijke· strekk/ng

Per 5 regels druk's of "gedeelteo daarvan.:

zijn:

::~ r:j~t~;i'i:~~i~~~~:'::::':::::::::>::::::::::::: ~ !:so::

tel. 389 ButtenzorQ .)

I)e reduc::tie wordt sfechts verfeend, wanneer bij
aanbieding het aan·tal plaatsingen vermefd wordt.
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SHIRLEY TEMPLE'S wonder-show, met FRANK MORGAN C
PAo epd i 'Oi " ~;
STEPIN PETCHIT, het HALL JOHNSON NEGERKOOR." l T l
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DATAVIAAS£H NmUWSBLAD

..

van l\Iaandag 22 Februari

Een correspondent schrijft ons ddo. 10
dezer ult Zandvoort:
Het droevlg ongeluk met de Zandvoortsche reddingboot waarover Aneta
. reeds selnde en waarbij twee personen
he~ leven verloren is vo?r ons aanleiding
geweest met burgemeester H, van Alphen, die het ongeluk van het strand af
heeft zien gebeuren en nog diep onder
den indruk was van den afloop, over
het verloop van de zoo noodlottig geeindlgde oefening te gaan spreken.
De bemanning van de reddingbout;
zoo vert~lde de burgemeester, houdt regelmatig om de drle maanden een oefening op zee. De oefentocht, die deze
maand gehouden zou worden, was al
eenige dagen uitgesteld omdat de zee ...
zoo kalm was. De schipper had namelijk
voorgesteld om te wachten tot er een
behoorlijk "zeetje" stond! Een oefet;ling
met de reddingboot bij kalme zee heeft
uiteraard niet die waarde als een tocht
bij behoorlljk bui'ig weer; troUW&lS, de
leglementen van de N. Z. H. Redding
Mij. schrijven voor, dat oefeningen zoo
mogelijk met eenlgszins ruw weer moeten worden gehouden.·
•

varen, zag geen gevaar. Het lanceeren
van de boot glng zonder moellljkheden
gepaard. Veertlen mannen waren aan
boord. Schipper Jan Molenaar _ stond
achterln met de stuurrlem in zijn hand.
De eerste bank en de eerste roller werden goed genomen, maar bij de tweede
bank, ongeveer 150 nteter uit den wal
begonnen de moeilijkheden.
"Opeens zagen wij van het strand af",
zoo vervolgde de burgemeester, dat een
groote golf als het ware rech t van boven at in de boot sloeg. De schuit, die
toen weinig vaart meer had, dreer naar
links af, waarop vrijwel onmlddellijk een
tweede golf kwam, die de boot omsloeg.
De schuit kantelde naar lInks om en
aHe leden' der bemanning kwamen in
het water terecht.

9

I

:

I

,I
Schipper J. Molenaar van de Zalldvoortsche roeircdrlingboot, die bij
het droevig ongeluk om het leven is
gckomen.
S'chuiten en Koper waren bewusteloos..
Direct werd bij allen kunstmatige ademhaling toegepast. Koper, was spoedig
weer bij kennis, maar Schuiten en Mo-'
lenaar bleven bewusteloos. 'roen doktershulp arriveerde.. bleek helaas ~l
spoedig, dat Molenaar overleden was.

-

I

1-

l

Onmidpellijk Hepen de toeschouwers,
die het ongeluk zagen gebeuren, met
een Hjn de zee in om te trachten de
drenkellngen aan wal te brengen. De
meesten waren inmiddels naar de om-.
geslagen boot gezwommen en waren er
boven op gekropen. Anderen waren onder de boot terecht gekomen, doch konden spoedig uit hun benarde posltie
worden bevrijd.

" , ..

~

Dat hetbngeluk Is gebeurd is na tuur- I Haag door een tweetal roovers een ge- geten zal.
Maa,r de kerel bofte, want de auto,
lijk zeer te betreuren, dat ts de rtstco-' lukklg mlslukte aanslag .is gepleegd.
van ons werk. De leden van de beman-/
waar ze mee gekomen waren, reed toen
nlng weten, welke taak op hen rust en. Het blad. trof den. heer v. d. Plas in recht op ons in en ik voelde er weinig
waarvoor zij in .de boot ztt ten. Zoo'n zijn woning, alwaar hij - hoe wei hem voor om mlj te laten overrijden, dus
ongeluk kan attlld gebeuren, voorat absolute rust is voorgeschreven yo- nleth
I I I t
't W
an
. ddl nguoot.
a'
t zen
1:1'
~
as a
me t een roe~-re
mo t or- temln
bereld was zijn ervaringen mede moest ik em we os a en.
redrllngboot. die over voldoende snelheld
den anderen kant maar goed o9,k, want
en kracht beschlkt, schlet weI door zoon te deelen.
Juist probeerde pie' andere een greep in
hOOg6 golf heen, maar een roeiboot
- We kwamen op den gewonen tijd den wagen te doen. Dien heb ik to en
nlet. ,
bij het postagentschap aan en dadel1jk ook een klein duwtje gegeven. Toen
ZeJt neb ,lk geen oogenbltk het Idee koesterde Ik al argwaan, want op on- schenen ze in de gaten te krijgen, dat
gehad II) gevaar te verkeeren. Het geveer 5 meter atstand van mljn wagen ze zlch vergist hadden en de kerel, die
slechtste waren die Leden der beman- stond een personenauto, waarbij ee~ me dlen tlk gaf, sprong in de wachtende
.nlng natuurlUk aan toe, die onder de paar mannen stonnen. I~ gmg achter l auto en metee» ging die er van door.
orngeslagen boot terecht waren geko- den wagen staan wn mljn kameraad, De andere llep om mijn auto heen en
PJ:en, Geiukkig werden zij gauw ult hun ~. van d~ Meulen. gmg het agentschap hem grepen ze bij zijn arm en trokken
benarde positie bevrijd. hoewel dlt bmnen om de postzakken te halen. Toen hem naar blnnen. In hun haast om weg
'schlpper Molenaar en SChulten nlet hij met een zak naar buiten kwam, open- te, komen Heten ze' den stok valIen,
meer heeft mogen helpen. '
de ik de deur en nam den postzak van waar ze me mee hadden geslagen. Ze
In het boo'tenhuls heo ik. nadat lk h~m over en leg~e dezen in den wagen. zijn toen nog eens uitgestapt om dien
droge kleeren had aangetrokken de Mljn. kameraa~ glllg weer terug e.n juist stok te pakken en reden toen in vlieovergebleven leden der bemanning, die was Ik weer Ult de ,auto gestapt om te gende va art weg.
uiteraard diep onder den Indruk waren; wachten op den volgenden zak, toen een
met eenige woorden toegsproken en van de kerels van ,?e luxe-auto m~ aanIk kon ze niet achtervolgen, want lk
erop gewezen, dat zoo een ongeluk fel- sprak. "Zeg Post, zei de man en ~k thoest eerst mijn auto sluiten, anders
telijk bij de rislco van het yak hoort. draaide me om. Op hetzelfde o~genb~lk haalden anderen del) wagen misschien
Eenparig hebben de roeiers toen ver- spo~en ze me een scherp vocht In mljn leeg. Nou, e~l ~oen heb ik de pol,itie en
klaard dat de reddingmij. ook voort- gezlcht, maar ik bukte .~ijdig. zoodat het de postautorltelten opgebeld. Dat salles.
aan op hen kan rekenen.
gr~o~ste gedeelte op mIJn pet en de rest I Het heele grapje heeft maar 2 minuten
tegen de auto aan Kwam.
geduurd.
Een ongeluk als vanmlddag te Zandvoort is geschied, komt trouwens vaker
- Wat dacht u toen wei? vroegen wiJ.
Het blad vernam nog van den heer
voot: Gedurende de laatste 25 jaar Is
v. d. Plas, dat de klap op zijn hoofd
het negen maal voorgekomen, dat een
- Nou, dat 's nogal eenvoudig, ik toch erger aangekomen is dan oorspronboot bij een oefening omsloeg; geluk- dacht direct aan een overval, maar nam kelijk vermoed werd. Hlj is onder dokkig llep het altijd nog goed at. Des te me meteen voor om mijn' huid zoo duur ters handen en moet voorlooptg absoluut
tragischer is het, dat nu bij nog be- mogelijk te verkoopen. Die rommel in rust houde~, omdat een oogzenuw getrekkelijk moot weer het reddingswerk je wagen is nou eenmaal niet van jezelf kwetst is.
.
'
.
blj,. Zandvotlrt twee shchtoffers heert he, en er zat voor een groot bedrag aan
geldswaarde in.
--geeischt.
··-----.-zuJImII
....
·---- Toen u zich bukte, wat deden dIe
AJlISTERDAIUSCHE "K,\RSEBOOM"
/
kerels toen?
, WOUnT A1UUSElUENTSPALEIS

Slag vall dell stuurriem?'
.
..
.*"" ... ...
, waarSCh~nhJk heeft de schipper een
Geen storm
,I
, • De boot 'dreef, voortgestuwd door de slag gekr~oen met den stuurnem. Hij
was tenmmste' bloedend aan het hoofd
Er stond hedenmlddag een vrij harde branding, naar 'het strand en 'reeds eenl- gewond.
Vermoedelijk is hij dus al diwind, maar storll).achtlg was het zeker ge minuten na het ongeval waren allen
rect
buiten
bewustzijn geweest, toen hij
niet, zoodat de schipper. er 'geen be- weer op het, strand. Drie leden van de
het
water
terecht kwam. Hij kon ntet
in
zwaar tegen had zee te kiezen. Ook de bemanning waren er echter minder g{)ed
heer H. Th. de Booy, secretarls van de aan toe: schipper Molenaar, die niet zwemmen, maar was, evellals t.r,:ouwens
NederJallder' krijgt 8 jan..
~. Z. H. Redding ,Mij., die zeIt zou mee- kon zwemmen, en de
roeiers Engel de andere leden der bemanning; van
een zwemvest voorzien.
Zandvoort verliest in Molenaar een
250.000 MARl{ OVER GRENS
bekende figuur, die reeds jarenlang
GEBRACIl'f
schipper van de reddingboot was. Hij
I stond goed aangeschreven en genoot
Na een zeer lanO'durlge behandelin(f
1een bijzondere pOPuI~riteit. Hij 'If.as een Is deze week voar dOe rechtbank te Bel':
~
I echte zeeman, op Wlen men altlJd kon, lijn vonnls gewezen in een internatio'.
:' .
, ' . . , :, ': ,:, \'S;,.{::, ..~:':-"">' ".::'. ~~.~~.». , ' , "':" . ?...
I n;~enen. Jarenlang heeft hij oP. een. nale deviezen-smokkel-affaire. Naar

.,

.en

I

Het verhccl van een 'ooggetLlige

RISICO VAN IIET VAK

BLAD

De mislukte

Groote Iversletgettlteiel ui 'ele suu!
.,

DEHDE

ter Van Alphen voorzltter Is.. treft in
het geheel geen schuld, want tenslotDen 10 0
oosrroof
te Is het de schipper, die besllst or er
zee wordt gekozen en in laatste instanOnderlunul met den geuiotulen chau][eur
tie ben ik het tech, die de verantwoording draagt., Daarom ben lk [ulst zoo
De Avondpost heeft een onderhoud sprong dien vent boven op zljn nek,
blij dat het gebeurde terwijl ik aan
gehad
met den kranigen chauffeur van We vielen op den grond en daar heb lk
boord was. c,
de postauto, waarop Dinsdagmiddag 9, ~em ook een klap met mijn bloote .hand
Hlsleo van het werk Febr. in de J. P. Coenstraat in Den gegeven, dien hij vast niet gauw ver-

Ongeluk met reddingboot te Zandvoort

I.

1931

I

I

I

. - Dat .:s gauw gezegd. Ik kreeg een
Men deelt mede, dat het reeds lantIk op mlJn hOOf~ met een hard voor- gen tijd f,esloten gebouw "De Nieuwe
werp, zoodat ik blj mezelf dacht: nou Karsebaom" op het R·~mbrandtsplein te
Dirk, je ka~ je te~tament wei maken. Amsterdam tot een groo~ en modern
Een oogenblIk w~s Ik versuft, doch toen amusementspaleis zal worden verbouwd.
ze me nog een tlk met dat stukje hout IDe architect Anton Hamaker die de
of ijzer wilden geven, kon ik pet to.ch assistentle heeft gehad van e~ntge. voorafw~ren en ze sloegen me alleen mljn ~aanstaande adviseurs, 'heeft reeds de
hand kapot. Meteen zag ik, dat aan den plannen daartoe bij de gemeentelijke Inanderen kant van me oo~ ee~ man ging stantles ;ngediend en de voorbereldinstaan. Maar voo~dat Zlj mlj k9~den gen hebben zoo gunsUg verloop. dat binmangelen" sprong Ik tusschen. ze Ult en nenkort de deflnitleve planncn openriep meteen IU~dkeels om hulp. Op het- baar gemaakt kunnen worden. .
,
zeUde oogenblIk deden de roovers een'
gre~p. in ,den postwagen' en· haalden ej:' 'Voor, het Rembrandtsplein o~nen
een zak tiit: . Nou, zoo ~U( was lk nog zich, n·u. ook het ~embrandt-theater
~'5~:'~:'':: ..:.:..... . , ...... .:': .'. <,;<~%r·.
.x
.,
4;
,
'% menschen":
'
werden gearresteerd. F. heeft na dien niet of ik begreep weI, dat ik da:t nlet nietiw wordt: opgetroklten, dus levendige
~:.
' b i j n a een jaar in voorloopige hechtenis over mijn kant kon laten gaan; ik perspect~even.
i"
Een opvarende vertelt gezeten.
i '..,'.. ~
, ~»t:r,:",,:
In zijn woning in Aerdenhout troffen
Tot de hoogste strar van acht jaar
':S'"
wij even later den heer H. Th. de Booy . tuchthuis werden veroordeeld de Ber, .....
aan, secretaris van de N. Z. H. Redding_l,lijnsche advocaat H. A.K. en de Nedermij., die ook in de omgeslagen boot zat, lander P,1\. F.
doch zich gelukkig wist te redden.
De smokkelaars-organisatle steund~
"Ik ben ontzaggelijk blij", zoo verteld.e naar het dagblad Tubantla meldt. n~
de heer De Booy ons, dat lk er zelf blj den koopman H. A. K. en zijn Nederben geweest. Ik ga af en toe weI eens landsche conn~ct1es in Nederland en
me de met een oefentocht en ook van- Oldenzaal. Emlgranten, die hun geld uit
middag zou ik met de ~andvoortsche D itschland naar het buitenland wilploeg de zee op gaan. Wlj waren met
u
zljn veertienen;. aan boord ging alles den brenge!J, stelden zich met B. tn
goed. Bij de tweede bank, ging het ech- verblnding en deze verkocht stukken
ter mis.
t
grond en hypotheken voor zijn opDe boot liep door de eerste golf vol drachtgevers; na. aftrek van 10 pet.
van het kind wijst op gezonde lenllwell, Zooals he'
water en 'sloeg toen om. lk viel in zee commissie stelde hlj de gelden aan den
kind
ontwaakt,
vroolijk
en
opgewekt,
met lust om te spelen, zoo Illoest ook U
dicht bij de omgeslagen boot en Nederlander ter hand. Deze reisde per
ontwaken met lust om te werken. Is dat niet zoo, dan heeft U iets noodig, dat
zwom Ol~middellijk met een paar auto naar Nederland en nam het geld
Uwe zenuwen tot rust brengt...,.,
slagen naar de schuit, dIe toen op handige wijze in zijn auto m~e over
naar de kust dreef. Het is bijzonder tra- de grens.
J:)
((~»)
gisch dat twee menschen omgekomen
Einde Mei1936 heert de politie de hand
laS ee~ zenUWS1tiOllend 2nOlidtdeb"1 °ttnSChade~ljjk. lelfKS voNor kOindereLn. mLaar °A"feilbaOar.
aEen droevlg on gel uk Is tc Zandvoort .r.·ebeurd: de roeireddingboot, die voor
zijn, maar iemand een ver.wijt te maken op de sffiokkelaarsbende gelegd. F. verhaar drlemaandelijkschen proeftocht was ni.tgevaren, sloeg in de branding
over het ongeluk past hier nlet: het toefde toen in B~rlijn. Hij ontdekte dat
uisJes van
en
a e en
..
om, en de i~lzittendell geraakten te water. Schipper J. Molenaar elJ. Engel
weer was vrij ruw, maar gevaar was hlj vervolgd' werd en probeerde nag te
Verkrijgbaar
in
aIle
apotheken
Ludwigshafen
aan
clen
Rijn
Schulten hebben bij dit ongeluk helaas het· levell gelaten. Op IJ:et strand
er Met. De plaatselijke commissie van vluchten. Zijn poging was, aldus de
heerschte begrijpelijk groote COllsternatie; in het midden de reddingboot.
3680
de N. Z. H. R. M., waarvan burgemees- N. R. C., echter'tevergeefsch.
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FEUILLETON
De nieuwe Lord
•
14)
En ide voorspelling van lady Kenton
werd: bewaarheid: de Mortons waren te
zeer ~mder 'den indruk van hetgeen !hen
omringl1e, om lZich nlet voorbeeldig
kalm Ite gedragen.
~

,

---

HOOFDSTU.K XI.

,,0, ik dacht, dat je ze naar een goeDe klokken werden geluid, de hekken echtge~lOot de brieven {)pende, die hij staat Gibbon's "Verval en Val van het
werden wijd open geworpen en alle voor zich vond.1iggen. Ofschoon de boe~ Romeinsche Keizerrijk". Wat 'een dee- de school wilde sturen!"
vensters waren verUcht, toen lord en ken zeker meer gekozen waren met het len! Heb je die gelezen?"
"Dat zal ik ook doen, als Emma· er in
lady Northmoor voor hun landgoed stU oog op de st6ffeering van het vertrek
"Ja, maar ik zal nlet zeggen. dat ik toestemt: maar ik vrees, dat ze Ida bij
hielden, maar het was ,buiten al donker dan om den inhoud, waren het voor er veel meer van weel. Dezen brief moet zich houden wH. Het is haar'drijven,
en er was geen openlijke ontvangst; de Mary heerlijke ,ontdekkingen. Daar ik ter zijde leggen voor Halles.. Die is om hier te konlen."
bediel1den waren allen nleuw: de meid- stond bijvoorbeeld Humes' "Oeschiedevan een man, die om een woninkje
"We moeten haar dan zeker wei nehuishoudster was gehuurd door bemid- 11is van Engeland", negen deelen!
vraagt."
men?"
deling van lady Kenton, de butler en
Toeristelll mochten nu al eens gegllm-' zijn ondergeschikte en de rest van het
..Ik wist niet, dat dit' werk zoo uitge"Hoe vreemd kllnkt dat, he ~ ...... 0,
Ja maar niet dadelijk. Ik ben niet
laoht hebben Qver hun kinderlijk genoe- personeel eveneens.
breid was," zei ze. "Onze hoogste klas- kijk, wat een groote u~~g~ven van Sha- va~ ~lan haar te verwaarloozen; tegengen, hier :zouden zij zich piet door uit
se had I de beknopte Hume. Is er veell kespeare, vol gravures! flep zij enthou-I over haar hoop ik althans te doen, wat
het veld ,Iaten slaan, terwijl ze, wat in
Het was weI .wat eenzaam in huis. De verschil?"
siast, toen ze. Boydell's "Shakespeare" recht en blllijk is; maar je moet je hier
hun oog was "klassieken grond'" betra- vertrekken waren zeer ruim, maar er
"De beknopte zal zeker de essence tegenkwam: Zlj kende ~iet anders dan eerst 'zelf goe'd thuis v,oelen. We zullen
den, waar lze zich verbeeldden, den min- st?nd weinlg tn. De meubels, die aan wezen ...... Wll je weI gelo{)ven, dat de een paar stukken, die, Ultgekozen waren haar bij .voorbeeld voor de Kerstdagen
nestreel Melrose in' zijn lvolle kracht te mISS Morton hadden behoord, hadden heUt van deze tbrleven aanvragen zijn I voor de voordrachtslessen.
noodigen en dan kUllnen We meteen de
zien, maar waar ze oak onbeschrijfelijk
het
geheel
iets
huiselijks
verleend
en
I'
voor
klandizie
of
reclame?"
\
Frank,
die
toegang
had
gehad
tot
een
verdere
plflnnen vool' Ida en Constance
genoten, van hetgeen ze in waarheid nu ze weg I waren, konden de groote
'. I
k
b t
b 1
.
k n"
A'
I
.
t
i
t
Wat
zl'en
dI'e
boeken
er
noa
onge
groote
bIb
lothee,
was
e
er
e
ezen
oespre
e
.
zagen: de !bergen, de zee en de rotsen. vuren ~le eege rUlm en n e opvroo"
0
••
i
i
'der t kt
Hun genot was misschien nog Inniger lijken. Maar gedurende deze twee bruikt uit! Ik zou weI eens willen we- dan Zl~, wier kenn s n et ver
~. re . ~
"Die kleine Connyl Ik hoop, dat ze
dan dat van vee 1 ,jongelui, want hun maanden waren de jonggehuwden weI ten wanneer ze voor het laatst ingeke- dan dIe van ~e ~oogste k~asse blJ ml~s nog net 'zoo lief en :aardig is als toen !"
.
'I"
Lang, maar dIe rotsvast WIst, al wat Z I j .
.
hart was nog ~ven onbedorven, rnaar,
wist, en die intelligent genoeg was, o'm
"Bij een verstal1dige leiding IS er zena aI-die jaren van ingespannen arbeid, gewoon gera~kt aan hun tIt~ls en even- ken waren.
om bedlend te worden, dus ware~l
"Misschlen heeft er nooit lemand een i die boeken een bron van genot te ker iets goeds van haar te maken. De
hadden ~ij nooit zoo eens "geheel zich- zeer
ze er minder verlegen mee
dan dat
dlt
oog ingeslagen. Ik geloof niet, dat de Zlen. I .
. '
gouverneur geeft me in zijn brief ook
..
t
f
I
zelven kunnen 'zijn".
an d ers h e t geva I zou zlJn gewees , 0 - Mortons zich' zoo aangetrokken hebben
een bevredigend rapport van Herbert."
schoon het Mary ~ooral nog altijd moel- gevoeld tot de studie."
Hij zuchtte intusschen over aanvraD' k
t immers Zondag over een
¥ary's kamenier, Harte; had dan oak lijk
vlel om er zlch geheel van doorgen op inteekenlijsten.
"k1; " oms ,
wellgoed gezien, toen ze tot haars gelij-' drongen te voelen, dat dit haar eigen
"Nu, in ieder geval hebben ze ons hier,,\Vat een aantal! En voor zulke beste wee .
ken zei, dat, of schoon mylord en mylahuis
was
en
dat
zij
overal
vrij
kon
rondin
'een
mooi
fonds
nagelaten.
Wat
is
doeleindenl
Maar hoe kan ik nu aan
..Ja ik verlang er zeer naar, hem
dy het oudste paar waren, dat zij geloopen.
dit? Smollett's "Don Quixote". Daar aIle geven?"
weer eens te zien. Ik hoop, dat zijn leekend had, ze op hun kalme wijze zeker
heb ik altijd zoo. graag eens mee willen
raar hem ook wat godsdienstonderrlcht
.Ze eindlgden met den avond door te kennis maken I. ,T"" het niet zoo lets over
"Ik weet niet, of nu h~ onze positie
nog het meest van e.lkaar hlelden:
~
. t geeft, want daar heert hij nag nooit lets
brengen in de bibliotheek, ,op zichzelve reuzen en windmolens?
Heb jij het ge- zu lk een kl'
em b ed rag op de I"IJS t me
Ze ,zagen er itegen op om een eind te nn niet zoo'n heel gezellig vertrek, lezen?"
nadeeliger zon zijn, dan in het geheel aan gedaanl"
make'n aan dezen geluksstaat en hun maar waar de vorige lord veel verblenlets. Bovendien weet ik zoo weinig af
Ofschoon lord en lady Northmoof'
nleuwe leven te aanvaarden, en waren ven had en waar de tegenwoordige
"Ja. Die Don Quixote was niet geheel van de werkelijke' verdiensten. Ik zal geen schitterende figuren waren, wisten
blij, dat het, volgens de schi'kkingen ,van reeds een enkel zakelijk onderhoud had normaal en te goed voor deze wereld. het Hailes eens vragetl. 0, en hier Is ze zich toch heel goed aan te passen in
den executeur, wenschelijk zou zijn hoe gevoerd. Het was gestoffeerd met de Uij leefde altljd in hooger sferen. Ik Emma; ik wist weI, dat zij wat onge- hun nieuwe omgeving, al hadden ze zelze nog geen bezit namen van het goed standaardboeken van de laatste gene- zal er je eens enkele gedeelten uit voor- ,1uldig zou wezen. 'Ze zegt, ,dat ze voor yen nog steeds het ge\?oel, of :ze er loge's
v,oor October, toen ze dan ook het ratie en Mary die van vele er Ivan had lezen. In z'n geheel zou het je niet be- den winter haar huis zal verhuren en waren, door de gastvrouw aan hun
herfstlandschap aan de westkust vaar- gehoord, maa; nooit in de gelegenheld vallen."
' d a t ze dan zelf naar Londen of Brighton eigen lot overgelaten. .
weI zelden en naar het zuiden reis- was geweest er in te kijken, Het ze'-alle
,,0, ik hoop, dat je daar toch eens ge- gaat, waar ze weI leeraren zal vinden
den..
eens de revue passeeren, terwijl llaar legenheid vOQr zult hebben! KiJk, daar VO-Of' de meisjes."
(Wordt vervolgdJ.

I

I

I

De bezitneming..
.~.

-

zonder kamenier kon blijven, had lady
Kenton een vriendelijk, verstandig persoontje voo,r ihaar g~vonden, ,voor wie
ziJ al heel gauw aIle vrees had' overwonnen. En nu iMary zelve zlch. maar
zoo weinig over haar bagage hoefde te
bekommeren, had zij veel meer tijld om
met haar echtgeiloot samen. te zijn.

.

Zoo waren tenslotte d'an toch Fr~1\cls
Morton, baron Northmoor van North'moor, en Mary Marshall, man en vrouw.
Hun wittebroodsweken ! vervulden den
droom huns levens. In de vacantles, wanneer !Mary blj zijn moeder ;was, plaoht
hil' Ihaar voor te lezen luit de "Waverley
.Novels" *) en toen hadden zij het een
luchtkasteel 'geacht, om ooit eens de
plaatsen te kunnen jbezoeken, waar die
afgespeeld waren. iNu was het er dus
toch van gekomen en 'gingen zij er heen,
nlet eens al ~e zeer gekweld door de
grootheid·, idie ,ineens over hen gekomen
was.
I
I
.De gQedhartlge Kentons hadden zljn
lordsohap ~een liJfknecht ~pgedrongen,
maar, ,daar mylady toch niet goe<lschiks
*)
Een reeks historil$che i'omans van sir
Walwr awtt.
' I
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"ONWELRIEKENDE ADEM KOMT VAAY,

Het nieuwe Rembrandt-theater

DOOR SlECHTONDERHOuOeN TANDEN"l
me

. . . .~

3696

Tandartsen - dus mannen der wetenschap, zijn het. er over eens, dat slechte adem doorgaans te wijten is aan onvoldoende gereinigde
landen. De volrnaakte tand- en mond reiniging
-verkrijqt U door geregelde toepassinq van de

Colgate' Methode.
Besehrfjvln~
CO'g~t ••mefhocls
vinal U;11

e:/Ic:e~cI:o~O;S~~:r~I~~' ~1~~f!I~

I
°10"

j

J
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Dr. Kvittingen vertelde nog, dat hij
eens op de thulsrels een Abesslnlsch
hoofd had ontmoet die hem nlet wel~
, l'ruusJe en rle Kunst
gezind was. Men had den dokter beduld
dat, hij dlt hoofd geschenken moest geven en hij schonk hem, toen zijn stalen
door
helm en zijn gasmasker, Maar de' geJAAP BEKKERS
schenken bleken rtiet voldoende te wor..
den geacht i en zoo raakte dr, Kvittlngen ook nog ~.ljn geweer ~wljt
wat nlet zonder bezwaar was, daar hij
Toen Truusje Hoogstraten I voor de
op zijn terugreis voortdurend groot wild derde maal gescheiden was, waren er
ontmoette, Dit hoofd bleek overlgens zelfs onder haar beste vrlenden velen,
De voorgevel van, het nleuwe Rembrandt-theater.
die ztch afvroegen, of deze onveranderlijk terugkeerende schlpbreuken van
het huwelijksvaartuig ntet voor een
De
groot deel aan Tru\lsje's navlgatle te
Een aanwinst voor de stud
wijten waren. Degenen, die eenmaal
Karel een l ,,lafaard" en George een
Hleronder geven wij bljwnderheden
"ploert" genoemd hadden, haalden nu
omtrent het nleuwe Rembrand~-Thea~er
eens de schouders O{) en mompelden
lets vall: "Ja, maar... "
te Amsterdam:
Ze hadden ZOo graag het Heve, [onge
TERVO NAAR DE VRIES EN TE
vrouwfJe willen blijven verdedigen door
\VINKEL
dtk en dun. Niet aIleen om jTruusje,
Naar verluldt, zal het .Drukkers- hoor, maar vooral, omdat vrlendenweekblad" ,in het vervolg weer in de trouw, die nlet vraagt naal' het hoe en
oude spelling verschljnen. In de verga- het waarom, een edel sentiment is, dat
____
dering van het algemeen hoofdbestuur den drager doet stijgen Iboven fiet k11le
t:- ~~:-=~~~~~,~-~=~==~=~~~--~=~~
~
der federatie d.d. 27 Januari, werd be.. cynisme van een tijd vall statistleken
vitamine-voeding-lzOnder-s'maak.
I
sloten, zoowel bij de briefwisseling Van en
Uit l\hessinie t~~·ugge~e.e..~l. dere leden der Noorsche ambulance an- het bondsbureau als in het "Drukkers- Maar behalva rldderlijke gevoelens,
derhalve maand aan het front van Ras \yeekblad" weer de ~pe1ling ·De Vries en hadden de vrienden oak een behoor.. De gevel, zoowel als het interie'ur zullijke dosis ~annelijke logica en verD~s~a
was geweest. Hij ha~ een brief Te Winkel te gebrnlken.
WEDER\VAi\RDIGHEDEN
VJ\N
len fn zeer irtodernen' stijl worden opstand. Want, dat Truusje's vrlenden
.
'NOORSClf
GENEESlIEER
gekregen van dr. Hylander van de
getr6kkert: d~h daarbij heeft men zlch
:'
Toen in het najaar van 1934 Minister uitslultend manuen waren, spreekt weI
.
duldelijk tot doer gesteld, ondanks mo..
Te Oslo is dezer dagen uit Abessinle ~weedsche ambulance, die hem aanrled Marchant de gewljzlgde spe1l1ngsregelen vanzelf. Bekoorl1jke vrouwen, tusschen
deEne uitvoering en llchte' kleuren, een
om met het oog op het. ge.vaar, te yer- a'an het onderwijs dwingend voorschreef, twlntig ell veertig lentes hebben wei~
\varme en alIes~ins int1ellle sleer te teruggekeerd dr. Kvittingen,' die daar te trekken. Pogingen om zich weer bij de werd de verwacht gewekt, dat binnen nig vrlendinnen. Het is misschlen hard,
~peJ?pe~.
lande' was gebleven, nadat de Noorsche NooI:sche ambul~nce te voegel1, misluk- afzlenbaren tijd deze spelling algemeen maar het Is zoo.
Truusje's vrieooen verdedlgden haar
"Het theater zal aan 1200-1300 bezoe- ambulance haar taak also geeindigd be- ten. Op uitnoodlgillg van eenlge hoof- zou worden gebruikt. Hoewel het alge- misschlen ook nog weI om een andere
schouwde
en
hulswaarts
keerde.
Hij
..
"
.
meen
hoofdbestuur
de
nieuwe
spelling
k~'rs' een ultstekende plaats bleden. Beden had hlJ met beh\,\lp vl:1o~ "boys, dIe niet bewonderde _ en e~n groot gedeel.. reden. Ze waren stuk voor stuk bereid.,
neden zal eeri ruime voorhal, geheel van trad ill dienst van Ras Dest~ 011 werkte bij de Zweedsche en de ~o,orsche am-. te der drukkers het h.1. overi'ld eno- in het krakende notedopje aan Truusje's
'b I it fk
d
dJ hgt 1 zijde (plaats te nemen.
marmer 'opgetrokken, den menschen 'J~ als de eenige Qlanke dokter In dlens ge- bulance gewetkt· ha(iden eeQ ambulance"
tdat
de
omstandigheden
hem
I
' ,
d
men
es
u
a
eur
e
-:m€i3n
e e as
bl
d
t
le"g~nheid cgeven, zjch van een plaat-sbee, 0
'
I ingerlcht met een beper~t~n voorraa 'j' drukkersQ1.'ganisatle op qie dichtblj
zljnEr zijn welllcht lezers, die na boyen~
t
Itl
wlJs. te :voorzlen. 1Iler wordt directe en dwollgen te vertrekken. Deze omstan- I medicamenten en verbandmiddeIell d w k t t
staanda inleD1ing meenen, dat 'l1'uusje
digheden
waren
het
volkomen
gebrek:
Toen
zijn
contract
met
Ras
Desta
af~
deOO
e·doms
a
m
oe
en
vl0903l5uh
°topen,
indirec~ verllchtlng aangebracht.'
r
h ve b ndmlddelen
I
4
fee s per 1 J anuar1
e sys~ e~n geraffineerde-, canailleuze vrouw was.
aan genees-, e r a
.
geloopen was, bleef hij nog eenigen tijd, teem-Marchant toe te passen.
Zoo'n moderne Lucretia Borgia, met. een
Daarachrer bevindt zich een' groote
daar er zlch voortdurend zieken en ge- '
volmaakte make up en een: hart van
wachtkamer van ca. 500 m ', waat men
Men had zich een beetje ongerust ge- wonden aanmeldden.. AIs hij voldoende
De zaak Is echter anders geloapen dan bergkdstal, een wezen, levend naar den
buffetten en l'ulme garderobes zal Vin-I maakt over zij~l lot, tot er lJericht van medicijnen en verband.mlddelan had ge- t men had gedacht. En nadat kQrt gele .. sohljn, doch
werkelijkheid een blas~,
den. Van daaruit leiden een trap'van 7Y2 hem kwam dat hij te Boma, een grens- had, zou hij er nog zlJn" zoo verklaarde ' den da steendrukkers het besluit hadden bevroren &amenstel.
meter breed en' een lift naar boven. Op station in Soedan, was aangekomen. En hij aan het Noorsche blact., Het was een genomen. weer tot de vroegere s~1l1ng
Foei, gij zoud~ zoo niet spreken, inde eerste etage bevinden zich de parket sedert werd er weer nlets van hem ver- moeilijk .welk en fens had hij, een kogel terug te keeren, volgen thans de boek ... dian ge Truusje Kendet. Zelden vereenigen baignolre~loges. Tusschen deze etage nomen tot hlj enkele dagen geleden uit door zijn tropenhelm gekregen van een drukkers, die uit den aard der zaak een de mooder Natuur in een harer kindeen het groote balcon zal - en dlt 1s den bultenlandschen trein stapte die te m~n die op wac/ht stond en die hem voor veel ultgebreider groep vormen. Het is ren eep grooter aantal voortreffelijke
een belangrijke novitelt voor ons land Oslo aankwam.
een vijand aanzag.
te verwachten, datI spoeqlg ook de pa.. elgen&cha;ppen. Niet alleen 'zagen haar
- een tusschenbalcon met loges wor" .
plerleveranciers ~a" die in 1935, eenigs- wazlge vergeet-mij-nl,et·oogen betooveden aangebracht, in het midden waarHij vertelde aan "Aftenposten", dat hlj
Toen hlj dan besloten had wegens ge- ziu$ noodgedw(mgen, hun voorbeeld rend de wereld in ~n parelden twee rljen
van zlch de cabine bevindt.
na het vertrek van dr. Ulland en de an~ brek aan het noodige voor de uitoefe- volgden, dlt ook thans zullen doen.
blank~ tande~ in een: goedhartlgen en
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tech wllskrachtlgen mend, n.et alleen
bewoog ze haar klasslek gevorrnde han...
den met gebaren, die een danseres haar
zou hebben benijd, maar ook geestelijk
hadden de schlkgodlmen, die aan haar
wleg hadden gestaan, haar kwistig; tie...
deeld. Ze had zelfs eenlge malen een
slow-fox' gecomponeerd, waarvoor een
,Irving Berlin zlch nlet zou hebben ge ___
schaamd.
U voelt wel, dat een dergelijk begaatd
en ont\vlkkeld vrouwtle - ik vergat nog
te verrnelden, dat ze alIerllefst kon ztngen en declameeren, waarbij ze zichzelf
op de gttaar begeleldde - niet mag wor..
den vergeleken bij de wreede Lucretia. '
Laten we nu traohten te onderzoeken,
waarorn drie echtgenooten haar , in. den
steek hadden gelaten.
J
Karel was fen lange, bleeke kunstschllder geweest. In 'hun verlovlngstljd
had' hij met Truusje uren geboomd over
Plcasso's revolutlonalre gezlndheld - als
artist dan altijd - over de wlsselwer..
king tussehen lijn en kleur. Als je Karel
zoo hoorde praten, dan kreeg [e de over...
tuiglng, dat er ten minste driemaal zooveel blj hem zat, dan in zijn woorden tot
uitdrukklng kwam, 'l1'uusje geloofde dan
ook heel hevig in hem, wtdat...... totdat
ze eenmaal goed en weI getrouwd waren.
Verwaten critici gaven, hem slechta
critieken, hetgeen jongen genleen he ..
laas zoo dikwijls overkom,t. In daze da..
gen leerde Karel schelden, 'hetgeen be..
grijpelijk was. Maar wat hij een gevoel1..
ge natuur als Truusje had moeten be..
sparen. En uit dienzelfden tijd'dateeI:en
Tl'uusje's eerste successen met haar zeU
gecomponeerde blues "Oh, you, oh",
wS\arvoor ze ook den tekst geschreven
had. Daor zijn eigen mislukking werd
Karel jaloersch op het succes van lZijn'
vrouw. Hij Hep van haar weg onder. het
vQorwendsel, dat hij bij dat eeuwige ge...
tingel niet :schllderen kon.
I
..
Truusje's ware vrienden vonden dat
een laffe uitvlucht.
,
De tweede echtgenoot, George, ,was
meer zakeIijk georH~nteard. Hij slaagde
erin Truusje's "Oh, you, oh" gedrukt te
krijgen en droeg vervolgens z'n vrouw
op, 'meer van dergelijke scheppingen hot
l1cht te doeft zien.
Truusje, goedig als ze was, deed haar
bes'&' Ze schreef nog twee uitsrekend·ge...
slaagde songs, waarvoor George eon
aardig sommetje wist los te krijgen en
foen gaf ze er den bru1 aan. Ze zel"zeer
terecht, dat ~unst nlet op commando
kan worden gemaakt en dat ze nlet met
George was getrouwd, om zlch door hem.
te laten exploiteeren.
Toen George inzag, dat er deflnitlet
niets meer van het muzikale vrouw~je
te halen wa~ sloot hij vrlenu~chap met
een jonge dame, die weI bereld was ziju.
bevelen te gehoorzamen.
DaarQm noemden Truusje's vrienden
George een ploert.
Truusje's derde echtgenoot heette Egbert en was :Van geheel ander ~hout ge...
sneden dan zijn beide voorgangers. Hij
schllderde geen onmogelijke schllderijen
en bes~houwde zijn vrouw oc,k nie,t als
een 800rt ,van onuitputtelijke petroleum.
bron. HiJ had een goede betrekking pij
een groote bankinstelling en was een
(a"tsoenlijk man met goede manieren en.
stlpte gewoonten. Hij dronk nooit meer
dan twee' slappe Catsjes voor het diner:
Een voorbeeldig echtvrlend in aIle op ...

J)

!:

z~hten.

Na nog een uurtje gepraat te heb~n .over
ditjes en datjes is Havikse opgestapt,. en
g~en tien ~l~nuten later snurkt sergeant
Oonderkop als twee o:}Sen, zoodat het 'Mickey
geen moeite kost on&emerkt weg te komen.
Den volgend6n dag is hij reeds om zes uur
present 'bij den corpscommandant, wien 11ij
verzoekt toch vooial nlet boos te zijn omdat hiJ zlch nlet heert laten aandienen want
wat hij te' vertellen heeft is strict geheim
en van zeer groot belang.
Ats Mickey dEm kap da11 alles verte-lq.
heert, bij welk ve'rohaal des heeren corps~
con\~nan~allts oogen steeds! gr~oter gewor·
den 'zljn en zijn onderkaak sweds meer ge~
zakt 'van verbazing o¥er zulke' duivelsche
plannen die in zijn tam g~mi~oentje beraaind' 'worden, ontstaat eerst een beklem·
Q1e~de sUite.
I'

De kap weet niet wat hij er
tenslotte van denken m~t en
Mickey weet dronunels good dat
zijn verhaal zoo fantastisch ~ijkti
dat de commandant het niet
hooft te gelooven I En wat dan? I
"Ik kan m'n ooren haast niet g.e~
lOQv~n !" stamelt de kapltein, die
ten bewijze zenuwachtlg met z'n
ooten klappert, maar Mickey zegt
nU' met aIle overtuigingskracht
die hij in Z'h woorden leggeii kan:
"Kapitein I Alles is waar, van a.
tot z 1 En als het niet zoo b mag
lk hler op deze plek blind worden I I" Maar Mickey tikt tooh
veiligheldshalve op de plek Waar
erge'ns zijn blinde darm moot zit·
ten I Je kunt nooit weten:...... 1
"Oat eerlijke gezicht, qat kan
niet Hegen I", too' denkt" de ka·
pltein, ,

Maar wanhoplg zegt hlj dan tot
Het plan schijnt den kapi~
Mickey voolt een onweerMickey: "Maar wat moeten we tein toO bevallen, althans, naar- st~anbare kriebeling opkodan doen? I We 'kunnen die twee mate het verhaal vordert, ver- men om te 'dansen van pret,'
nwnschen toch op de verdenklng heldert het gelaat van den maar hij beheerscht zich.
aIleen mo~ilij~ aqesteQren I Be'· 'ciY;pscommaf!dant en hij knikt Dat plannetje van hem
wijzen moeten we hebben!! En af en toe goedkeurend! Die moet lukken. Als hij maar
die heb'ben we niet, want ze heb· kl~ine soldaat is een geboren de" touwtjes in handell
oon nog, niets gedaan ! I"
veldheer ! !
heert I ,,0, dat is fijn, ka·
"Mag ik U nou eens wat zegDit zegt hij Mickey danook pi1{ein I". roept hij diul vergen 1" zegt Mickey dan prompt ronduit, maar de kleine held rUkt, maar ~at;l, denIsend
die den heele"l1 'nacht heeft lig~ zegt zelfverzekerd: "Laat mij aan de blauwdrukk,en die
gen plekeren ovefl een vai waarin dat var~entj~ nou maar W3,S- hiji dan eindelijk in z'n ~zit
die twee schavulwn gelokt zou~ schen I Dan klopt alles als een 'zal krijgen; z<!gt hij;' "lk
den kunnen Worden, en zlch !luis· btts!'" "Nou, voo~uit dan I" heb zelf al bepaald wat die
terend llaar den kapltein Wendend, ~egt tensLotte ~e k~pit~in be~ qetoonlng 'zijn zal (." En een
die ~l:\nd~chtig luisterend n~a:r sUst;" elke ~ans, hoe klein dan correct saluut brengend en
Mic~ey 'toebuigt, vertelt 'hij uit- Qok, moet h~llners benut wor- m~t ~en even correc~ rechts- .
'va;edg v~~ wa~, ,gedaall zou kun- <len? I "Ik zal je een kans omkeer~ 1s·le weg ook, den
nen. wQrd~n. En zelfs ~e me~st geven ......... en lukt het plan, kapltein in d~ grootst~ ver ...
aandachtige luistervink zou llle.t.s dan, op m'n woord, zal ik er· bazing achterlatend.
van dit plan vernomen hebben,' vO(Jr zorgen'dat jOt\ de hopgste
~oo zacht flui~t~J;t M~ckey.
~,19()I,lil1~' van het Legioen ten
deel valt !"
I

~..

I

,~

\ '

,

'Uij had slechts een fout. Voor Trous..
• je"s cOnlPositles had hij nlet de minste
bel:}.ng~telling. Ik weet, wat het betee..
kent, artlstieke neigingen te hebben en
ik begrijp dan oak volkQmen, dat het
Truusje toch weI diep wondde, dat juist
de ,man, aan wien zlj zich met hart en
zlel had weggeschonken, zoo welnig 00'"
langstelUng voor baar, ~cboop.ste as~ct
koesterde.
I,~ heh
Truusje, gespr.oken, maar i}c
Q~n er ,niet achter kunnen komen, of ziJ
hem, :dan weI hij ;baar de· bons heeft
gegeven.
Nu W'lchten de vrlenden in spanning,
wle Tl"uusje's volgend~ uitverkorene. ~1
zljn. Als je ze' zoo onder elkaar hoort
sprekell', dan vinden ze allen" qat TJiuus",
je ditmaal l).iet geheel vJ.:ij~uit, gaat,
m~ar dat neemt nlet weg, dat zij, allen
ber,eld 'zQuden zljn, het eenzame vrouw..
tje eens vooral gelukkig te makel)~
Ma~~ Truusje zal ze g.een kans geven,
want ze heeft gezworen, dat ze verder
alleen v-oor· de Kunst wiI leven.
,
En dat het haa.r ernst Is met deze ge ...
loft.e, oowijst het felt d<it ik haar Zate(dag ontmde;;' heb, stijf gearmd met den
trompettist van een beroemde band, die
op het oogenbUk een tournee door on3
land maakt.
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De Defensie-politiek

PLECIITIGIIEID IN BERLIJNSCIIE
STAATSOPERA

Een rede

'vel"

Baldwin

De Defensie

Par ij s,
19 Febr. (Reuter). Het
BelangriJ'k~ vorderlnqen
dagblad "Ie. Journal" voorspelt, dat 'de
. . - .
regeerlng blnnenkort zal overgaan tot
de uitvo~eringvan een nieuw programCal r 0, 19 ~ebr. (Transocean) .. Vol- 'ma hetwelk de natlonalisatievan het
gens de bladen' zijn met de 'l'eorganis~- ver~keringswezen,der steenkolen-tntie van het Egyptische leger,. welke m dustrle, der. eleetrtclteltsbedrijven en
overeenstemmtng met de bepalingen van van het transportwezen, alsmede de inhet Engelsch-Egy~tlsche. verdrag d~r, veering van pensioenen voor bejaarde
een Brltsche mUitaire missle wordt uit- arbelders zal omvatten.
gevoerd, reeds belangrijke vorderlngen
II'
I
b
'd'
gemaakt
Deze voorspe mg s ge aseer op een
De leider der Britsche missle, generaal langdurig onderhoud, dat dezer dagen
Cromwell, verklaarde onlangs, dat hij er . tusschen Leon Blum en Joseph Paulnaar streeft een betrekkelljk klein leger Boncour heeft paatsgehad.
.
te scheppen, uitgerust met het meest
Het pensloenronds zou worde~ getlmoderne oorlogsmateriaal, lleverdan cen nanclerd d~or de natlonallsatle van
IeO'er dat s'lechts van een ntimerlek het verzekermgswzen.
st;ndPunt be~ien sterk. is.
'
. 'Oemeld wordt, dat. Premier Blum de
'Ten einde het aantal reseJ;visten op huldige. moel1ijkheden~~l' regeering
te voeren' zullen in de toekomst geen voor toeschriJft aan de afwezlgheld van een
den il1Hltairen 'dlenst geschlkte reeruten plan, aanlgezlen ,.het
Volks~ront-promBer vrijgesteld- worden.
gramma practlsch verwezenhjkt is.
'De duur van den militairen diensttijd,
welke tot dusverre 5 jaar in actleven NATIONALISA'l'IE ; VAN FABRIEKEN
dierist en vijf jaar bij de reserve bedroeg
P a' r ij s, 19 FeQr. "(Havas). President
zal echt~rbelangrijk worden verminderd.
De schepping van een Egyptlsche Lebrun onderteekende heden de hem
luchtmacht, welke 7.""""' naar verklaard door iden minister van Luchtvaart Pierwordt ~. ult in totaal.500 vliegtulgen zal re Cot' voorgelegde ,besluiten tot ,het
bestaan, zal worden verhaast.
, ohtelgenen en national1seeren van de
Of schoon tot het Britsche garnizoen, vW~gtuigfabrieken Liaure-Olivler te Ardat volgens de bepal1ngert van het En- genteull, A~rofrancaise te Toulouse en
geisch-Egyptlsche ve'rdrag in Egypte zal Airfield te Cannes..
blijven oak een sterke -luehtmacht beSTAKING TE BESAN~ON
hoort, zal'het hoofdkwal'tier van de Brit..
sche luchtmach~ in het Nabije Oosten
Par ij s, 20 Febr. (Transocean). De
waarschijnlijk van Cairo naar Jeruzagtakingsbeweging in de stad Besanc-;on,
.lem' worden overgebi'trel1t.·
In B·:itsche mll1taire kringen in Egypte waar de· automobielfabrlek van peugeot
vel'wacht men dat het Britsche garnl- reeds is stilgeIegd als gevolg van de stazoeh', dat aan .beide zijden van het king van haar arbeiders en employe'S,
Suezkanaal zal worden gestatl6nneerd breldt zlch nog steeds ult.
twee'brigades zal omvatten, alsmede ver~
Thans zijn ook de bakkers t~ Besanscheldene eskadrilles vUegtuigen.·
. Met <len aanleg van Cen nieuw vlleg- «;011 in staking gegaan. AIle bakkeriJen
in de' stad waren heden gesloten.
veld te' Lydda rtabijJeruzalem,' '~~t het
De bakkersknechts elschen een collecgrootste militaire vUegveld in het gehee....
tieve
arbeldsovereenkomst, terwljl de
Ie Nabije Qosten z,~l worden, Is reeds
eigenaars del' bakkerijen dezen eisch
aangevangen.
De omvang van de voorbereidende eerst wenschen in te ,w111igen wanneer
maatregelen, welke thans in Irak en op de broodprijs ve'rhoogd wordt.
Aangezlen de levensmlddelenvoorzie. C~prus' gaande zijn sehijnt €'f1'volgens de
Egyptlsche pers op te wijzen :dat Cyprus ning der stad door deze staking ernstig
bestemd is "het Malta van de Britsehe wordt bedreigd hebben de mllltaire au~
luchtmacht in de' Oostelijke Mlddelland- toriteiten bekendgemaakt dat' zij brood
aan de bevolking zullen leverell.
.sche Zee" te worden.
Het Is echter niet zeker dat de mlIi'.
' .
TOELATING TOT DEN VOLK~NBOND taire }j'akkerijen in staat zul,l,en blijken
haat pl'oductle dermate op'te voel'on;
Lon id e 11, 20 Febr·.' (Transocean). dat zij aan de igeheele burgerbevolking
HetForelgn Office heeft den secretaris- van Besanc;on brood kunnen level'en.
ganei-aat van ·den· Velkenb<)nd in kennts Besanc;on is n.1. een stad van meer dan
gesteldv~n het feit, dat· het dan Brit60.000 zielen.
schEni ambassadeur te Cairo beeft geinstrueerd de .Egyptis~he. regeerlng u~t
DRUI{KERSSTAIUNG
tenoodige'n on\' toelatfng tot'den Vol:kenbond te v.erzoeken.
Da arbeiders in de drukkerijen te
Lyon, Orenoble en at. EtIenl1e' gingen
gisteravond in staking. Zij eisohen de
invoering van een vijfdaagsche werkA "strlllie
week van 7 'uur per dag. De werkgevers
waren geneigd een zesdaagsche arbeidsweek ,vall 6' uur per dag in te voeren.
Nieuw..Guinea
Als gevolg van deze staking konden
de dagbladen in genoemde drle steden
EEN AFGEWEZEN VERZOEK ,
heden nlet verschijnen.
,.

Lo 11 den, 19,Febr. (TransQcean).
lIet debat over het wetsontwerp,
waarbij (Ie regeerlng gemachtigd
wordt maxt-naal £
4.00.000.000 te
leenen .ten' behoove vail defensle..
doeleindell ~ welk on twerp. naar
'reeds werd gemeld, met 329 stemmen tegen 145 werd aangenomen
_ werd besloten met een iange re- '
devoering
Preluler Baldwin.

wan

~a het :VolkEmbondsvraagstuk en de

collectleve ve1l1gheld te hebben' bespro..
k.en behandelde ,de Premier !het bewa. peninasvraagstuk en verklaarde dat de
- ~ituatie, hoewel ernstig, geeD aanleidin~ behoeft te geven tot bezorgcJJ:eid.
Baldwin wees erop dat- het staande
leger gedurende de eerstvolgende vijf
jaar ;nl~t de sterkte zal' beteiken van
dat van '1914, terwijl de, vloo~" ondank,s
de toevoe.ging van nieuwe ee'nhederi,
niet de afmethlgell zal betelkenvan die
van 1914. ' ' '
Het eenlge wapen, dat belang~ljk zal
worden uitgebre.1d, is het hichtwapen,
aangezlen het voor allen duidelljk is
dat Engeland een luchtmacht moet
hebben, welke in staat zal zijn elken
aanval af te .slaan.
.. ,
. d k m
. ,Jk ~u" nogmaals. met nal'~ \ w dri~'
verklal'en, vervolgde BaldW 1, " ' .
onze "bev:'.apenjn.~tegen gee~ e~1kte~~a~~
in het blJzonder is gericht ..n a . g
land· geen agressieve oogmerken koestert.
'Wij wenschen slechts in staat te zijn
elke poging tot agressie' tegen te gaan.
Wij kunneil' evenniirt onze eigen. vell1gheid verzekeren 'aIs· de' ons' toegekende rol tot bescherming van den wereldvrede vervullen wanheer W!l onze
weermacht niet op een bepaald peU
brengen".
"
H;ierna nogmaals terugkeerend op
het Volkenbondsvraagstuk verklaarde
Baldwin dat Engeland door tusschenkomst van den Volkenbond den vrede
heeft trachten te' handhaven en .dat
het· zelfs 0.1· hebben ,deze pogingell tot
dus~erre gefaald, de situatie nlet hope:'
100s acht en de pogingen ·in deze richting',lliet zal opgev~n.
.'
De Premier besloot zijn redevoering
nieil de verldaring~
dat. eengeheele
fTeneratle het huidige bewapeningsprogramma zal moeten financieren en
dat Engeland 2lchvele offers zal moe~·elJ. get{oosten, doch datop deze wijze
de-- vrede kan worden gehandhaafd.

Baldwin

r

.

I

Lon den, 19 Febr. (Havas). I n
.p d 1ft J eke k r i n g.e nw 0 r d t !
gem e end,
d a ,t
S tan 1 e y' Lon den, 120 Febr. (Transocean).
B aId w'1 n z ij n
aft red e n Volgens een te Londen 'ontvangen bez a l u i t s t e r 1 e n tot n a d e rtchtheeft de' Austral1sche Premier de1m peri a I e
CO n fer e n tie, finitief het, verzoek del" Australfsche
dol W: z. tot e i n d e Mel 0 f oUd-strijders om de ,vroegere Dultsche
beg in J un i 1 n pIa a,. t s van kolonie Nieuw-Ouinea 'bij Australla in
o n mId dell ij k n a d e k r 0 '- te lijven afgewezen.
,I
n i n ~ Z 'i} n o n t s 1 a g I n t e
Heb memorandum, Qat dit iverzoek bed'! e nell.
'
vatte, werd den 'Premier tijdense~n re..
ceptle te Canberra ldoor een. delegatie
H e t v e r 1 u I d t d a t d e r e - van oud-strijders overh~digdJ. In het
gee r I n g end e r Do min Ion S memorandum werd v.i1'klaard,' dat de
1 n sis tee r end at B ald' win vroegere Duitsche kolonie, welke onder
d e l m per I a 1 eo e 0' n t ere· 11' t ! e het' mandaat van :Australia is gesteld,
z a 1 lp res 1 dee r e TI, a a n ,g e - bij !Australte rou' moeten worden lngez 1 e n h iJ s e d,e r t 1 9 3 1 d e lijrd: "alS" ,V'ergeldingvoor Ide Dultsche
Eng e 1 s c h e b u i ten 1 and - koloniale propaganda".
s, ~ h e pol i t 1 e k h e eft gr e In ~ijn antwoord verklaarde de PreI e 1 d.
mier, dat (Australia bedoeld 'gebled ,van
den Volkenbol1d in bewal'ing. heeft geDE KRONINGSEED
kregen en op loyale wijze zijn taak
zal ,blijven vervullen.
I
Lon- den, 19 Febr. (Reuter). De In IAustraUsche politieke kringen 'acht
nleuwe kroulngseed, welke na bespre- men - l1Iaar verklaard wordt - den
kingen tussc}len de Engelsche regee- stap der oud-strijders "even absurd als
ring en de regeeringen der Dominions ongelegen komend".
!.\ I '
Vlerd goedgekeurd, vertoont kIeine wijzigingen, aangezlen de eed van 1911
Vli~gramp !
verouderd was..
'S y d n e y, 20 Febr. (Reuter), E r
In plaats van dat de. koning zweert
"to' g'oVe1'1'l this . United Kingdom of h e e r c h t . e.r' n s t i g e beBlitain and Ireland and the Dominions z 0 r g d h e 1 d 0 m t r e n, t,: 'n e t
thereto belonging"; worden thans E'nge- lot v an de 7 in z l.t tend e n
land;: Ierland., elk der Dominions' en van h e t· 'v lie g t u i g, d at
den die n 13 t tusschen 8y dBritsch-'Indle gespecificeerd.
Een andere w'ijzlging is dat het deel n e y e n B r i~ s ban e 0 p d e rvan den eed betreffende de ha·ndha- h c1 u :d t e Ii d a t, n a a r I v e roo
ving van het Pi'otestantscqe Hervorm- moe d w 0 r d t,. t iJ den s e e n
~e Keloof' thans uitsluitend van toe- cYJCl,.Qon nabij Sydney In
passing Is op het Vereenlgd ·Koninkrijk. z e e g est 0 r t i8. D e J' t Ie n
v 11 e g,t u 1 g e n z o.e ken t han s
n .a a r h e t v e r m 1st e t 0 eDE DUITSCIIE' EISCHEN
stet
._ ..
'--"'It"
1"
i'tC .. ,..,
Lo n de n, 19 Febr. (Havas). In het
Lagerhuis sprak het lid der conserv.atieve !-!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!~~~=
':?~ '" ,:•. ~. '."':
partir Arllold Wilson de ineening uit~ dat
het' lloodzakelljk Is Ouitschland's koloniale elschen in het' kader .van"':een intel'natiQnale regeling ten peele in .te wllligen.

s

.IIl1

Sprek~r was van oordeel dat de v~r
klaringell van den minister Yail BUite.nlandsche Zaken· en' van den k.anseller
van de Sc.hatkist na grondige oostudee..
..d ng geen welgering om het vraagstuk te
bestt\de~ren ~vatten.

UITBREIDING DER NATIONALISATIE

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

Chilla

Een incident
"

IN BIOSCOOP TE SHANGHAI

B e r 1 lj'n, 21 Febr. (Transocean).
De natlonale herdenking ter eere van de
2 mlllloen Duitschers, die hun leven gayen voor het vaderland in den wereldocrlog, . haa gisteren in het geheele Rijk
plaatsi'en weI voor de vijfde maal sedert de: Nationaal soclaltstische partij
aannet bewfnd is. Uit de vensters van
mlllloenen openbare en particuliere gebouwen ..h lng de vlag gedrapeerd met
rouwkrip halfstok. Het centrale punt
dernattonale plechtigheld was de groote ceremonie in de Staatsopera Unter
den, Llnden, welke werd bij gewoond door
Hitlel\ .alle leden van het Rij'kskabinet,
het corps diplomatique, leidende Ilguren
uit de Natlo,na.al soctallsttsche partij. 00nevens o:t:flcieren en manschappen der
RijkSen nationaal-soclal1stlsche weermachten. Nadat de tonen van den "Doodenmarsch" van' Beethovens 3de 8ym,phonle waren weg;gestorven sprak de minister van Oorlog, veldmaarschalk Von
Blomberg, de herdenkingsrede uit, welke over alle Du)tsche staUons werd gebroadcast.
I

0

s k

0

u,

19 FebI'. (Transocean).

lende TsJechoslowaaksche firma's, met
inbegrip vande Skoda-fabrieken, .bestelllngen geplaatst VOOr de levering
van oorlogsmaterlaal tot een totaal-bedrag van 62 mlllloen Tsjechische kronen. .
, De Sovjet-regeering heeft ook bij de
firma Bat'a groote hoeveelheden schoelsel besteld, dat - naar verklaard 'wordt
- bestemd is voor den wederuttvoer
naar Mldden-Azle.

Bel' lij n, 19 Febr. (Transocean). Frau
Magda GObbels, de echtgenoote van den
Dult~hen minister van' Propaganda,
schonk heden het leven aan _een dochter.
Dit is d.e vierde Jdochter, :die na ;het
11l1welijk in 1931 werd geboren.
'.\'

KOPPIGE PREDIKi\NTEN

Be r I ij 11, 20 Febr. (Reuter). Tijdens
een bijeenkomst van het provinciale
kerk-comite uitte de minister voor. Kerkelijke Aangelegenheden Kerrl ee,n bedreiging aan het adres van de koppige
predikanten.
"AlIe EvangeUsche predikanten die tegen den sta.at werken zullen uit hun
ambt worden ontzet", verklaarde Kerrl,
"en. pogingen zuBen worden gedaan om
in de :Kerk eenheid van dell ken te scheppen. De Kerk moot de idealen van l"aS,
bJoed en .bodem der natlonaal-s()ciallstische leerstellingen eerbiedigen".

pe Puitsche minderfteid
EEN STi\P Ni\AR VERZOENING

P r a a g, 2·(1'Febr. (Reuter). Verschillende maatregelen werden heden aangekondigd waarmede de Tsjechosla..
waaksche regeering hoopt de minderheden, in het blJzonder de drie m1llioen
DuitscherS' hi"~ Tsjechoslowakije, tevreden te stelle»';'
In het, rapport over de bespreklngen
tus~chen de'regeering en de drle Duitsehe p:utijen:.· wotdt het beginsel geforffiuleerd, dat·leden der nattonale ,minderheden tot openbare ambten kunnen
worden toegelaten. I
Bepalingen' warden opgesteld betreffende de toewijzing van openbare contracten en voor de oplossing van het
talenvraagstuk~

I

In het rapport wordt met nadruk
verklaard, dat de regeering zlch in haar
politiek ten opzlchte'van de minderheden zal laten leiden door beginselen van
l'echtvaardlgheld en onpartijdigheid,
zelfs ,van edelmoedigheid.
DUITSCII OORDEEL

.*. '
8 han ,g h a i, 21 Febr. (Reuter).
gewonde operatetirs 'Zijn ria.ar het
hospitaal vervoerd. Terwijl de 10 matrozen de projectlekamer. binnen~rongen!
delllonstreerden andere It"Uanen, inclusief circa 50 ~fflcleren en minderen van
deoorlogsmarine, in het Cinema-ge",:'
bouw, roepende: ,,,Evlva 11 Du.ce-.,.J".,
De Ital1anen sloegen vensters, l\l~pen
en .stoelen stuk, waarna zij ui,t het gebouw marcheerden en zlch versprelden~
De schade wordt oil 20.000 dollars gesehat.
.
De
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Japan

JAPANSCIIE TEGENSPRAAK

NIEUWE iARREST"TIES

Moskou, 19 Febr. (Transocean). De
arrestatles van personen, die, beschuldigd worden van Trotzkyisme, duren
nog steeds voort,
.
Tot de personen, die de laatste dagen
werden gearresteerd ,behooren 'de dir~c
teur' van het Marx-Engels-Lenm-Inst!tuut te KieffBogdanoff, de commandant derpolitie-militle te Odessa Nikolajeff en de ,<:ommandant van een onderzeeboot ..v an de Zwarte Zee-vloot ;Buranoff.

,

VIER DE DOCIITER VAN GOBBELS

~'l'EGEN
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JOHNNY WEISMULlE~
MAUREEN ()'SULLIVAN .
in Met r 0'$ nleuwste
Afrika.jungfefilm

De Sovjet-regeering heeft bij verschil-

JEGOROFF NAAR ILWrLAND

Do mel meldt ul,t Tokio, dat de Ja...
panache regeerlng geen voorstel heert
ontvangen van generaal Frand$Co Fr~n...
co om toe te treden tot de Japansch..
Dultsche antl-Komlntern-overeenkomsb,
zooals door madame Ta.bouls in .,l'Qeu..
vre" wordt .gemeld.
In offlcieele kringen te Tok16noetilt
men het verhaal van madame Tabouis
een verdlchtsel en her1nnertera'n~ dat
zij. veel sympathle 'koestert voor'de Sov...
jet-Unle.
Het verluidt dat elk land, dat, dit
}Venscht, loot de Japansch-Duitsc\14! ovet..
eenkomst kan toetredert·, doch men wiJst
erop, dat de Japansche regeering de re ..
geering van generaal Franco eets6 zal
er~ennen, wanneer daze erin Isg~slaa~d'
Spanje te uniflceeren en er den vrede
te herstellen.
I

. '

Rig a, :19 Febr. (Transocean). Het
hoofd van den Sovjet-Russischen generalen staf maarschalk Jegoroff Is '~elden
te RIga gearriveerd jvoor een tegenbezoek aan het hoofd van den Letschen
generalen staf generaal Hartmanis, die ECQNOl\nSCIJE l\USSIE NilAR CHINA
in Mei 1936 Moskou ,bezocht. i
T 0 k I 0, 21 Febr. (Dome!). Gemeld
Maarschalk Jegoroff 2al tot· Maan.. wordt, dat Kenjl I{odanla, de vroegete
dagavond te Riga blijven.
.
presldel1't-directeur van de Yokohama
Specie Bank, zlch aan. het hoofd van een
JIET OVERLIJDEN VAN ORDSJONI.. eC<)llomische h1issh~ naar China zal be..
KIDZE
geven. De missie vertrekt 12 Maart a:8.
uit TokIo. He~ doel dezer missle IS het
M 0 S k 0 u, 19 fi'ebr. (Transocean). Het reciproceeren van het bezoek, dat een
stoffelijk overschot van den 'yolkscom- Chlneesche economische commissie on..
missaris voor de Zware Industrie 01'1... der leiding van Wu f'fing-'chang aan
gory Konstantinowitsj Ordsjonlkidze, Japan in het voorjaar heeft gebracht.
die - !naar reeds gemeld' -;- ,1g1stermid'"
middag in zijn iwoning in het Kremlin
aan hartverlamQ11ng is
overleden,
zal· wor:1en opgebaard .in de groote ~aal Britsc/r,-Jiulie
van ;het Vakvereenigingsgebouw.
.
Ordsjonikidze, dIe den 51-jarigen
VERKmZINGSRESULTAAT
leeftiJd bereikte, begon zijn revolutionnaire carriere jn 1903 in Trans-KaukaBombay, 19 Febr. '(Reuter). Het
sie, waar hij nauw met Stalin samen- eerste resultaat van de verklezingen .
werkte. Deze samenwerking met StaUn voor de ,.provlnc~ale raden of Hoogerhul.o!
duurde zijngeheele leven. \
zen volgens de nieuwe India. Act ;werd
In 1908 :naar :SlberH~ verbannen slaag:' hederi bekendge~aakt..Het betrctt den
de Ordsjonikidze erin vandaar te ont- provincialen raad van Bomba.y welke
snappen" wa.arna hij in'siamenwerkillg 30 zetels ',telt, waarvan :26 door mlddel
met Lenin zijn revolutlonnaire propa- vall verklezlng I worden vervuld',~r\Vijl
g,andahervatte.
de vier overlge leden door den gouv~r..
Sedert 193Q ~vas Ordsjonikldze perma-. neur \Vorden aangewezen.
'.
nent ltd Van het Politbureati der comHet CongreStjVerkreeg 13 ,der 26 zetels,
munlstlsche partij.
de onafhankelijken 7, de Mohamedaan~
sche Bond 2, de democratische Swa'taJOPVOLGER VAN ORDSJONIpartij (pro-Congres) 2, de l1be.-alen 1 ~I)
KIDZE,
de Europeanen ,11 zete!.
Vij! 'andere, prC)vincies. hebbel1HOo<4
M 0 S 'k 0 u, 20 Feb'r. ('Dransotean). ger~'ulzeh~ n. .t Madras, de vereenlgde
Het schij-nt dat 'moeilijkhed.en worden ProvliicHin en 'Assam, waarV~n de leden
ondervonden .'bij hetzoe'ke~ naar een door' .middel ' van Jdirecte verklezingen
oplvolger van Ordsjonikidze, wiens plot- wordel1 ·benQ.emd, alsmede UenO'alen en
seUnge dood ongetwijfeld een z~aar Bihar,·waar de,verkle2ing tei'l deele diverUes is ;voor 'de Sovjet-Russischezwa- i'eet .en deels door Ide Lagerhulzen ge""
re industrie.·
.
schiedt.
",
I
Onder normale omstandigheden zqu
de Ikeuze 2ijn 'gevallen op Platakoff, Noorlvegen
doch deze Iwerd Irortgeleden gefusll..
leerd.
. .
PR~NSJE GEBOREN
Als demeest waar~hijnlijke candidaOS
'1
0,
21 Febr. (Reuter)., Prinses
ten voor dezen belang'rijken' post 'Worden genoemd de volkscommissaris ,voor Martha. 'de' gemalln van Kroonprins Ola!
Spoorlwegen Baganowitsj en de volks- van Noorwegen,' heeft het leven ge..
commls.s'arisvoor de Bewapenlng Roesji- schonken aan een zoon. Met'moeder en
kind 'gaat het goed.
mowitsj.
I

Be r I ij n, , 20 Febr. (Reuter). Duitsch-

=
.. == En r !'.: ,; ,.,
~nd~n~tv~daanoverde~Jecho~o-!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,,~'. ~"

_

S han g hal, 20 Febr: (Reuter). Tien
It~iaansche matrozen hebben een inval
gedaan in een Chineesch.e bioscoop,
waar een Russische film over den oorlog in Ethiopia werd vertoond; Nadat
voor het theater zeg schoten ~aren gelost, drongen de ~atrozen de projectlekamer binnen. Zij ranselden de twee
Russiscll~ op~rateurs .af, vernielden het
apparaat, en naman de fllm mee, waarna zij in autos wegreden.
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waaksche concessles aan' de . Duitsche
minderhelden, hoewel men \toegeeft dat
hetgeen door de Tsj echoslowaaksche' regeering is ge'da;an een stap in' de goede
rlchting is.
Een gezaghebbend woordvoerd'er verklaarde tegenover :den vertegenwoordlger van "Reuter", dat heteinddoel moot
zijn volledige gelijkheld van de Duit..
~chers met jde Tsjechen. I
•

Vert Staten
DE VLOOTSTERKTE
~ashington~ 19 ~Febr. (Havas).
Het ~hijnt meer en meer dat de Vereehigde staten hebben .besloten de vloo.tp~fiteit met Groot-Btittannie re hand-'
haven.
'
I
Sen~tor Walsh. heeft ~ich ten minste
in ~'ezen geest uitgesproken..
In' de pers wordt er echter op gewezen, dat het de sterkte der Japansche
vloot is, welke de sterkte der Amerikaansche vloot moet bepaIen, zoodat een ultbr~idlrig der Japan~'che vloot, 'onmiddellijk vQIgend QP die .'der Engelsche, een
slecht~n il1liruk zou kunnen maken.

Nan k lng, 21 Febr. (Reuter). De
plenaire 'zittlng van hetCentraai executiet comi.te heeft een resolutle aange.. polen
nomen ten gl,1nste van de l>ijeenroeplng
van'het zoo vaak ui,tge.3telde nationaal
vQlkscongres op 12 November ter inhul.. l\IISIIANDE{JI,NG VAN' .EEN l\IATROOS
dlgin~ van de constitutloneele regeerlng
M 0 S k 0 u, 20
(Transocean).
inplaats van de htiidlge partijdictatuu~,
De sQvjet-anlbassadeur te Warschau
Ret comite na.m ook een resolutle aal1 heeft 'bij de Pools,che regeering een
tot voortze'tting van· de anti-communls- protest ingediend . 'tegen de Ibeweerde
tische campagne,doch stemde toe in mishandel1ng vaneen Sovjet-Rulsslschen
een verwenlng op voorwaarden als de m~tfooS dQOf d~ Pooische politte te
.
vblledig-e overgave van de communistl- Gdyn,ta'.
De, Sovjet-pers pubUceert gedetallsche legers, de ontbinding v'an de Z.g.
Chineesche SOvlet-republ1ek en bei;Hndl':; leerde -,beschrljvingen van :het incident
gIng van de communistlsche proPSlgan- te Odynia en doet heftlge aal1vallen op
da.
....;. _:_: ..... ~~.~'l~'.IiU Polen.

Apot . & rOlJ. per
doosje van 35 dragees. (versui.
kerd: geen zwarte handen) 30d.
Per tube van 25 tabletten: 35 ct.

Verkrijgb, bij
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WQntJee, 'gQrMlen, pasreiljes of andere
spijzen die V, Z~q gemokkelijk verlokken
tot I" vuJ eten, in· Uw moog tot opstand
Iloman, dan helpen "Hvismid~tftieslf nl.lr•.
D~n' helpt ollten het n~I\.l!Jrlii~. rT)idditl r
"CARBOVIT" I Hoog" geactiveerde' koo',
welkeolle onJuiverh.den·mel sneltreinvaort
absotbeert I .
Neem wat "Corbovit" in huis. Uw dokter
1~1 U verulu!ren, hoe zeer "Corbovit" ill
zylke gev~lIen gewQ.ordurd wordt I
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Indien Uw oogen nlet goed meer Iunetioneeren, raadpleegt ons voor een
goede e. passenda briJ. Ooqonderzoek
gratis. Wij maken ook brillen op
do kters-recept.

Ook op afbetalingen.

TJOEN liE OPTICAL Go.

Gedlp], optldens

Pasar Baroe tOl - Batavia..C.
123m

\
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TOB

. E e n TOO TAL • f a b r i'k a a t RegJ
TOBRALCO is stevig en vrijwel onverslijtbaar. Het leent zich uitstekend voor de
daqelijksche kleeding, oak van .klnderen.
Laat ze rustig in hun TOBRALCO-pakjes
stoeien en ravotten. Ze blijven er .toch
altijd frisch en netjes uilzien. Ruime keuze in
eHan en gebloemd: Steeds nieuwe desslns,

ZOO GEMAKKELIJK TE WASSCHEN
ZOO MOE 1L IJ K T EVE R, SL IJ TEN
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Te talriik om opte noemen
ziin de vele nieuwe verbeteringen, aangebracht in den
Philips' 3191\!
Constante, rustige, krachtige
ontvangst, door netspanningsstabilisator. Verbeterd geluid,
Hoort dit toestel, dat een
ideaIe radio-ontvangst ver..
schaffen zaI..
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,
Philips

levert voor aile doeleinden geschikte versterker-installaties
- -'l•.; 3692

3686

TJIBADAK.
S pee i a a l S i gar e n - Mag a z ij n

Voor abonnementen, ktaehten omtrent bezorglng van het

..DE ,TABAKSPLA,NT

BATAVJAASCH NIEUV/SBLAD
ens, gelleve men zlch te wenden tot

TOKO
3685

JJ

(v/h F. H. JUS T M A tl)

BOGOR

JatQvia-Centlum, NOQrdwijk 38b, Telefoon Welt. 349
8andoeng,
I
Bragawe'g 39,
Telefoon 1183
WELK
I
SIGARENMAGAZIJN is het best gesorteerd?

PROVISISN Elf DRANKEN
Telefoon No. '1 (zeven)

lid eTA B A K S P LAN T II

WMR

~
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geeft men de beste Service?

aile;
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I/od'e TAB A K S P LAN T
PLAATST,

- - - ._-....-0:- ••"

nog heden

Uw~

/I

bestellingen bij

, lid eTA B A K S P LAN T "
"Ja, als lk het zoo druk heb, dan laat ik gewoonl1jk
eve~ een klein hapJe <?P ll!~n bureau brengen".
.(Humortst), \
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ren fer harte ell [fa eens eeniqen lijd latu]

•
Gegarandeerd

Sanatogcn schept nieuwe kracht en levenslust. Zelfs na cen kort-

stondig gebruik zult ge reeds bcmerken, dat de vermocidheid aIs l

-.-..----

u

het ware van
afvult en dat ge ook na dugcn van h~rd werken:
nog voldoende reserves hebt om de gcnocgens van het leven ten
volle te gcnicten, 'fob daarom gcen dag langer en begin vandaag
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Schotsche Whisky is de beste ter wereld.
En Grant's Whisky wordt CJe~tookt in

alr-c'

Verkl'ijgb;ar bij
c\pothelicn en Toke's

Banffshire. in het hartje van Scho'tland. Is het
een wonder, dat G~ant's de Ioonaanqevenda
Schotsche Whisky is7 Geen belere Whisky dan
t

3698,

GRANT'S
S('OTCH WHISKY
uit
BANF

D
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Sanutoqen qebruiken. dan zal Uw uernioeidheld uerdtoijuen als sneeuio uoor de ZO/l..·
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Permanent Wave I

Neem de raad van' meer dan 25;000 tlokto-

, l,

wM5

SHIRE IN ',HET

VAN

SCHOTLAND

I

D.F. K NIP
Coiffeur, Hotel des Indes.
146 Ie en laatste m
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HET IS UW EIGEN SCHULD

Moppen
•

In een' dorpsstraat stond een
bord met het volgende advies:
"Heb uw vijanden Jief; maak uw
ergsten vijand uw besten vrlend",
Stellig zonder eenlgen opzet was
lets verder een ander bord geplaatst met deze woorden ~ "Uw
er~ste vijand Is' ~l~Ohol" .....

•••

Indlen U niet tevreden Is over het
Uit eell: rapport van de Amerl~
als U bij bestelling niet kaansche Llga :
nauwkeurlg ,heeft opg~~ex~n, wat P "Veertig dulzend vaak doodeUjke '
verlangde,
ziektekiemen kunnen overgebracht
Indien U LIMONADE ot AER- worden door' een enkele kus".
BLANDA bestelt bij Uwen langganan,
Daarorn : Ontvang nooit een
Is het besltst noodig, dat U er bi,J op- kus zonder haar onmiddellijk wrug
geeft, dat het van "LOURDES" moet te gevell.
,.
zijn, dan Is U er zeker van lets' goods
•••
te krijgen. Waarom zoudt U lets rlskeeren?
- Ik ga scheiden. Mijn vrouw
Heef,t UW Jangganan toevallig onze he e ft 'al '111 geen t wee d agell een
al"tlkelen nlet In voorraad, vraagt dan mond .iegen me ol)€ngedaan.
even verbindlng met
'
,
-- Ik zou me nog maar eens
Telefoon No. 2329 We~tevreden.
goed bedenken. Zoo'n vrouw vind
M,w,f. "LOURDES" je nlet zoo gemakkeliJk wrug.

geleverde,

t '

bLAn

'~=~'.:.:_'---' §-'- - - -

----,..--iii---

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

teeren, toen men nog zoo weinig onderDe aannemlng van de groepsgemeen..
vinding had van inheemsche ambtena.. schapsordonnantle ,zou een stap kunnen
ren, Sindsdien is er wei' wat veranderd. beteekenen, een overlgens noodzak'elijke
Intusschen geschiedt de selectte bij stap, ter verkenning van den binnen atden douariedienst steeds. geheel syste- zlenbaren tijd at te leggen weg der bematlsch en op de meest reeele wijze. stuurshervorrnlng.
.
Buitenzorg
., Het Is echter onvermijdel1jk, dat naast
Het zou echter weI kunnen zijn, dat
de rapportcijfers ook de persoonlijke met' de aannemlng van enkele ver streki\fscheilt bij de Politie
lndruk der candldaten moet worden be- kende amendementen wij beland zijn op
oordeeld. Tot nu toe hebben de selecttes een punt, dat alleen uitzicht geert OD
Zaterdagmorgen had In d~ rulme theoover het ras-crlterium
steeds tot resultant gegeven, dat een of een weg,'welke de Regeerlng niet riezaal van het commlssariaat van poaangenomen wenscht in te slaan. De Raad heeft voor HUe alhler de overgave plaats van den
(Tegen : het I, E. V., de P. P. B. B.• de meer· niet-Europeanen
Natlonale Fractie en eenige anderen) , werden. 'Oat zulks bij de Iaatste selectIe de buitengewesten meer gevraagd dan dienst door den heer Le Bruyn, chef
niet het geval was, berust dan ook op voor Java. Het zou weI eens kunnen van de Stadspolitle, tevens technlsch
(voor ~ de Econ~ Groep.de Vad. Club. touter toeval. Het is onjulst om· van blijken, d:\t hij te hoog gegrepen heett, lelder van de Veldpolitle van de Resi. dat vooruitstrevendheld vertraglng ver- dentles BUitenzorg en Bantam, aan zijn
Chung Hwa Hui, de 1. K. P., de P. E. B. bepaalde maatstaven te spreken.
De heer T h a m r 1 n houdt een ult- oorzaakt. Anderzijds mag worden ge- opvolger, den .heer Bteensma, bij welke
e.a., waaronder de voorzitter).
voerig \jetoog ter verdedlging vanzljn hoopt, d.at de Regeerlng de tot n.u to.e'l gelegenheld eerstgenoemde tevens atmotte.
Qlj de beraadslaglngen getoonde tege- scheld nam vail het personeel.
WEEZENFONDS
houding niet zal prljsge..
.
De heer a and k u y 1 is teleur- moetkomende
Aan~~zlg waren de wd. Resident, de
Aan de orde is thana een motte van gesteld en verbaasd. dat zoovele zijner yen na een uitspraak van den' Volk~':'
de heeren SoetardJo c.s., luidende ·als- medeH~den hun stem reeds bepaald heb- raad als zoodantg. Ik zou het zeer be- heer GObel, de Gew. Secretaris de heer
,treuren indien bij .deze eerste van een De Konhlg, de Regent, de Patih, de Invoigt:
;
ben zander dat zij eerst den Regeerings~ serie ordonnanties beooaende den staat~ spe.eteur~ van Politie, de Wedana Kotta,
0
De Volksrad
gemachtlgde gehoord hadden. Aannedringt er bij de Re&'e'ering ten sterkste men van de motie· beteekent na,ar spr. kundigen opbouw 'in de bultengewesten: d~" Wed~lna van de Gew. Recherche van
nlet door onderUng overleg overeenstelU~ B~ntat;n en v.erder alIe detachementsop aan zoo s~dlg m~elijk'over te.gaan
tot de lnstelling' v.an . een !9UQs vOQr d(l meent gebrek aan vertrouwen in de Re- mh1g zou kunnen worden bereikt.·
C0t:Umandanten va~ de Veldpolitie van
weezen' van· niet.EUl'()peesdie landsdle- geering.
.
de residentles Buitenzorg en Bantam.
naren.
.
.
. Spr. zal dan ook, al is iedere gedachte
Haar beteekenis ontleent deze'
Aan dri.e zijden- stonden de Inl. agenten.
van·rasdiscriminatie. hem vreemd, zijn
zittlng
aan
de
besl1sslng
over'
bet
Toen aUe aanwezig waren, hield de
De Regeeringsgemachtlgde, de heer stem niet aan het voorstel kunnelJ geontwerp-tlnfusle.• Indien het. on~- wd. Resident ~en toespraak tot den
,.
W est e r 0 u e. n V;1' n Me e t ere n, ven.
we~p wet mo~ht, 'worden, zal,d,e.j- . herer Le Brl.lyn. Spreker me~oreerde
hoofdambtenaar 'veor AlgemeeneAmb... " Hierna wordt, de: motle' in stemming
verant,voordelijkheld'van den ·.Ne... ·. '. da~rin,. dat :Qet hem _bekend .was,met
tenaars.zaken, geeft. tiaar .aanleiding gebracht en met 31 tegen 7 stemmen
derlandschen wetgever te grooter. : we~ke gemengde gevoelens twee laren
hiervan' een uiteenzetting, welke hierop aangenomen.
neerkomt, dat de Regeerlng zich in
zijn, omdat nij door de vaststel!lng, geleden laatstgenoemde hier zijn functte
principe nooit tegen de instelllng verin zou gaan tegen, het met over...
aanvaardde, zulks in verband met de
(Tegen: het I.E.V. en de heere'n Illlzet heeft; Het is echter een aangelegengroote meerderheid genomen afwijvele moellljkheden, waarvoor ,hij zich
debrand
en
Janssen,
die
derhalve
afwiJ.
heid, die een veelomvattend onderzoek
zend advioo van het Indlsche vergeplaatst zou zien. Dank zij zijn werkstemt van zijn medeleden van de
vereischt. De Regeering is bereid daar- kend
tegenwoordigend llcha,am.
kracht en zijn doorzettlngsvermogen
V.C.-fraette) •
'
toe over te gaan en den Volksraad met
werden al deze moellijkheden overwon(Tot de voorstemmers behoort ook de
ce resultaten In kennis te stellen.
Indlen heb ontwerp, gee'n wet mocht nen en nu kan hlj trotsch zijn, dat in
voorzitter)
.
De heer S 0 eta r d j 0 verklaart
worden - en' waarom zouden wij nlot dit gebouw is ondergebracht een door
hierop de motie niet,in te trekken, doch
optimist blijven ? - zal dlt ongetwijfeld hem gereorganiseerd politlecorps, dat de
DE
SLU1TINGSREDE
ze tot nader order aan te houden.
te danken zijn aan de aangevoerde toets van de kritiek kan doorstaan.
Hlerna sluit de v 00 r zit t e r de krachtlge ~rgumenten, aan de rustige, Voorts verklaal'de spreker, dat de saPERSONEELSPOLrrIEK
.
zakelijke behandeling In dit Collego, menwerking tusschen politle en B.B.
zltting met een rede die luldt als voIgt: welke nle.t r1alaten rol een goede n in- steeds hoogst aangenaam Is geweest en
Hierna Is aan de or de een motie van
Geachte medeleden,
<riuk te vesttgen. De Volksraad beperk~ de eerste de taak van het B.B.' dikwijIs
de heeren '!'hamrln, Wirjopranoto en
te zlch niet tot een atwijzend advies, heeft verlicht.
Iskanqar Oi Nata, luldende als voigt:
Ret Is dus toch ditmaal, gelukt de doch gat daarnaast· aan in welke richHet zal het scheidende polltiehoofd
werkzaamheden te beeindlgen binnen ting hijde oplosslng wens~ht.
weI spijten zijn werk ach~er te laten.
De Volksraa,d' ..- ~
Al,sdan is het aan de Regeering te Een troost zal het voor hem zijn, dat
betreurt' de, aanneming van uitsluitend den door de I. S. gestelde tijdsgrens, ofEuropeesche candidaten naar aa-nleiding schoon de ontwerpen stuk voor stuk ~ doen na.ga:ln of die oplosslng te verwe- het n1) in handen komt van iemand~
van d-en laatsten oproep_voor de opleiding laat werden ontvangen~ Een korte ~t~- zenlijken en te aanvaarden zal zijn.
die h~t zal voortzetten.
voor de betrekking van ambtenaar 4e tistiek over het verloop der 6 wekenj: .
'
klasse bij den dienst der I. U. A.• nietteAan het slot van zijn toespraak
1e.
week
een
o'penbare
vergadering
Afschehts\Voord
genstaande ook zeer. v'ele candtdaten van
al~dere lan<laarden zlch hiervoor hebben van 30 minuten, overlgens bestudeerlrlg
Nu .lk op het punt sta voor een kort wensehte spreker den. heer Le Bruyn
het allerbeste toe in zijn nieuwe functle
aangemeld.
der tinfusie.
" '
verlof te vertrekken en ik - over vier
2e week openba.re vergaderlng' van 10 maandeJ;l teruggekeerd _ den wd. se... van chef van den P.I.D. te·Soerabaja.
De tweede spreker was de Regent, die
De heer S 0 S r 0 had 1 k 0 e s 0 e- minuten, afdeelingsonderzoek 1 morgen, cretarls hier niet meer zal aantreffen.
namens'
de Inl. Ambtenaren den heer
m 0 zal· v66r de motie stemmelt. Wat verder nleta..
\vU lk tot hem persoonlijk een kort
Le Bruyn geluk wenschte met' zijn behet geval ook zlj, <;Ie Regeering lette er.
noemlng el,l zijn dank betuigde over de
bovenal op, dat de onpartijdigheid btj
3e week openbare vergaderlng van 8 woord van af3cheld richten. itt
benoemihgen in landsbetrekkingen wordt minuten, afdeel1ngsonderzoek 10 minuBij mijn optreden als voorz er nam onderyonden samenwerking. Vervolgens
gediend. Spr., dIe zeIt bij de douane, een ten, ontvangst Memorle van Antwoord lk mij voor mij er voor te hoeden mijn richtt~ spreker zlch tot. zljn opvolger,
oude functie weer op te nemen. Oit waarin de hoop werd ultgesproken, dat
leidende {unctte heeft gehad, vertelt hoe tinfusie.
~
:
voornemen heb ik volkomen, kunnen volzijn elgen ervarillgen zijn geweest. DaarIn de tweede helft b~hoefde he.t ~oos.,; voeren, dank zij het feit,' dat het werk de bestaande samenwerklng bestendigd
moge blljven.
bij WJlS vaak het ingrijpen van de hoog- ter niet noemenswaard van het norniale
. di
d t
d at te wijken. Het jacht.tempo vari de van secretar~s aan U, mijnheer ~olting,
Namens. deStadspollt1e sprak de com ..
ste Instantles. noo g, voc;>r a spr. e
k I hi'
1
geheel en met volle 'gerustheld kon worerkertnlng kreeg, waarop' hij recht had. laatst~ wee s e aas. normaa..
, d'
. I te
Onder de- belangrljke ml;ssarls 3de kl. Van der Lely. Het speet
Deheer' B 1, a, il U. w 'verklaart ,naDe stof was voor zes weken nlet om.- en overge a n.
bem ten zeerste, dat zijn chef zijn funcrtlellS de i:F.!.V.-fracUe te~en~e motie vang~ijk;. van. de klelne.Qnd~i'werpen ,~perking .van ~et persone~l.h~bben d~ iie moest' neerleggen en heette' vervol.te zu..tlen. s.tentm.en...·.: ,yoor aar aeldt ook m.e moreer lk slechts de' belanporijke ti\t- w~rkzaamheden nlet geleden, met groo gens .~en heer. Steensma welkom.
Q
' .
.
'.
t f '.
te deskundlgheid en accuratesse wel'd
hier hetgeen zij t.a.v'. de· benoeminge~: e~nzett1ng. valL de" ~egeering be ref en~ onder Uw' onvermoeide leiding aan hoo... _ .De h.eer. Nas~J.lth, comlllandant van de
door de regentschapsrade'n llleermalen de de salarlssen (een wel~ome ~elegen- ge elschen voldaan., lk persooplljk ben Veldpol1t1e, sprak namens zljn corps. Hij
heeft bepleit: '. dat aIleen' de: geschlkt- heiclvool'.een tlental leden om hun_ h~rt U dankbaar voor 'menig advles, dat mij dankte zijn scheldenden chefvoor den
heid van den betrokkencandldaat als te luchten en een welkome ge~egenheid waardevol' was,. dank zij Uw groote' er- steun, welke het corps steeds heeft momaatstaf mag gelden.
.
voor de R.~geering voor ee~ verduide- varing maar' vooral Uw rijp inztcht en gen hebben en voor alles, \vat· hiJ daarDe heer K an' acht lederen schijn lljkende nadere uiteen~ettlng~, de ver- uw ve~mogen om de sfeer en de verhlJu- voor gedaan. heert.
'
van rasdiscriminatle ongewenscht.
laging van het rubberuitvoerrecht, de di
1 jist aan te voelen
Ook' de Ass.-Wedana van Politle van
ngel
u..
.
De heer So· eta r d j 0 drlngt er verdeeling van de 25 mUlloen bljdrage,
Bultenzorg dankte deil scheldenden
(Teekenen van in.stemmlng),
op aan, dat men het rascriterlum bij de waarblj de Volksraad 1m Orossen: und
Commlssarls voor diens goede leiding,
benoeming van landsdienaren toch eens Ganzen met de Regeering meeglng,' en
Oeachte medeleden. Ik sluit hierbij de waarna hiJ zijn opvolgerwelkom heette
eindelijk loslate.
het petitle-voorstel betreffertde. het laatste' vergadering en de tweede gewone in diens nieuwe functie.
De heer C. C. van H e 1 s d 1 n- Indlseh burgers.chap.
zlttlng. (Teekenen van Instemmlng).
. De heer Le Bruyn, de sprekers beantg e n deelt mede, dat zijn fractie v66r
De uitslag van de stemming ov~r dit
woordende, memoreerde het feit, dat hij
zal stemmen. Er wordt z.l. een te groote laatste voorstel wees uit, dat een grookort geleden biJ de ingebruikname van
wissel op den. Volksraad getrokken, in- te meerderheid. van den Raad van de
het tegel1woordlge commi:ssarlaatsgeDepok,
'lien men hem wil doen aannemen, dat voorgestelde 'samenkoppelillg van vef4
bouw te~enover den toemnaligen resionder zoo talrijke nlet-Europeesche sol- langens en de voorgestelde commissle
LandgerechtszittillJ dent De Jong zijn dankbaarheld heeft
\icitanten en niet een' geschikt zou zijn niet· wilde weten; nlet minder duidelijk
uitgesproken voor diens steun aan de
geweest voor de bedoelde betrekklng. bleek' echter, dat evenzeer de tegenWa,t direct. opviel blj. de landgerechts- politie. Als hij in Buitenzorg geslaagd is
Spr. heeft den Indruk, dat er onder de stemmets net -op prijs zouden steUen, zittlng te Depokop Zaterdag j.l.' was vel'schillende moellljkheden te overwinambtenaren, die benoemingsbevoegdheid Indien de . Regeering' zou willen doen het groote aantal. compenlanzaken. Niet nen, dan Is zulks in de eerste plaats re
bezitten, nog altijd ZiJil, die zlch laten onderzoektm of" zoo jaop welke wijze mlnder dan 35 perSonen moe.sten ver- danken aan den. heer OObel.
leiden door overweglngen, welke met de en in welke mate de 'differentlatle in schijnen.
",
.
De Regent heeft zijn dallk ultgespro~eschiktheid van den te benoemen per- rechten en behandellng' voorzooverdeze
\Vegehs lichte mishalldellng werden ken voor de samenwerkirig. Hij moet
soon nlets te maken hebben.
samenhangt met rassen-· ot natlonall- twee personen ieder tot een geldboete die dank echter terugwijzen. Die dank
De heel' K r u y n e zal ook v66r telten onderscheld op versehlllende ter- van J 1 veroordeeld. Verder dienden een verdient de Regent namells .de politie.
de motte stemmell, al heeft hij ernstig reinen 'kan worden weggenomen dan weI tlen'tal diefstalIen te worden behandeld,
Ook dankte spreker den Gew. Secrebezwaar tegen het vastkoppel~n van een verzwaki.··
,
waarbij de Landrechter kwistig met ge- tarls, den heer De Koning, eIl' verder
dergelljk voorstel aan w4Jen eenvoudlge ..Indlen·de Regeering' alsdail .de' re8ul~ vangenlsstraf strooide en weI varleeren- de W~dana's detachementscommandanvraag. ' - taten van het onde'rzoekzoospoedlg 'de: de .van 4 (ltagen tot twee maan.den. Een ten, illspecteurs en overlg person.eel.
Hegeeringsantwoord omstandigheden' het toelaten ~t u.itvoe- ,klapperkara werd va.nwege de ernst van
Nad~t hij nog enkele woorden tot de
ring ZO~. wlllen brengEm, tal' de tijd aan het· gepleegde (eit vepvezen naar den Inlandsche agenten had gesproken,
De hetrr 0 e B r tty n I( 0 P s, dl- de r :!t1tte.besteed rilet vergeets ·Zljn be- Landraad.Tenslotte werd mejuffl'ouw droeg spreker zijn dienst ov~r a~n den
recteur van FinancH!ri. wljst erop, dat steed,zij het dat m.l .. eeri ande~en OP4 L..L;, .een -wegens diefstal. verwljderde heer Steensma.
'.
de ervarlnge~l·. van deh heer Sosrohadi. zeteen nuttiger :'eftect· In :·korterbestek leerlinge ..van: een' der scholell, .Iter beMen bled daarna. ond~r een .koolen
koesoemo van 28 jaar-' geleden terug da- ZOU opgeleverd hebben..' .... .. ..
sqjllkklng vap.· den. 4ln~e gestald.
dronk blj~en. ' ..

Uit de Provincie
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DE GROEPSGEMEENSCHAPPEN

.f

In de Volksl'aadsvel'gadering van zaterdag kwam 'eerst aan de orde de behandellng del' amendementen door de
heeren Moella c.s. lngedlend op de
Orcepsgemeenschapsordonnantte
voor
de bultengewesten. (De heer Visman
voIgt de bespreklngen op, de gereserveerde tribune).
Aan de orde is een amendement met
de strekking om de 'stadsgemeenten nit
. <ie groepsgemeenschappen te schakelen.
. De Regeeringsge!uachtigde, de' heer
De W a a 1, verklaal't dat de R~geer1ng
zoowel pl'incipieele als practische bezwaren heeft tegen 't opnemenvan deze bepaling. De Regeering zegt echter toe,
oat Zij aan de gemaakte opmerkingen
alle mogelijke aandacht zal(:bested~n;
Ampele gelegenhetd tot overweging der
kwestle zal bestaan bij de behandellng
del' instellingsordonnantle.
Oe heer B I a a u w deelt hierop mede, dat 'de voorstellers het am'endement
Intrekken.
Hierna zijn aan de orde. twee amendementen, met de strekking om het In
het leven roepen van een college van
gecommitteerden in de gro?psgemeenschapsraden imperatlef voor te schrijyen en de s,amenstell1ng dler colleges
te regelen.
De Regeeringsgemachtlgde, oe heer
DeW a a 1, acht het onjulst de
groepsgemeenschappen te vergelijken,
met de regentschapsraden in de provincies opJava en ontraadt de aannemlng van het nog' overgebleven
ameudement terzake.
, De' heer Moe Ii a handhaaft zijn'
voorstel. .
Het' amendenl:ent wol'dt, nadat de
heer E e k h 0 u t verkh\al"d heert,
dat de V.C.-fractle de aannemlng ev.ene,ens ontraadt, in stemming gebracht.
De V 0 0 rz 1 t t e r aelit, na d'e 3de
nota van wijziging, het amendement
Dverbodlg en zal .eveneens tegen stemmen.
lIet amendement \vordt met 25 tegen
11 stemmen a a n g e 1: 0 men. ('fegen: de Eeon. Groep, de V. n., Chung
Hwa Hul en de heeren Van Kesteren,
Coolhaas en Van Baalen en de Voorzitter). .
.
'De heer Moe Ii a geeft verder. een
mondelinge toellchting op een amendement, dat de strekking heeft t~ be-;palen: 1e dat de voorzltter' van den
l'aad wOl~dt benoemd door den G. O. en.
2e dat hil bij ongesteldheid, afwezlgheld
of ontstentenis vervangen wordt door
een door 11et college van gecommltteerden aan te wijzen lid van dat college,
tenzij de gouverneur op andere 'wijze in
de vervanging voorzlet.
De Regeeringsgemachtigde, de heer
DeWa ai, ontraadt de aannemlng van
het amendement.
Het amendement wordt, na verdere
discussie, gesplitst in stemming ge· bracht.
·
Het wordt aangenomen met 24 tegen
· 15 stemmen (tegen o.a.: Chung Hwa
HUi, de Econ. Groep en de V. C.
Verde~ komen eenlge amendementen
111 dlsctlssle betreffende de bevoegdheld tot de bel10eming va.n de ambtenaren in dienst van den raad, in l1et bij 4
zonder van den secret-arls.
De Regeeringsgemac'htlgde, de' heer
DeW a a 1, zet het Regeeringsstandpunt uiteen.
.
Het resultaat Is, dat de voorstellers
beslulten een wijziglng voor te stellen
van. art. 76 in dier voege, dat de benoenling van den secretal'ls niet ultslultend
aan den gouverneur wordt vQorbehouden.
Het (door de Regeering voorgestelde)
artlkel wordt in stemming gebracht en.
met l7 tegen 23 stemmen verworpen.
Een amendement van de heeren Moe· lla"c.s. met-de strekking om het vol~en-.
de te bepalen :
. "Hij, dte oplioU<lt lid van de-n raad t~
2ijn, tl'eedt, behoudens het geval bedoeld
i11 het volgen& lid, at ats lid o. t Plaatsver.vervangend lid,. van het college vangecommitteerden. Een aftredend· I1d of
plaatsvel'var.;gEmd. lid is dadelijk wedel'
herklesba,ar.
.
De red~n en plaatsvervangende leden
van het college ·van gecommitt,eerd~n
treden
af, wann€er
zij na
perlodi~lte
verkiezU1g
<loor den
raadeenni:et
worden
h~rkozen".

wordt, na een toellcht'ing:van ;d~n heer
Blaauw door de Regeering overgenomeh.
net ontwerp-ord()nnan.
tie zelf, zooa'ls h'et i8
g e a men de e r .d, . w 0 (d t met
2 9. . t e g en. 1 1 s t e ?t man a a nge nomen.
(Tegen : de Vad. Ch,lb, de.Ecol1•.•Oroep
en de heerell Coolhaas, Sosroh~dikoe
soemo, Sosrodlprodjo,. Vah Ibalen, 80e.
ria Nata-Atn1adJa e~~'Van Kesterel1>.
1tET aUBBEItUITYQEhlt£ClI'f

Aan de or de is thans de ontwerp-oruonnantle tot verI aging Van het. rUbl'Jeruitvoerrech t.
Nadat eel1ige ledeIi, otlder wle de: heer
sa 11 d k u Y I, hUn stem gemotiveerd
hebben (de heer Sandkuyl verklaart
niettegenstaande aUe bez\varen die. zijn
gtoep ontwikkeld heeft, de· Reg~ering
111et betrekking •tot de behoeften:' van
's Lands schatklst niet In den weg teo
wlllen staan) w 0 r d t h e t o n t~
w e r p i n s. t e m m i ng g e..
brac'hten met 24-tegen
l 6 'Ii t e m men t\ a n 11 a n Q m Po 0·
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Zondag 27 Augustus' woonde de Prins
in gezelschap .van Zljlle 'Excellentle ell
'Jamll1e de: godsdlenstoefetlln:g :In hat
dOOr
schoolgebo:uw te WeItevredeil biJ. VoOl'"
ganger was Os. ~al'on van: Hoe...
MR. P. O.BLOYS,VANTRESr.:.ONO ,.\le 11. In den aVQlld val1.dlen dag was
PRINS
j
er. een .buitengewohe biJeenkotttst Val)
. - ':.
... ' '., het Bataviaascl1 Genootscl1ap, waarbiJ.
Z; K.ft. luede 'aal1wezig Was .evenals de

"ven

Voor het Ba' t. Nfeuwclblacl
geschr.
"'l'

.

,

1'lVee{le verhlij~ \ hi~' Bnt~via.
:

.;..

.:,

"

I.ae.

25, .en 26 A\lgu~tu~ 1837_ wod~t{t-e
Pr.hisde races. ijijder.: Bata,vlaWed~09P"
socH~teit, oj> het Konthgsplein. Op den
ayond van dell eei'$t.en dag bezo~ht qe
Prltls' weer·. d~ F'ranscl1e· opera': dert
tweeden a yond was er .groot bal me't$Ou"
per iIi het pavUjoen van genoemde societeit. !)oor de' ~org van de artlllerie
werd 01> 'het I{onirtgsplein' e.~l1. prachtig
vttUrwel'k algestoken.Men l'nerkte daarin o.~. op ~ert':naamyuur met ,de letters
W•.F.·lI~, een llaamvuur met de gekroonde IW. ~ri-een' naamvuUr ntet de woordeli' ."Le'ie 'qe'" Konhig", benevens zol1lien~.Windm<?reli.~ ert ·,pijlen.· Bij het sou:per wel'd door dell president van de
Wedloopsocletelt, den. Raad van IndU3
N ~ h u Y. s van H"'~ 11 s t. een

De \Vaterleiding

•

De sluitingsrede van den voorzitter
0[1 tie »alreep nog debut

Cherihon

GQuverneur generaal; de. beschermheer
v£ln dat Oenootschap. De voorzitter, de
Raad van IndHi J. r. van S eve n..
h·o va n,.opende deze.· bu1tengewone
bljeenkomst met eene kbrte toespraak,
waarln degeschiedeniS vanhet ge1100t..
schapwerd n1edeg~deeld en verteld, dat
het· zijil·eerste.·vergaderlng bield op 8
Maart 1779 bij: gelegenheid vanhet verjaal'feest· van Prin.s W 'I .1 ,1 e m V.
baarlla werd aan Prins" 1i e. n d r i k
heli honoralr lidmaatschap vall het·Oe·
llOotschap aangeboden enhield de heer
l) i a r d ~en redevoeting, waarin het
nut van het Museum werd aangetoond
en deheer Bur g e r een· verhandeling over de .werking der' vulkai1en. Mao
afloop der. vergadering werd het Museum beziehtlgd.
.. In den vroegen morgen Vtlii·Oh\sdau 29
AugUstus vertrok Z. K. H, naar Onruat
ten elnde het marine etabl1ss,ment in

~l.}

Onder voorzttterscnap van burgemeester mr. C. E. E. Kuntze kwam de gemeenteraad van Oherlbon met 15 leden
in o~enbare vergadering bijeen.
De voorzitter deelde mede, dat er drle
inschrijvingen zijn ontvangen voor de
levering van het benoodigde materiaal
voor de nieuwe drinkwaterlelding 111.
Lindeteves Stokvis, Bandoeng; N. V.
Ovlng Jr.'Si ij'zer en staalhandel te ~
rabala en N. V. Carl Schlieper te Batavia. poor den D. V. G. werd voor de levering .van het buizenmateriaal op de
begrootlng een bedrag ultgetrokken van
/ 86.350.
De lnschrljvlng van de firma Linde- .
teves Btokvls voldoet aan aIle daaraan
t£' stellen elschen en is met een bed rag
van / 62.650,- het laagst, zoodat door
den' raad z.h.s. werd besloten haar de
leve.ring te gupnen vIa den lca meteell
gegarandeerden levertijd van 20 weken.
Voor gebrulk van zwaarder materiaal:
waardoor de capaciteit met 1 Ir./sec.
zal kunnen worden opgevoerd, werd het
College van B. & W. gerriachtigd het inschrijvingsbedrag in de uiterste noodzaak te Qverschrljden met een beq.rag.
van /'5.000,-.
.
. Bestek' en' voorwaarden voor een tunnelcapteering, ontzurlngsinstallatle' eli
den aanleg zijn reeds van den D. V. G.
ontvangen en thans nog in bewerking
bij den Technlschen Dienst. Een tUI1nelcapteerlng zal eventueel door den
Dienst van Mijnbouw worden uitgevoerdl. Er kan nog nader door den raad
worden ovel'wogen of het werk ingeval
van oppervlakte-capteering in eigenbeheer dan weI bij onderhandsche aanbesteding zal worden uitgevoerd.
De belastingen
Na langdul'ige debatten werd in dezelfde vergadering besloten tot de instelling van een commissie, welke een
onderzoek zal instellen naar het gemeentelijk belasUngstelsel en advies zal
uitbrengen in hoeverre dit stelsel herzlening behoeft en het gewenscht is in
den belastlngdruk verlichtlng te brengen.
In deze commlssie werden benoemd
tot voor~ittel', de heer Oey kok Tjing en
tot leden de heeren '. M. R. Bartelds,
Rd. Enoeh, H. E. Meyer, J. Ribberink,
J. A. van den Tempel en Rd. Achmad
en tot seeretaris de heer H. M. Verheul (wl).d. gemeente-secretaris>.
Uit het aantal binnengekomen bezwaarsphriften en de moeilijke invordering van de straatbelasting is gebl~ken,
dat de aanslagen in bepaalde gev~llen
de draagkracht van de aangeslag~nen
te bov~n gaan, waarin aanleiding werd
gevond~n om z.h.. S. te besluiten, dat deze .
belasth\g voor bebouwde eigendomsper.ceeleq. .niqtmer meerzal bedrage.n ,dan
v1jf t~n' honderd van (ie jaarlIjk~che
huurwaarde, waardoor het vlgeerende
minimum van I 0,25 ~r stre'kkedden
meter frontbreedte (Ius komt re vervalren en weI met terug,we'rkende Ikr~cht
tot 1 Januarl 1937.
Onder druk der Regeering werd na
stemming (5 tegen 10 voor)besloten
het forensale vervoermiddelenbelastingtarlef te verlagen met 50% v'an de hef·
flng over 1936 en :zul,ks ingaande 1 Januari 1937. Op de begrootlng 1937 werd
reeds r.:kening: gehouden met. deze daling van inkomsten. Tijdens de breedvoerlge debatten terzake werd gewezen
op de onblllijkheid 'tegenover de stadsoowoners, die thans moe ten concurreeren tegen de bezitters van deelemans en
tj1kars van buit~n de stad. De voorzltter deelde me de, dat deze verlagin~ tevens impllceert een verla,gin~ van de
tarleven voor bezitters van .rijwielen,
deelemans en tjikars, die binnen de stad
hun tenten hebben opgeslag'en, hetgeen.
biJ de samenstelUng van de begroQting
1938 in overweging zal worden~eno~en.
Emigl'atie naar Zuid-Sllmatra
In den loop van de volgende week
zullen 353 personen naar de Lampong...
sehe dlstrlcten emigreereri. Zij vertrek..
ken per treln van' Cheribon naar Tandjong-Prio'k en zullen vandaar de reis
naar hun beS't.emmlng voortzetten per
s.s. "Speelman".
Jaarvergadering Soc,ieteit
In tegellstellingmet vorige j aren' bestond dit. jaar flinke .belangstelling VOOl'
de .' jaarlijksche algemeene ve~gaderiqg
van. de Socleteit "Phoenix". De vergadering werd bijgewoond door dertig leden.
pe voorzitter gaf een k017t overzicht: van
de. voornaamste gebeurtenissen tijdens
het 'afgeloopen jaar en herdacht de nad'" ht·
h t'
l'd
1,,1
ge acenIS van
e over e en 1.,.. P.
van der Werff, die jarenlang commls~
saris van de soos Is geweest, welke woorden door de aanwezigen staande werden
aangehoord.. HiJ' memoreerde .verder de
. s~unenwerldng .met den Ikullstkring,
.w.aardoor het ledental belangrij:k is gestegen(medio September 1936:' 92 en
eind: Januarl 1937:' 118). .
Tij'dens de rondvraag deelde een del'
led.en .mede, dat hij. aanstoot heef,t genomen aaJ1. de demonstratleve wljze van
eerbetoori'voor het Vorsteilhuis van een
bepaalde'pOlltleke' pa~tiJ. (met nam? de
N.S.B.) 'tijdens het zingen van het Natlonaal .Volkslied.Hij werd geS'teund
door meerdere andere leden, die zlch oak
hieraan hebben geergerd want de socletelt is geen plaats 'voor politleke demonstratie, doeh een tempel van vermaak,
tenzij' .het gebouw voor een vergadering
aan een polltieke partij wordt afge ...
staan.
'
,
Na langdurige deba'tten, waaraan door
vele leden werd deelgenomen, werd be.
'sloten, dathet s~cHHeitsbestuur den
N.S.a.-'ers zal verzoeken zich voorta.a1\
ot) feeswlljkhedell te onthouden van
N.8.B.·e~r·betoonl tenelnde. mogellJk~'

oogenschouw te neme}).· Alda·a~ werd den 18 lut~~nde n.a den gewonelf aanhef:
Pl'1ns een d~jeul1er aa,ilgebodell he,twel~ Is go~dgevohdel1 ell verstaan.J
\vas 'samengesteld door de goede ;zorgen
On.d~r aanteeken1'l1!fl dat Zijtle Konillkvan den \ Supel'intetldent en .del\ direclijke Hoogheld Wi i'lem Fredrerik
teur van Ollrust. tn den avond van den
Hendrik Prins der Nedel"landen: tel'
. zeltden dag Was' ar bal in de ltarmonh~~ I gelegenl1eLd
van Hoogstd'eszelfs than., v?lbrachte rels over Java, op bet ~rroek door
dltmaal costume en' aangeboden door
of van Wege den Gouverneur Genersal,
een aantal' 1ngezat~nen .van' "aatavia.
aan de "vier m aal1'l>ou\V zijnde hoofdOOk thans weer hee.i'schte~r''een zeer
v'estillgen van dith€eft
eiland,
de natem-elden
opgewekte Btem~hlgen gedtlrellde ':het .' .r.QIl}'l'eni'eg~v~
;te bepal-endat
deZielve dienvoJ.gens, zullen .worden ge11«md':
souperstelde de presIdel1t van dat coDe citadel te Soe)'tabaj,a-,
Prins Hen ~
drlk. . ,
.
mite uit de 1ng'e~etenen, de' Raad van
De
vesting'te
Ambarawa,
W 1 LIe m
IndH! J. I: Van s'e ve li h 0 v e tt,
del S t e~ ,
..
eei\ dronk op .de'aezondheid va....·.n.· Z. K. H.
in;
~
De citadel tie Samarang, Prins van
. '"
Oranje ..en de Citadel te Wel,tevredea
Prins
F.r e.d e r Irk.
Woensdag·. 30 Augustus :bezocht de
ZUllende enz.
Prins onders~heidene.geJJouwen .In de.
staden is aVOl1dSahdel'maal den schouw..:.
Nt{de bedoelde ple~htigheld te Welte,,:
burg, waar:":FraDlavolo, .<>~ra: vreqen gat (Ie GouverneUr Gerieraal ten
en 3 'a;ctes t n1usique d'Auber' werd ge.. paleize oP',:RijsWijk een' galadiner.
geven Donderda.g 31 Auiustu.s legde de
tn den' 'morgen Vah 1 septernber zijn
Pring den eerstei\ steen VS.1i .den citadel de PrIns en de Gouverneur' Oelle:raal
Pril1S Frederik' te Ba tavia, bij welke ge- naar BUitenzorg .teruggekeerd, en op
legellheid een proclamatle werd uUge.. het paleis aldaar heeft Z. K. H. de
vaardigd, 'waaril1 dezegewichtige ge- ma~nd September do()rgebracht,nu en
beurtenis werd toe~ellcht en de namen dan u1tstapjeshlakel1de als b.v. naar
werden v~rmeld Van aldegel1en die biJ pondok Oedeh,' waar de Prins de gast
deze eerste steellieggillg tegenwoordig was Vall' de f.amille V. an. den
waren' en met de totstal1dkomlng van B 0 S c h. Op 24 september keerde de
dezen citadelte makel\ hebben gehad. Gouverneur Generaal ~et 2iJn v<>rstelijTe Soerabaja, WilIem I en aemarang ken gast weer naar Batavia terug. Het
b..an.<;l. de Prins dergelljke plechtlgheden uur vanvertrek. bego·n. langzarnerhand
V~l1'lcht. Dit blijkt o.a. ~lt'h~t lleslUlt nan te breken•.
van. den Q, 0.· van 31 A\lau~tus 18a7 no.
.' '~lol voIgt)1 on~angentlt\mheden
c
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Een »oorspelling, die er
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Hercules verplettert S. V. B. B.
"v. B. O.-COMPETI'fIE

Het leek el' even op dat de Roodbaad[es uit een ander vaatje glngen tappen,
doch men draalde het kraantle weer
Jong Ambon - Oliveo 3-1
dlcht, toen Kalatle zlch mooi door de
Daar is' niets, maar dan ook ntets, be- verdedtglng had gewrongen en de leiding
waarheid van onze voorzegging in dit hernomen had. (2-1).
Blad van j1. Vrijdag, "dat de kamploenell, als revanche voor de [ongste nederlaag, nu wel eens van leer zouden
trekken".
Integendeel, we hebben ze nooit z66
matlgles gezlen als dezen Zaterdag.
Ze mochten zlch wel gelukkig prijzen
da-t ze juist een der staartploegen als
tegenstanders hadden, daar anders zeer
zeker de voorsprong op het ranglijstje
zou zijn ingeboet.
Trouwens, ook met O. L. 1. V. E. O. als
tegenparlij, heeft de overwinning tot In
de allerlaatste minuut aan/ een zijden
draadje gehangen.
De Wit-zwarten wisten, troes-door,
steeds meer kansen te forcecren dan de
Rood-baadjes.
Het ging er om de Am b 0 n-kooi
SOlllS 'z66 benauwend toe dat men, gezien van de zij-lijn, bi} enkele gelegenheden, stellig daeht dat de bal gezeten
had.
Toch wisten deze bedel:kelijke 111omenten niet te prikkelen tot hevlger tegenstand, hoewel Teterissa, Tetelepta en
Aliakotta de voorhoede steeds tot steviger aanpakkel1 uitnoodigden.

I

Het spel werd slap, doch niet zonder
opwindende momenten.
Ook bij sloom oprukken kwamen beidel' doelen in gevaar, zonder doorbortns,
echter met de zonderlingste sltuatles bij
den afweer.
.
De kansen der Oliveaantjes waren wel
het meest open.
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Oeen 5 mlnuten later volgde het tweede succes. Bij deze gelegenheid werd de
bal van het midden opgebracht waarbij
MaUheys het schot onder-zlch-door liet
glippen (2-0).
Hierna lukte het den B. B.-ers de eerste kans te rorceeren die Oskar naar de
sterren zond.
Het derde doelpunt van Zomers was
een juweeltje. Een voorzet van rechts
werd ineens op de wrcer genomen en
met' va art vloog het ding in den hoek

(3-0),
In Velsel1 zag'

De

Blauwhemden zaten intusschen
nlet sttl doch er lag niet de mtnste belofte in het optrekken.
Nadat Zomers bijna nogmaals den
doelman had verschalkt - deze kon het
schot nog juist corner tippen - en nog
een bal tegen den paal was geschoten,
bracht v.d. Oroen, met een "strafschop"
net vlerde punt op (4-0).

10 Seconden voor het einde gelukte
het Taramasely Jr. van den linkervleugel, met een flink schot de overwinning
tot 'zekerheid te maken. Het waren, onder deze' omstandigheden heel kostbare
punten die Jon gAm bon mee naar
huis konden nemen.
Een overwinning van O. L. I. V. E. O.
De Herculanen vonden het blijkbaar
had het algemeene spelbeeld zeker geen welletjes i en bepaalden zich uit,sluitend
geweld aangedaan.
tot verde dig on.
HERCULES -

S. V. B. B.

5':"0

Tenzij het andel'S is beslist, heert elke
ontmoeting twee helftelli dus ool{ deze.
Doch zelden hebben we het 'aiSI op dezen
Zondag meegemaakt dat die helften z66
verschillen in. speel-type.
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Er zat weinig teekening in het beginspel, zoodat na 5 minuten het eerste
doelpunt van Jon gAm P 0 n een ware verrassing was.
Een goed schot werd even !link door
de doelman gehouden doch niet dadelijk
verwerkt. Het inloopen had succes duar
de man den bal verloor waarmede men
nu geen moeite meer had. (1-1).

Tweede succes

.

.__"
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De competitiestand luldt thans:
Jong Ambon 9
Hercules
9
9,
V.I.O.S.
S.V.B.B.
10
10
'r.N.H.
B.V.C.
10
Q,L.I.V.E.O. 10
U.M.S.
9

8 0 1 16' 41-22
6 2 1 14 35-13

w, S.

zich onlangs haar kamploenskans ontguan, Een aanval op ,V. :S. Vo's doel tlldens dezen strljd,

-~....
__~_~_...._....
__~....__~,.........,~=~

V
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5 1
5 2
5 1
2 1
1 2
1 1

-,------------

Een

Zondag zonder emeries

Feyetl00rd en D. w. s. winnen beide
AM. IV

Vele lerreillen aIgekeultd
DE COi\lPETITIE

Afd. I

De uitslag 'van 'den, in de derde klasse
van den Bataviaschel1 Kantoor Voetbal
Bond gespeelden, wedstrijd Nillmij-Internatio is' een 3-1 overwinning ;voor
de Nlllmij anen.
,
.
-

..

-------,-

_.

---

17 13
17 9
17 7
17 8
17 7
17 6
17 6
17 6
17 5
17 2

2

17
17
N. A. C.
18
N.O.A.D.
17
Bleyerheide 16
Juliana·
16
M, V. V.
18
L. O.N. G. A. 17
Roermond
17
Eindhoven
17
P. oS. V.

B. V. V.

17

K.F'.C.
V. S. V.

17

7
5

3

6

2

5
5

4

3

•

Atd. V
Friesland - Veloeitas
Hoogezand - Sneek

3-7
4-2

AHe ,andere wedstrijden niet doorgegaan wegens terreinafkeuring.

3

9

17
16
15
14
13
9

Veendam
Velocitas
H.S.C.
Achilles 1
Hoogezand
Sneek
16-4~
Leeuwarden
Friesland

38-43'
25-36
35-48
38-40
20-30

16
18
16
16
15
17
15
16

9
8
7
5

5
5

3
4

Md. I

2-2

0-6
3-3

29 64-22

27
18
16
16
15
14
14
13

38-21
45-40
39-40

2 0 32 71-23
3 4 21 37-20
2 5 20 45-24
3 7 19 35-33
1 8 15 33-36
3 8 13 47-45
3 7 13 33-39
2 10 12 22--36
4 8 10 19-38
1 11 9' 28-75

IIet verloop del' wedstrijdell

3-1
3-1

In deze afdeellng is het "schrikkelijk
pleit" nog nlet beslist - in theorie althans. De rivalen wbnnen beide. Was er
rie vorige week nag een kans dat D.W.S.
boven' Fey~noord zou uitkomen, die is
thans verkeken. Op zijn best. kan ze
gelijk met de Rotterdammers 1lan den
kop komen. Wij ge~ooven daar echter
niet veel van: de Rotterdammers :zullen ongetwiJfeld het kampioensehap behalen. Zij zijn oak inderdaad de sterksten.
Spanning onder aan de lijst Is er niet
meer: Z. F. C. is allang veroordeeld.

Haarlem

6

7
8
9

2
3
6
6

7 20 44-35
5 20 43-36
5 16 29-40
(} 15 34-4i
9 15 38-43
9 14 40-37
8 14 34-48
9 13 29-49

2
4
6
5

4
3
2

1.

6 20 53-42

9

7

1
4
6

3

2

8
5
5

3

5 10

23 45-28

5

28 43-18

Haarlem :...... V. S. V.
Sparta
H. D. V. S. - H. B. S.
V. U. c. - Feyenoord
K. F. C. - Z. F. C.

17 13

9
9

De stand is hier :
5 21 56--29'
Be
Quick
17 15
5 19 2lt-22
O.V.A.V.
16 9
7 18 28-24

D. W. S. -

D. W. S.

1-1
0-0

N. A. C.

3
5
2

Ald. II

De stand is:
Feyenoord
17. 14

,

2'

N. O. A. D. ..:- P. S. V.
M. V. V. -

De andere wed&,trijden gingen niet
dOO1' wegens afkeuring del' terreinen.
De stand is hier:

0-1

A. D. Q. - Ajax
Excelsior - D. H. C.
stormvogels - R. C. H.
C. V. V. - Blauw Wit

1.77
1.55
1.22
1.20
1.10
0.50
'0.40
0.33

KANTOOR VOETBi\L nQND
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punten \ werd ultgedrukt. De eerste goal

De ,stand is in deze afdeellng:

De verdere uitslagen in de V.B.O.Gompetitie luiden:
S. V. B. B. 3 - Vios 3
3-6
2-2
Vios 6 - V, K. J. B. 2
4-1
B. V. V. 1 - -Y. V. M. 1
_B. V. C. 2 - OUveo 2
2-0
Vios 5 - ;S. V. B. B.
7-4
seh. n.o.g.
V. K. J. B. 1 - C. H. 2

. . . .---..

____________________ 3
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b l in Nederland
oet a

Ajax
Xerxes
3 11 . 38---37
Blauw Wit
3 12 31-25
Stonnvogels
411 34-33
D.F.C.
7 5 2~-38
C.V.V.
1 4 14-28
D.H.C.
7 3 18-38
Excelsior
A.D.O.
Verdere uitslagen R.C.H.

,

J

A. D. O. - A j a x 0..-- 1. A. D. O. heeft
tegen Ajax de mooiste kans van het geheele seizoen gehad om zieh veilig te
stellen, daal' het aantal opgelegde kansen om te score!} legio w~s. $lecht schieten verhinderde echter een overwinning of draw. Slechts in het eerste kwart:el', toen h.jax ee~l ~mel 'spel ontwlkkelde, was de w~d:)triJ<l het ?j.anzlen waard.
Na zeven minuten scoorde Van Reenen.
waarna Ajax zJch njet me,er Inspande;
De aanvallen van A. D. O. waren sleeht
en bijna kluchtlg afgewerkt en ontelbare malen schoten de spelers van
A. D. O. voor open doe I naast en over.
De aanvallen van Afax waren zonder
pit, zoodat z.~lfs de njet zeer sterke verdediging van A. D. O. er geen moeite
mee had. De -wedstrijd eindigde onder
algemeene opluchting.

c. V. V. - B I a u W Wit 1- 3.
De
overwinning van Blauw Wit was ver32-42
17 7 2
33-43 diend. Na 'drie minuten bad Blauw Wit
H.B.'S.
17 5 5 7
Sparta
17 6 .2 9
32-35 reeds een voorsprong door Bel·gman.
H. D. V. S.
17 5 4 8
26-39 C. V. V. pakte goed aart'doch de verdeV. U.C.
17 5 3 9
26-39 diging van Blauw Wit speeiaal Wilders
Z. F.,C.
17 2. 4 11 8 14-29 was prima. Na een half uur scoorde
Bergman opnleuw (2-0). Door een fout
van den keeper, Fel'werd3,~ kon C. V. V.
Ald.· III
cen gemakkelijke kans benutteil 1-2.
afgek. De tweede helft vertoonde levendiger
Z. A. C. - N. E. C.
spe1.
Heracles - Enschede Boys
5-1
C. v. V. viel flink aan doch Wilders
Go' Ahead - ylageningen
3-1
was in, topvorm en sloeg alle aanvallen
3--3
Enschede - Tubantia
af. Het spel ging hierlla 'gelijk op met
A. O. O. V. V. - P. E. C.
3-0
later C. V. V. in de meerdel'held.
Ook In deze afdeeling valt niet veel
Het doelpunt viet echter jul'st >'aan den
meer te beleven: de nos een en tlen anderen kant wederom van den schoen
zijn aangewezen.
van Bergman dOOr een prachtschot.
In deze afdeeling werden de laatste
V. U. C. - Feyen 0 0 r d 0 - 6.
wedstrijden gespeeld: het Oosten is
ontwikkelde
het
ware
klaar op een ontmoeting na,. als gevolg Feyenoord
van het afkeuren van het Z. A. C.-tel'- kampioensspel tegen V. U. C. die meer
rein. Er viel niet veel meer te beleven ; <l~n ha'ar best' deed. Ret krachtsde laatste wedstrijden leverden boven- verschil bedroeg in punten uitgedrukt
zeker niet 6-0. De rust brak met 1-0
dien geen enkele verrassing' meer op.
aan, na een fraai doelpunt van den
De stand 13:
linksbuiten van Feyenoord, Linssen. Na
Go Ahead
18 14 2. 2 30 45-21 de rust wist Vrauwdeunt oP fraaie wijze
Heracles
18 11 4 3 26 37-29 den s~and op 2-0 te brengen. Hlerna
A.G.O.V.V 1810 3 5 23 35-32 voerden achtereenvolgens Linssen, BaEnschede
18 7 3 8 17 39\-38 l'endregt, en wederom Linssen (twee
'rubantia
18 7 3 8 17 31-42 maal) de score op tot 6-0.
Wageningen 18 6 4 8 16 35-35
De uitsiag was geflatteerd.
H. D. V. S. -H. B. S. H. D. V. S. speelP. E. o.
18 7 1 10 15 40-44
N.E.O.
17 5 4 8 14- 27-37 de met vier, H. B. S. met twee inval1ers.
Z A.O.
17 6 1 10 13 43-06 H.B. S. was aanvankelijk belang\'ijk
8

van H. B. S. werd door Van Vliet uit een.
strafschop gemaakt.
In de tweede helft speelde H.'B. S.
kalmer en scoorde spoedlg door Van der
Vegt (2--0),
Toen glng' .H. D. V. S. geestdrlftiger spe,
len, en ontwikkelde een uitstekend spel, .
. De goede aanvallen resulteerden tens.lotte in een doelpunt van Van Aken.
Daarlli'scoorde De Jong den gelijkmaker (~2). In het laat.ste kwartier
begon Bakhuijs· zich te roeren, echter
wnder resultaa~. I
D. W. S. - Spa r t a 3 - 1. De
overwinning van D. W. S. was het· .
resultaat v'an een slecht gespeeldell
wedstrijd. D. W.
behoudt hierdoo~'geringe kansen op het afd€ellngskam·
pioenschap. Sparta was in (Ie f:er~te helft
zwak, zoodat p. W. S. in deze sp~e)h01ft
gemakkelijk drle goals kon mak~n. Hier...
bij miste Mol nog vele Qpgelegqe kan ...
sen. De Korver trapte de eerste goal voar
D. WI. S. in eigen doel.
In de tweede speelhelft vel'kleinde
Seton den achterstand tot 3-1. D. W. S.
vertconde geen spel, dat een kampioensploeg waardig is. Slechts de achterhoe,de, be~taande· uit Caldenhove en. Van
Stokken, was 'zeer behoorlijk. pe vool'...
hoede "rammelde",
k. 1".C. - Z. F. C. 3 - 3. ~. F. C. ve~'
scheen in dezen wedstrijd, met een gehaveJ1de ploeg. ~. F. C. 'was volleqig en
was dadelijk in de meerderneid. De ach..
tel'hoede van Z. F. C. sloeg echter de
aanvallen ~f. Na ~chttieJ1 mhlutf:;P' 'sp~
len nam Z. F. C. de leiding. N~ een half
uur kwam de geli~kmaker, kQrt vaor 'de
rust gevolgd d~r een goal van K. F. Q.
In de tweede helft was Z. F. C. In de
meerdcl'heid. Na eeil half uul' spelE>n.
volgde de gelijkmakel'. llierna rp~:lkt~
Z. F. C. 2-3. Eerst even
. voor het einde
.
van wist K. F. C. den &tand w~er PH ge:,
lljken voet te brengen.
II a a r I e f f i - V. S. V. 3 -1.
&. V.
was in het begin van den wedstrij(l
eerst in de meerderheid en scool'de na
twintig minuten. Binnen enkele mh14~
ten vestlgde Van Effern weder de a~n
dacht 'op zieh door twee uitnemende
goals (z.-.--1). Ha de fU&t was J!~arl~rn ,)
sterkel', welk overwicht resulteerde in een
goal, die dool' een kopbal ge&cijapen
werd.

s:

..
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DE 'fWEEDE KLASSE COMPETITIE

't Gool bem~chtigt l\ampioe.lscl):lP.
Aneta seint '-Jit Hilv~r&um, dat iq. dlJ
tweede klasse ~ompetiti~ 't gOQl ~. p. Q.
met 1--0 v~rslo~g. Hierdoor w~rd I~ goal
kampioen der tweede klasse :p.
Na den wedstrijd werd het eltral g~
huldigd. BUl'gemeest-er Lamooy compl1menteerde ~e spel~r~.
"
, .

Luclttvallrt

I
I

De Am b 0 11 S c h e verdediging kreeg
de handen vol.
Een voorzet van Han bracht het geheele verdedigingsspel tot wanhoop.
Eerst de bal tegen den paal, dan enkele inzetten die, ,meer bij geluk dan
wijsheid krek op de lijn konden worden
gestopt.
Alles onder geweldig meeleven van he't
publlek.
Doeh voor de r'ust kregen·we ook nag
zoo'n benauwende periode aan de overzij. Ook hier lukte het niet, zoodat de
l'USt Inging bij gelijken stand: 1-1.
Na de rust

Bij het tweede aantreden zagen we
Apltuley we~r zijn plaats Innemen onder de lat en wa~ De Vogel vervangen
slOQr Soemarlllo.

~.

6-2
Dat was lang niet af, doeh het typeer'"
3-0
de tevens tIe aanvallen der Blauwhem1-3
den die ook hierover niet heen konden.
Hard hebben ze gewerkt, dat mag. geR. C. H. had nog een minimale kans
zegd, doch haast nimmer heeft er werom aan de laatste plaats te ontkomen:
kelijk gevaar geidreigd.
als zij namelijk haar beide ,laatste wedPraktisch heeft B. B. 'zich door di,t ver- strijden won en Excelsior die allebei
lies bulten. kampioenskans gesteld.
verloor. De beslissing is nu gevallen:
Excelsior heeft zieh definitief in veiHet gaat nu verder tusschen Jon g Ugheid' gesteld door een fiksche ovel'Am bon en Her c t1' Ie s, waarbij nog winning op D. H. C. en - staat nu zeUs
mag worden opgemerkt dat de positie niet meer op de negende plaats; daal'
van II ere u I e s nu z66 is dat 'ze haar is A. D. O. terecht gekom~n door haar
lot in, eigen handen heaft.
nederlaag tegen Ajax die overigens niet
van veel initiatief en kracht del' AmDe competitiestand sterdammers getuigt.

Was dit goedkoope succes van Invloed
op het verdere spel der kampioenen?
Dacht men dat de l'est even gemakkelijk zou vloeien? Blijkbaar daar doortastend spel slechts zeer zelden voor'
kwam.
Het tegenpunt der gasten was van
hoog gehalte. Een aanval van rechts,
met voorzet, kon Belle nog juist achterhalen en, hoewel in zeer moeilijke positie, met een omhaal langs den doelman
jagen. (1-1).
In de volgende periode waren het' de
gasten die den toon aangaven en meerdere kansen wisten te fOl'ceeren.

•

.."!'_~

Na een opdringen van B. B. ging het
met vaart naar de overzij waar Zomers
den vcorzet opving en kostelljk van zijn
vrije posltle gebruik maakte (1-0).

Het vijfde nam Jahn voor zijn rekenlng, na solo-spel en een uit de kool
lokken van Mattheys (5----0). '
Een nuttlge voorsprong bij het Ingaan
van de l·ust.
Over' de tweede heHt hebben we welnig of niets te zeggen.

De eel'ste vol vuur, met vaak goede
eombinaties, en de noodige doelpunten;
Sleehts Kalatie l'eageerde daarop.
De rest had het te kwaad, blijkbaar, de tweede me,t teleul'stellend sloom spel
del' leidcnde ploeg, en forceerend gedoe
met de drukkende temperatuur.
, Wanneer de Oliveaantjes wat ijveriger der andere partij, eehter zonder eenig
waren geweest in het benutten der kan- systeem en zander succes.
sen, dan zouden ze - onder deze omZooals voorzegd was er buitengewoon
standigheden - ervan gemaa'kt heboon
\Vat er van te maken was. Men heeft veel belangstelling, toen seheldsrechrer
De Vries Foltynski (goede wijn behoeft
goed aangepakt.
geen krans) !let aanvangssignaal bUes
~heidsre-chter de h
Rambelje was 'voor de v 0 II e dig e ploegen.
mihder op dreef dan gewoon.
Daar stond~n dus opgesteld :
Vooral met den "buiten-spel-regel"
lag-ie nogal eens ovel'hoop.
Her cui e s.
Buiten-spel staan is op zieh zelf niet
v. Beuzekom
altijd strafbaal': Me 11' moe t h i n Oontha en Brugman
d e r 1 ij k b u i ten s pel s t a a n.
Andries Beerhorst Gottenkleny
De opstelling v.d. Oroen W. Zomers H. Zomers Jahn
v. Ekrls
Men. oordeele ult onderstuande opgaS. V. B. B.
ve du-t de ploegen nogal incompleet waren.
F. Meeng Manusama TonlOdok Oskar
Onong
J 0 11 gAm bon.
Mois
'l'an
Lippeit
E. Meen en Michaelis
Tanas a-le
Mattheys
Teterisa en Hursepuny
Tarumasely Sr. Tetelepta Anakotta
Het spel beloofde direct heel wat. In
Sahupala Taihutu Pattiwae-l Kalatie Tarumasely de aanvaHen van II ere u 1 eo s lag h~el
wat goeds waa'rdoor de verdediging <fer
gasten direct volop werk kreeg. In en
O. L. I. V. E. O.
met die afweer viotte het niet te b~st.
de Vogel Eckhardt Belle de Willigen Han Wei werd er hard gewerkt - ook bij den
Liem Badaroedin Casembroot
opmarsch naar ~e overzij - maar men
Harahap en Soetarto
wist niet, om het zoo eens te zeggen, den
Isnaeni
Juisten toon te treffen.

t

~~

Het was vooral Zomers Sr. die de gaten wist te vinden en een "haHriek" op
zijn naam wist te brengen.

J... Ambon zonder fighting spirit
o. L. I. v~ E. o. weert zich goed

~

Bl~AD

Van die ... ;..... weifeling in het werk
hebben de Rood-Witten in de eerste helft
handig en schitterend geproflteerd.
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VQor de e,erste' nl'a'al heelt de B. B. C. twee weken geledell eell televi..
ste·ultzending gege"ell van cen bO'kswedstrijd ,te Londen. Tot :dat doel
WM boven dell rhtg een pl~tfol'n\ opgebangel1, dat d~ apparatuul' ell

be'Jlellingsll1"cllscha.ppen torste,

•
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Vernomen wordt, dat de beroemde
Amerikaansche avlatrlce Amelia Earhart
voornemens is, 1 Maart a.s. in centraal
Amerika te starten voor een rond-dewereld-vlucht langs den equator, Ver··
moedelij~ zal zij ook te Batavia een tusschenlanding maken.

Dohse",
FREDDIE S'fEELE

Naar Anet8.l uit New
p.eeft Freddie Steele,
als de wel'eldkrumploen
wordt be:schouWd, )3a
toll een gevecht had

7 20-59 sterker. llet8een echter nlet In doel.. punten geslag'an.

1b-e

York verneemt,
die in A!merika
middengewlcht
~i>sko, die hem
ultgedaagd. op
,.'

----/
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BATAVWSClI NIEUWSBLAD
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Mockey

.Strijd om het Kompioenschop

T1Vee(le teani 'cler p;eel-ztv(trterL

Voorol in derde klosse felle kemp

'geslagen
S P

De Bntnviasche Hockeycouipetltie
SPORTCLUB I-B. V. C. II 2-0
zaterdagmtddag yond op het Sp'01~t
clubveld een ontmoeting plaats tuss.cheu Sportc1ub I en B. V. C. II.
Het was een sportleve wedstrijd. De
B. V. C.-ei's hadden een tegenpunt ten
zzeerste verdiend, daar 'zij gedurende de
ttweede helH zeer yank in den Oranielring zwlerven nochtans zonder te kunmen doelpunten.

,
~

\

De elttallen kwamen als voIgt uit :

B. V. C. II.
BrUning
Milton
Hoisboer
Weskin Dahler Khouw
'Theys Apcar Heemstra Dumas Wortman

t

S

POl'

tel ubI.

lNooy
beck
van Laer Admiraal FUncke KriekenNailer Meurer Hoekstra
Poutsma van Panhuis
StaveI'man

•

Om kwart over vijven kon men met
dezen wedstrijd aanvangen.
Na de eerste bully waren het B.V.C.ers
die het de Oranjehemden lastig maakten. • Een snelle aanval van Heemstra
stralfdde op een outbal. Van Panhuis
wist ~ijn zone il1mlddels vrij te maken
en ~r volg{le een mooi samenspel tusschen het B.S.C. biifnentrio, gesteund
door Hoekstra en Meurer.
De kamp ging eenigen tij,1 volkomen
gelijk op, waarbij voonil het ,snel1e doortastende spel van Admiraal opviel. Tot
tweemaal toe wist deze tot in den B.V.C.
ring te, naderen en' te schieten, doch
keeper BrUning wist de schoten te keereno l)oordat Wesldn een long ply )11iste ontsuapte ,het a.v.c.· doei w~derom

I

I

i

!

i

~

I

r

I

·n.an een

dr~ighWI

~4 kq~gel) wij ~en p~ach~ staaltj~ te
zieq yan IJ.V.Q.'s ~ec~tsbuiten, die er
m~~ <:Ie \?al va~ qoof g~ng elf ~ammer
~~no~g net naa~t Wis~ t~ schiet~:n1.
Nooy verrichtte eveneens goed werk,
H~'~r ~l~e vOOl'i~t yoor hem niet te ver
Wf\s en ~ne~ ~e~ goe.qe voo,rzet werd
c·

p~e~4~g{1~

I

N~ y'qlgp.en ~r ~wee corners op
~.V~C. ~oe~ m~t ul~ r~sultaqt goed

richte schoten,

~och

k~eper

het
ge-

Bl'~ning

~toRte ~e~rjg~

L
!

~en pr~cht:,aal)val v~n b~iten besloot
ffr!elqmp~c~ met e~l) ~fgen~et~n vpor-

I

I

eet,

Admiraal ving <i,en bal goed op zijn

s~ic~ e~ n~ nQg Wat t{} he}?,bel1 gegrigb~lql

joeg hij vall

e~l~ b~hOQrlijke ~f

st~np' .d~n l?a! ~elhar<;l h~ he~ doel (.1er

Oeelzwart~n, wa~rmede 8'.S.C. na twinl~!dde m~t 1-0.
Nl~~ lang h\eqla wist :fi.in~t<~ m~t een
go~d ~ang~g~ven Qa} aan zijn nevenman

tig minuten §pelen

•

~r toe pij te dragen, dat de laatste den

voorsprong wist te vergrooten. Niet lang
hierna ging de rust in met een 2-0
'voorsprong del' Oranjehemden op de
Geelzwarten.
;fa ~e p~~t gracht ~,S.C. den bal wedel' aan het ronen en trok direct goed
tell 'a'anval.' Hierna ~wam B.V.C. W~e"r
m)~~~,te!i 'd9ch ~\l~<:,e§ bleat .lilt.' !ie'n
rf1BOI s~hot val~ ~dmiraal werd door
. . ~~o~w ~p heuphoo~te gestopt. Het gemis aan de twee' goede schutters van
Ii.s.c., nl.' Jonckheer en den center:'
vo'or~. Scheepel1s, met als steun de links~
halt Timmermans, welke drie subliem~
~pelePs '\Vegens 'overplaa'tsing de stid
~1e~b~n v~rlat~n, was ze\lf mer~b~ar. ,
,

fl\\itenzQrg

~. Bo.~

0-0

peze wed~trijd had eveneens op Za-

terd9:~~lqqag p\a~~s. ~~op

i~\ Bl~ite~

~qr~~

'13Qx ~w~m n.iet ge~eel voltallig oJ}.
p~~it~nzorg eve~w@l" ,pracht e~n go~d~
ploeg op het veld.
pe wepstrij~ werd i\1 de

~tandho~~lipg g~sp~e\d.

b~,s~~ v~\~

H~t

is ygor ct.e -Enge\s~hen ,een pr~s"l
tati~ te l10ewen, om 'op, h~~ B'~org; 'veld
t~g~n de J3ogorian~n geliJk te sp~len.
V~le

t

(

j

!

0

De B. C. L. ,1'. As-eonipetitle '""
r tel u b· II.

.

afl\1vaHen del' Epgelschen werden

weg~ns Qff-s!ct~ ~(g~f\ote.n.~e~per Jame~

Nooy Crommeline Zweerts Pondman Kist
Kalhorn Hemmes van Tienhoven
Hut
Maureau
Praning

Er is op Zondag j.1. vooral om het
Kampioenschap in de groep Derde Klassers heftig gestreden. De vorige week
wonnen de Bankaneezen op het nippertje met 3-2, doch Zondagochtend
Sportclub verloor den opgool, De capnarnen de K. 'W. III-ers schitterend retain van a.v.c. koos het linkerveld,
vanche op eigen terreln, De eerste parzoodat B.V.C. met de zon in den rug
Hj ging wederom tusschen de Derde
began te spelen.
Klasse Kampioen Lim Eng 'l'[oen tegen
E,r ontwikkelde zlch oogenhlikkeHj.k
Yo 'Ping Hian. Wist de vorige maal Lim
een snel en lang gespeeld spel. B.V.C.
in drie sets te zegevieren, thans moest
narn oogenbllkkelljk de letding en wist
hij eveneens in drie sets de zege aan de
het haar tegenstanders zeer mceilijk te
Khwai Lo-speler laten. Ook de twee
nuaken, doeh Maureau gesteund door:
andere singles verliepen evenals de voHut wisten de eerste B.V.C. aanvallen :
rige in het nadeel del' Bankaneezen,
te keeren.
Hendriksz en Estrada moesten belden in
Uit een uitgooi-bal wist tSdhwitskl de
twee sets capituleeren. Ook in het dubbalnard naar voren te slaan waardoor
belspel wist Yo Ping Hian met zijn
het leder 'bij de ROGY tereclht kwam, Ragnhild IIveger (geheel links) heeft onlangs een nieuw wereldrecord gevespartner de Banka-comblnatle Hendeze nam het handig op zijn stick en tigd op de 400 III vrlje slag. Men ziet haar hier met Tini' 'Vagner (midden)
driksz/Lim Eng Tjoen een twee sets
en Jopie \Vaalberg.
zette er een gangetje in; Maureau
nederlaag te bezorgen. Slechts in de
greep in, doch werd gepasseerd en met ____ , __,
laatste dubbel wisten van Dyk en Keene
,_,_,,,
,
._, ,__c""".__ __ __
met tweemaal 6-4 hun tegenstanders
een keurig hard schot wist de ROGY het
.
,
eerste doelpunt VOOl' a.v.c. na vijf mi- tweede schot wist keeper pranink te bare Inzlnklng in de B.V.C. gelederen de baas te blijven, en scoorden daarmenuten spelen te scoren. :
houden, doch de lnmlddels toegesnelde was hierna merkbaar. Hiervan wisten de de het eenigste tegenpunt voor Banka.
Al epoedlg 'zag men daarop Nooy ge- Horninge wist hem de bal net even at- oranjehemden Ihandig gebrulk te rnaDe volgencle week Zondag zal tusschen
vaarlijk op ,het doel toe drijven met handig te maken en met een handige ken. Uit een solo-l'en vun Nooy wist
lJeide l'ivalen een beslissingswedstrijd
den bal.
.
push in het doel te deponeeren. B. V. C. hij 'l1a de 'backs te hebl1>811 gepasseerd
Oak Pondman wLst den B.V.C.-ring leid:le nu met 3-0.
;tuet een goed ihoob S'chot keeper BrU- worden verspeeld op neutraal terre in.
Op Taman Sarie ontving Minahassa
te naderen dcoh door het sil1e:le tel'ugNa. de middenbully werd Kist aan het ning ihet nakijken te geven. Dit tweede
trekken del' backs, Soet Frijhoff en El~ werk gezet, een ren, doch keeper Bru- d'oelpunt gaf de Ol'anjehem'den meer 1 de Kampioenen del' Reserve Eerste
Klas S. T. C. in een proefwedstrijd.
lis, werd gevaar voorloopig' uitgesloten. ning wierp zich gevaarlijk en hinderlijk spirit..,Een vlot samenspel tusschen het Geel- VOOl' den speIer op den bal, waardool' re ..
Weer volgde er een Sportclub aanval
Moechsam bleek niet opgewassen tezwarte binnentrio werd beeindigd met force Cramer Sportclub een strafb,ully en na een secrLmmage op het midden- gen Minahassa's eerste speIer Katili, die
veld kreeg Pondman den bal te pakken een rustige safe partij weggaf. Spaneen mooie throughpassing van De Wit toekende.
De strafbulley werd door Pondman en die er 'met een loopje mee van door- n ender waren beide volgende enkelspeaal\ de Rooy" welke laat~te ·weder met
het leer er v'an door ging, Hemmes wist den B.V.C.-keeper voltrokken. Daur de \~ing en na in den ring te zijn geko- len: P~ulus 'Zocht het tegen S. T. C.'s
te verschalken en door een llandig even keeper de bal !liet vlug genoeg kon weg- ,komen, den bal met een g02d schot in 1iweede speIer Pieck hoofdzakelijk in
vastheid. Weliswaar boekte hij in de
terugtrekken, liet De Rooy de inmiddels werken en door zich te keeren den bal het B.V.C. doe I deponeerde.
toegesnelde backs van Sportclub tegen van richting deed veranderen en dus
Een tweede soloren van Pondman : eerste set daarmede succes, doch in de
elkaar oploopen, waardoor de ring voor een fout beging, was het vonnis voltrok- doch dual' deze den bal te vel' voor daaropvolgende twee sets bleek Pieck
den B.V.C.-centervoor vrij kwam en met ken en het doelpunt aan Sportclub toe- :dch u:t sloeg en te laat toe rende kon toch iets sterkel' en veroverde deze laathij het ieder, nadat dit de doellijn ge- ste, het eerste winstpunt voor S. T. C.
een goed gericht schot wist De Rooy gekend.
keeper Pranink voor de tweede maa..l.te
Het was weI jammerlijk, dat het eerste passeerd was pas aanraken, weshalve
Luntungan speelde een aantrekkelijke
doelpunt tegen B.V.C. viel uit een straf- referee Hensen het doelpunt niet toe- partij tegen Tan Kim Yam en won welpasseeren.
f'
Na de bulley probeerde B.V.C. het bulley, en dus de bal het doel nog niet kende.
verdiend in drie sets het tweede winstMeer en meer kwamen l1U weer d~ punt voor de thuisclub. Van de beide
Oranjedoel weer te doorboren, doch het heeft bereikt.
I
Oranjehemden in het offensief, maar dubbelspelen won elke club een partij
schot ging k~ihard tegen den paal.
Kort voor de rust wist De Wit het lla eenige oogenblikken werd dit door zoodat het einde kwam met een 3-2
Nu werd~n de Oranj~h~mcten wat dQortastender. Nooy kr~eg den, b~\ toege- vierde do~lpunt voor zijn rekening te de B. V. C.-ers 'overgenomen.
zege voor de Menadoneezen.
Door goed doorzetten wIst Boldy den
speeld, deze wist qe bal halldig tot d\cht nemel1. Kort hierna ging de rust in
VerdeI' werd oak nog gespeeld de wedbij den ring op te brengen ~n ht;!m haI\- met een onveranderden stand van 4-1 voorsprong tot 5-3 up te voeren. Kart strijd tusschen S. T. H. en de ploeg der
hierna wist De Loos met een keurig Bataviasche, studenten.
dig aan den vrijstaanden Pondman, Qver· voor :a.V.G.
De
eerste
Na de r\\st duurde het een poos eel' schot het zesde doelpunt voor zijn rete geven, een schot, doch deze ging jan1singles: Lie en Lumkeman leverden een
het
spel
kon
worden
hervat.
Het
bullyen
kening te nemen.
merlijk vlak naast.
fraal gevecht. Wist Lie de eerste set
Nu kregen wij' een shot,corner voo.r werd drie keer ovel' gedaan, hierna was
met 6-4 op zijn naam te brengen, d~
c,ie
bal
nog
geen
meter
gespeeld
of
Hem!I - OXFORD SLi\A'r CAMBRIDGE
n.v.c. op het Spor.tc~ub~O~1 te z~en. Deze
tweede set moest hij luet 3-6 aan Lumcorner werd genomen door Ho~ning~, me& ma~kte shut. Daarop gaf vader
keman ·laten.
Reuter seint uit Beokenham d.d. 20
door De ~ooy gestopt, €~n schott dO,eh Schwitski met een forsche slag het beLaatstgenoemde haalde als gewoonlijk
Februari, oat de intel"Varsity-hockeykeeper Pranink wist \let sehot te kee .. gin.
(Ie meest moeilijke ballen, doch Lie verNl\
lW~ren
het
de·Sportelubmenschen
kamp
Oxford
contra
Cambridge
met
reno Weer ~reeg Qe ~ooy ge bal en
zorgde den aanval veel betel' en scoorde
weer volgde een schot maUl' ook dit die er 'duohtig op zatel1. Een opmel'k- I een 3-0 zege voor Oxford is geeindigd. n'eerdere malen met gQed-geplaatste
::J
VOlleys, hetgeen hem uiteindelijk de
- .-.~-_ ...---......~_.-- ...- -~ - -* _.overwinning bezorgde met 7-5 in de
'
rekelld worden. ,Beide partijen gaven beslissende s~t.,
zich geheel, terwijl deze keel' niet de
Tan, Boen King bleek in de singles
---,~
kracht in te forsch spel werd gezocht.
Z.V.M. verviel ditmaa1 bovendien nlet veel minder te zijn dan in de doubles.
in de fout van haar vorige we<;ls,t~ijden Doppert had wedetQm drie sets noodig
n1. te lang talmen. Iege.~~ ~ans werd om zijn enkelspel ,b.innen te halen~ doch
van beide zij<i,e\1, ge~,omen. Waar ech- in het d\lbbelspel moest hij in 2 sets
V. ill.. I be/utalt kaulpiocllsclutJJ eel'ste klasse
tel' Q~\Q..~ ~e,a~~ over een sterke achter- capitulee~'en, zoodat S. T. H, met deze
hoede beschikken, met keepers, die hun overwin.ning de beste l.<ansen maakt op
Oisteren ochtend werden de polowed- Hestand te behouden. De ~tand, \uidt plaats weten, behoeft het geen, v~~ het Algemeen 2de. I!l. KampiQe.nschap.
strijden voor de competitle van den Ba- thans als voIgt:
wondering te wekken, dati veJ;<i,ere, dQe!- ,A. S. Zondag WQrdt de "big match" gespeeld tegen. hun groQtste rlvaal: Bantaviaschel1 Zwembond in het zwembad
punten uitbleven, zOQ4,at d~ J.:ust me,t
ka a.
\
Z, V'.M. II
Mang'garai voortgeze't.
3 2 1 0 5
9 4 1,67 1-0 voor Z.V.M" i.n~ing.,
Uitslagen
3 2 1 0' 3*) 11 5 1,00
'
t'j
b
Allereerst ontmoetten e~lia~r ~6 t\ye~ Triton II
Oo~ (l~ q.~ ~ust blijven de par 1 en a de teams van WateraeUz~,n en Z: V. M. WaterDe volledlge u.itslagen volgen hieron000
soluut
tegen
elkaar
opgaan.
Z.OQ
·fl:19gegeuzen II 4 0 0 4 0
5 16
Om Qn~eveer ~wart v~or l'legen floot
lijk-'verplaatst zich het slJel nog sneller, der:
scheidsrechter Nieuwkamp de volgende
*) twee punten il\ mi\\(!er:i11g.,
en de achterhoede;s t<..rijgel\ dan oak
twee zeventallen te water:
De eindweQ.strijd' Z. V. M. II ~n Trlton zwaar werk, aij eeQ zeer gevaarlijke
Eerste Klasse:
l( ~.al, op ~ M;aar~ \'{orden gespeeld in het doorb(a.a.~ lijkt bet of. de Watergeu,zen,
W ate' r' g e u zen U .
M ,1 n a has s a l - S. T. C. 1
zwe~lbad M;anggaraL
?uUen, gelijk l.naken. Een schot val), Hel- 3-2..
A. Burgma~..... ~
le wordt door den keepe~ onvoldoende
Katili - Moechsam 6-2, 6-0. PauW. Weyhen!{e V'. "SchO~~' ~h. ~a~is.
Z. V. i\L I - \V3,tel'geu.ze~ I ,gesto,pt. De bal blijf.t echtel,' voor de doellus
' - Pieek 6-2, 4-6, 8-10. LuntunW. ye~steegh- A. Yf. Helle
~,. Smits,
2-Q
1Jjn d'rijven, WOrqt n.aat: de andere helft
gan - Tan Kim Jam 6-2, 4-6, 6-2.
Daarna (mtmoetten elkaar de eerste gespeeld, '.llwa,ar val) Druten vrij ligt
Katili;1Paulus Pieck/Tan Tjoen
Z. V. M. Ir
teams van Watergeuzen en Z. V. M., he.t- en he.t uitzwemmen van den keeper kan Boen 6-1. 6-1. Kar'epouwan/Gerunhet
doelpunt
niet
vQorkomen,
zoodat
J. de Jong
M. Kuy~
In. Cr~~l,e;r geen een buitengew08n spann,ende-.n Z.V.M. met 2.-0 de leiding krijgt.
gan - Moechsam/Tan Kim Jam. 3-6,
1-6.
F. v. s~t~~s ~~ V" Quwe'rk~rk J,. a~erUn~ strijd opleverde, vooral waar de winnaar
hiermede tl!.Vel)s bet kamptoeo.schap be."
~. ~Q¥.s
oe-Watergeuien geven den moed echhaal.de..
'
T W ,e e d e KIa sse B e s 1 i s";
ter niet op, hun aanvallen blijven steeds
Onder l.eidhl.g van scheidsrechter gevaarlijk, voor doel is het lot hun ech- S 1 n ,g s wed s t r ij d :
Een stl'ijd, ~aar~q de. Qeide partijen
aardig tegen el~,aar' opwogen, to,tctt\t Nieuwkamp gingen de volgende teams tel' niet gunstig, terwijl de 'Z.V.M.-keeC. R. C. 3 -;. Min a has s a 4
Helle wegen,s het 'zich b~vinde~ binn;en te water :'
per niet aver gebrek aan veine behoeft 4-1.
de tw~~meterlijD: het \Vate~' m,oest :ver-·
te klagen.
Z. V. M. I,
Tan Tek Piet - Saerang 6-4, 6-8,
laten. Hi~rdoor vE!rkre~g weliswaar de
In de laatste minuten kogelt Helle een
Z.V.M. en numerie.,ke
m,eerderh~id,
T. v. d. Berg
schot tegen de lat, hetgeen even later 6-4. Djie Tong Hoo - M. Montung
maar toch bteven de Wa,terg.euz,en &terk B. Cramer
R. Hampel
F-'t. Klerk
door zijn clubgenoot Taen herhaald 6-1,6-1. Ong Kim Bok - J. Manoppu
,
in den aanval. Rierin ~wa.m pas vel".... A. v. Dl'uten
F, V. Raay
L, Karssen wordt, tot doelen komt het echter niet' 6--3, 6-2.
Tan Oiok Po/Djie Tong Ho - Saeandering (oen', vaQ Ou\V,crkerk en Vermeer, zoodat Z.V.M. de wedstrijd .met
steegb weg~~)& te {anattek spet het waW ate I' g e u zen I.
2-0 wint, hoewe1 een gelijk spe1 betel' rang/.Montung 6--4, 6-2. 'ran Tek Fiet/
Ong Kim Bok - Nelwan/Manoppo 1-6,
ter moeste-n verlaten. Lang duurde het F. Nieuwenhuizen H. Helle K. V. d. Meer de stand zou hebben aangegeven.
1-6.
dan ook llie.t o{ Cramer zorgde voor
het winnen<;le doelpunt, Vaor de rust
ellh r I De eindstand van de competHie in de
T. van Doorn J. Ritman T TaMo
Eerste en Tweede Klasse
kwam in de~el'\ stand geen veranderlng
.
•
eerste klasse is hierdoor geworden:
R.
Vel'brugt
K
amp i 0 ens c h a' p :
me~r~ zoodat deze met een 1-0 voorI

SuccesYolfe dog voor

~_~~~,~_~~~~~

z. V. M.

z.

-,

J,

J

h~~ft . m()Ole ~anv~llen
VflH ~,u~tep.
wrg ~o~n ~e~ren <lQQr h~t r~sol~l\t in~f~fpen en de gqeqe &telln van Christie
sprQ~g voor Z.V.M. ingaat.
en CollVi!.
'-J,'
•
',Na de rust is Z.V.M. iets sterkel' en
Mooie vQor~~tten van Young werden
door tl\rning of kicks bedorven. Na half- meer in den aanval. In de voorhoede is
time kwariten de 8.uitenzorgers goed echter het gemis van Ardaseer geducht
OPl?:etten. Het spel vertoonde toen een merkbaar, maar allengs komst de voorhoe langer hoe sneller temgo. OOelpun ... hoede meer op dreef en blijkt de Jong
te.n werden echter niet geboekt.
een waardige vervanger te zijn. Het
duurt dan ook niet lang of Kuyt weet
B. V. C. I - Sportclub II 6-3 de voorsprong te vergrooten. De W,atergeuzen missen dan een prachtige
Om kwart over vijf kondigde referee kans, wanneer Versteegh kelhard tegen
Cramer, die werd geasslsteerd door Hen- de bovenlat schiet.
sen, het begin aan, waarna de volgende
Z.V.M. is echter nog niet tevreden ~n
elftallen zich op het veld tegenover el- na lang heen en weer spelen, weet de
kander op~telden.
Jong tenslotte een derde doelpunt te
maken.
B. V. C. I.
De Watergeuzen laten het eJ;. ~ch;ter
niet bij zitten en q s~condel\ 'voor h~,t
Bruning
elnde w~et He,~le. 'een tegeilpunt te scoBoet Frijhoff Ell1s
reno Door deze ovel'winning weet Z. V. M.
Delma~r SCh~i,~k! ~o"q
"old)' ,te Wit ~e Rooy de l.lQos flornlnge haar plaats ala eerste In dell competi.

Programma

KIl\VAI LO 3 IN KAMPIOENSVORlU

~~~~~~~~="":"!

~.

Laumteunis

B. V. C. I klopt Sportclub-reserves
I

,\

VlERD:E BLAD

S.T.H.-B.S.T.C. 3-2.
De eerste aanvallen zijl1 vool' Z.V.M'
doelp.
welke Verburgt dadelijk aan het werk
Lie Giok Lin - Lumkeman 6-4, 3zetten. Nadat Verburgt een paar scho..
,...;~
,
6,
7-5. Tan Tjan Ooan - Tan Boen
p, ~
~ ~
ten van Van Raay en Van Druten heeft
,King 6-2, 6-1. Tjia Beng Kam - Dap.~ ~
~
~~
kunnen stoppen, weet tenslotte Van
pert 6-2, 3-6, 1-6.
4 2 1 1 5 5 ~ 1,25
Druten zeer onverwacht Verburgt te Z. V. M. I
Lie Oiok Lin/Tjia Beng Kam. -, L,umpasseeren en aan Z.V,M. de leiding te Watergeuzen I 4 2 o 2 ~ 8 7 1,00 keman/Tan Boen King ~6, O~6. Tjee
4 1 ~ 2 3 5 8 0,75 Yoe 'Soe/Tjia Ben.g 1'jia~ - Doppertl
bezorgen. Er zijn dan n9:5 sle.::hts een. Triton I
Khouw 7-5, 6-0..
'
paar minuten gespeeld.
Voor Z. V" M. Is deze Zondag dus weI
De volgende aanvallen zijn dan 'voor
A 1 gem e enD e r d e KIa sse'
de Watergeuzen. Hun schoten zijn ech- SUCC~l)vo( geweest, niet aIleen dat haar
tel' niet gevaarlijk en leveren voor Vall eerste team. het kampioenschap eerste K a In p i 0 ens c h ,a p :
klasse behaalde, ook haar tweede team
den Berg geen moeilijkheden~
"
Khwai Lo a-Bt30nka 4:
Bij een volgenden aa.n,val schiet Klerk heeft door haar overwinning 4~ kanse'n 4-1.
tegen de lat, welk vo'orbeeld even later op het kampioel~sch,ap tweede 'klasse
Yo Ping Hian - Lim Eng Tioen 7-5.
do.or He.l.~e -gevolgd wordt. De beide par- sterk vergroot.
4--~, 6--4. N, ,N. - ' Hendriksz 6-2, 6--2.
De volgende week worden in het 'zwem- Kho Yam Oh - Estrada 6-3, 6-0,
tijen zljri~ ongeveer even sterk en het
spel verplaatst zich dan ook bUi~en-' bad Tji~i~.i de '~edstrijden om den Cor ..
Yo Ping Hian/N, N. - Hendl'iksz/Lim
gewoon snel naar beide zijden. bei'e desiusbeker voortgezet, terwijl Z. V. M. I Eng Tjoen 7-5, 6-4. Kho Yam Oh/Oey
wedstrijd kan d.an OQk:' z~~r z~ker tot haar eerewedstrijd tegen de rest van B3.- BQan Kit - H. van Dyk/Koene 4-6.
de beste van de i,e\\e~le competltf~ ga.. tavia te spelen kl'ijgt.
4-0.
.I
j

!

i~~

•

Het wedstrijd-programma voor 28 Februarl a.s, luidt:
~

1 g. T wee d e

Banka 3 H. B. S.

K 1. K amp. :

S. T. II. 1 Taman Sarie E.
B. S. T. C. 1
Taman Barie B.

1-

A 1 g. Del' d e K 1. K amp. :
Khwai Lo 3 - Banka 4
C. R. C.- baan: Gg. Toapekong
Test-matches:
Shell 1 -

G. T. C. 2

lTanah Abang West 68.
Shot 2 - O. C. T. A. 1
Salakweg.
P. T. C. 4 - All whtte 1
Pegangsaan Oost 17.

OUl dell "Bataviaasch

Nieuwshlad"-heker '
Handicap Singles van den B. K. T. B.

Afgeloopen Zondagochtend zijn op een
a-tal banen de eerste vier ronden verspeeld om bovengenoemden beker ondel'
de leden van. den Bat. Kantoor Bond.
Deze wedstrijden hadden zooals gewoonlijk een geanimeerd en spannend verloop waarbij verrassingen niet zijn uitgebleven. Zoo moest in den Planten- en
Dierentuin o.a. Karepouwan met niet
mindel' dan 6-0 de meerderheid el'kennen van Lappe, die zich hierdoor in de
volgende ronde zag geplaatst tegen Kho
Sin OeL De handicap van -40 bleek
voor laatstgenoemde een peulschilletje
en met een 6-2 overwinning ulaatste
hij zich in de vijfde ronde, waarin hij
het opnam tegen zijn. teamgenoot Lim
Keng Kim van Kolff. Lim gaf in dezen
wedstrijd goed partij, maar kon toch niet
voorkomen dat Kho met een 6-2 overwinning uit het strijdperk trad. Lim
had zich in de 4de ronde weten te plaatsen door een tweetal overwinningen op
Keyzer en Coetoeb met resp. 6-1 en
6-3, waarbij vooral laatstgenoemde het
hem niet bepaald gemakkelijk heeft gemaakt. Op een van de andere banen
verloor Johny Tio van Moechsam met
6-5. In dete partij heeft Tio met 5-1
voor gestaan maar moest ondanks een
tweetal matchpoints, toch aanzien dat
Moechsam tenslotte de overwinning behaalde. Keurig werk van de ,Financienman. Door deze overwinning ,kwam
Moechsam tegen Sonneville te' staan, die
van te 'loren Ringrose met 6-1 v'an
verdere deelname
had
uitgesloten.
Moechsam kon al spoedig een 4-1 voorsprong bemachtigen, maar Bonneville
wist van geen wijken.
Met keurige drives naar de zijlijnen,
afgewisseld door kort spel, kon hij tenslotte gelijk komen en de partij met
6-4 binnen halen.
'
Een verrassillg

was voorts de nederlaag van Baer van
Slangenburgh tegen Koning met 6-1.
Koning bleek wederom oervast en wat
Baer ook probeerde, niets hielp, alles
werd geretourneerd. Door deze overwinning zag de Politieman zich geplaatst
tegenovel' Sonnevllle. De formidable
drives van Sonneville bleken Koning nu
te machtig. Met 6-2 plaatste Sonneville
zich in. de volgende ronde. Op de derde
baan bracht de 3de klasser Tjiong Kim
An het tot de 5de ronde door overwinningen op Cijfer, Kolibonso en Kansll,
welke laatste even te voren Ong met
6-2 had geslagen. Tjiong heeft voor zijn
grootere "broer" van Kolff echter revanche genomen en met dezelfde cijfers
behaalde de Kolff-man de overwinning
op Kansll.
.
Op de Soembawaweg kwam evelleens
een Kolffspeler tot de 5de ronde. Hier
was het Lim Yoen Fat die door overwinningen op Tjia Ban Hok met 6-1 en
OOst met.6-3, als finalist van die baan,
te voorschijn kwam.
Op een tweetal banen van de B.P.M.
op Tanah Abang werd ook fel gestreden
om 2 plaatsen in de vijfde ronde. Hier
toonden Elenbaas en Kho Sin Klan ondanks het van de partij zijn van' speleI'S als Bar, Tarik en Onnen die toch
ook niet voor de poes zijn, zich de sterksten. Een narrow escape was evenwel
buiten verwachting de ovel'winning van
Elenbaas QP Yap Thiam Bong met 7-5.
De laat:ste, een 3de klasser van den B. K.
T.B, Qntpopte zich evenwei als een zeel'
g.Qe.d speIer, zQadat Elenbaas zich geheel
, heeft moeten gevell voor de overwinning.
Van het goede spel van Yap kon oak
Bar getuigen, die met 6-4 de overwinning aan hem moest laten.
Kho Sin Kian heeft zich in de 5de
ronde weten te plaatsen door o.a. overwinningen op Yap Eng Oiok en Toekan
met resp. 6-3 en 6-2.
Op de Concordiabaan plaatste zich als
finalist Hettfleisch, die ondanks zijll
handicap van -30 een_ viertal overwinningen kon boeken van 6-0, 6-1, 6-2
en 6-4 tegen resp. Dachlan, Soenarda,
Malik Slawat en Pangkey, van wie de
laatste tot 4-a11 goed stand wist te hou...
den.
I
Op de Ko1ff~baan aan de Beso'ekiweg
Wl.\~ Matsuda. ondanks een handicap V~l\

•

,

,\
~)

\Tin.
'I ' Naar

Duitsch S.S. "Ucketmark", gez. Winter,
-40 nlet te benaderen en met een drle- naar
Oheribon, Ttegal, Semarang, 8cerabaia,
tal 6-0 overwlnningen plaatste ook hij Tjilatjap, Balikpapan en Makasser. '
zich in de vijfde ronde.

.

A.s. Zondagmorgen 28 dezer vlnden op
de banen in den Planten- en Dierentuin
de resteerende partijen plants van deze
bekerwedstrijden, waarin de volgende
spelers elkaar zullen ontrnoeten : Sonneville, Kho Sin Oel, Tjiong Kim An,
Rho Sin Kian, Elenbaas, Hettfleisch,
Lim Yoen Fat en Matsuda. De namen
dezer heeren zljn een waarborg voor het
feit dat het aan spanning· zeker nlet
zal ontbreken. De wedstrijden vangen
aan om 7 uur 30. De zesde en zevende
ronde zullen waarschijnlijk bestaan ult.
long set in tegenstelling met de
v'oorgaande rQndes, terwijl de finale zal
gespeeld worden om "the best of three
long sets".
I

een

..

.~

Scheepsberichten

..

DE HAVEN Vt\N TG.-PRIOK
Aangekomen, 19 Februari
Duitsch. S.8. "Uck'crmark", gez. \Vinte~',
van Hamburg 'cn Belawan, Agt. MUller Co..
Aangekomen, 21l Februari
N.r. S.S. ,,sp€elman", gez. Raap, vall' Oosthaven., Agt. K.P.M.
N.r. is.S. lOOp ten Noort", gez. Hies, van
Soerabai3. e11l 8emarang, Agt. KP.M.
N.I. s.s. "Van Overstraten", .gez. Beurs,
'van Padang, Agt. K.P.M.
N.r. S.S. "Tjikai1di', gez. v. Vulpell~" V:'ln
Emmahaven, Agt. J.e.J.L.
Eng. s.s. "Ban Hong Liong", gez. stewart.
va~~ Singapore, Agt. K. Gwam
Eng. m.s. "Kangal'co", g€z. Aivey, van
Fremantle en: Soerabaia, Agt. P. SY1ll'e.
Eng. S.S. "Pensilva.", gez. Broc.kwell, van
South-Shield €11 Cairns, Agt. NiiShm.
Chin. 8.S. "Chung 'fai", gez. K'Ohlf~O van
C~aka ell Karatsu, Agt. N. Kaium.
'
Amenk. S.S. "Steel Mill'iner", gez. GeQrg'Copo!os, van Baltimore en: Pamanoek:,u1.
Agt. P. Syme.
I

,
,~

,

Ned. m.s. "Tabian", gez. Spaa,r.dermml, va~l
Amsterdam m~, Pamanc-ekan, Agt. S.M.N.
N.r. 8.S. "Planeius", gez. St<>oker, va'n Soerabaia en Muntok, Agt. K.P.M.
N.r. IlLS. , B€nlgkalis", g-ez. Corne, van PanHanak ~n uoer~an-sebatar.,g, Agt. K.P.M.
N.J. s.s. ,Benkoelen", g'€z. Botunan, van
Singapore, Agt. K.P.M.
.
N.r. 5.5. "de Klerk", gez, de Roos, van Clleriholl, Agt. KP.M.
i
Aangekomel1 22 Febr.

"To...."Ori" (K.P.MJ, v,an Pontianak.
"Melchior Treub", van Makasar ell P.l"
l'Cmbang.
,
. ,,8loet v.d. Bee!e", van F.mmahaven en

Kroe.

"Tobcali", van Singapore.
"Generaal Michfels", van Sil1gapore en
frg. Pandan.
.
"Marnix van St. Ald€gonde", vall!! Soera.
ba.ia en Pekalongal1.
.
j,Tjisadane", van Soerabaia en Cheribon.
. "Nam Jong", va'l'!! Singapore.

~Iaaii(tag

Marseil~e:·

st.

Col. E. G.
Aubyn, fam. E. Birley, mevr.
K. BaUre, major W. O. Campbell, mevr. A.
E, Dyer, mevr, V. Fisher, mevr, M. W. Fiint,
A. Fmncotte, fam. D. Gray, mevr. T.. ten
Hagen, L. Hooley, J. de Jong, fam. O. Lejeune, mel. N. G. Reece, mevr. G. E. aobertson, fam. F. Rosenhaum, H. staunton,
mej. A. trnderwooo, dr. J. WasseT, fam, E.
P. White, fam. O. Wolff.
.

s.s. ,,Btgli", gez. Zuyderhoudt,· naar
Pangka! Pina'l~g~ en Palembang.
'
Eng. m.s. "Kangaroo", gea. Aivey, naar
Singapore.
;
, i
Eng. s.s, "Pen:silva", ges. Brockwell, naar
Durban. I
.•
.
N'ed-. s»... Ameland", gez. Rcos naar Oosthaven, Padang, Suez, Port-said, Marseille.
Havre en: Rotterdam.
Ned. S.S. "Laer,tes", gez. Kool', naar. B~
lawan, colombo, Suez, Amsterdam, Louden
en Hambwg.
N.r.

Naa r

P 0 r t-Sa nil :

Mevr. E. Dornton, ir. J. M. Kooij, mevr.
L. M. E. Pegg, me], P. M. Pegg, ram, H. J.
.
H. vall Strieland,

. 'Vertrokken 21 Febr, ,

·Eng. s.s. ;.BalI'., Hong Ldong", gez: stewart,
naar ohertbon en 8emarang.·
;. ,
N.I. s.s.' "Cfl"mphuys", g'ez.· Roashorn,' naar
Cheribon, se,marang, Slngapore en Bel.-Deli
. Eng. s.s. "Steel Mari~€r", gez. GeOl'goopolos, naar Singapore.
Ned. m.s~ "Poseidon", gez. Kip, naar Ba~
likpapan.
'
N.I. s.s. "Gen. van G€'€'n", gez. Dopheide,
uaar Semarang..
' I
N.r. S.s. "Plancius", g:ez. Stooker; l~,aar Bemarang en 'Soerabaia.·
.

N a a r Ned. r n die:

:8andoro Pangeran Ha.r1'O poero1ebojo,
Kangdjoeng' Ratoe Pembajcen, Bandol'Q, Pan·
g'eran Hario Pakoenir.,grat en bedienden, C.
J. van Aalst, fam. Ueut. Bento de Abl'eU, A.
H. B. Agerb€ek, eerw. zuster AI'ena, fam. J.
Alewijnse, fam. H. E. Th. ArH~ns, fam. U. A.
Azis.
J. D. Ba,ars, fam. J. Bakker, fam. J.J. Bakker, M. Bakker, fam. J. Balkema, Zijne Exc.
dr. A. Tamaganini Barbosa, Miguel J. Barbo&0., Antonio '1'. Baroosa, fam. A.E. Heck, fam.
H.F. Beekkerk van Ruth, fam. m:1'. J.lt. B'~n
Veqtrokken 22 Febr.
nebrcek Orav'2nhorst, A: van: den ,Ber~, lam.
K. F. van, d'en Berg, mevr. M. A. Bergen"Chung Tai", naar Cheribon..
thi.lin en king,eren, mej, A. M. W. E. Bergmann, fam. W. O. L. Bethbeder, e. R. W.
Biljardt, f[lm. p. Boer, mej. B. A. Bolton,
~,ROTTERDAi\ISCIIE LLOYD"
fain G. V. Bolton, J .H. BoO!t, mej. ·P. W.
}3oth, fam. H. Bouman, fam. A. Brandt, fam.
Kustreis:
W. H. den Brin'ker, mej. 1. M. Brodziak, F.
E. Briers, mej. A. Broszio, major H. F. BroI,Kota TJalr.di", 20 Febl'. aal1Jgek. SCei'a· weU, fam: S. Buffa,rt, fam. L. Buiskool, R.
baia.
E. C. Butterworth, fam. T. J. Buytep.,.
,.Djambi", 21 Febr. vertr. Makasser.
Sir Julien CalUl, Bart., lady Cahn, fam.
,,Bibajak", 21 Febr. aangek. Soel'abaia.
J. E. Callenfels, fam. W. K. D. J. Caron.
"Buitenzorg", 21 Febr. aangek. Soerabaia. eerw. broeder CaspM, fam ..H. L. teq Cat'e,
Mayna,rd Clark, eerw. 'zust€r Cleopha, fam.
PASSAGIERSLIJS'f
W. Connstein, H. J. Crisp, mevr. O. H. Crutzen-P€sch.
I
"
I
"Dempo"
Mevr. P. F .. Dahmen, J. Dalmeyer. fam.
I J.
Deil~€ma, eerw. 'Zuster Delphina, O. e.
10 Febr. van Rotterdam -naar Batavia vcr- 'Dempstel', fam. e. D. Devlin, fam. Raden
trokken
'
I
I
Loekman Djajadiningrat, mej. L. Djajadi'.
. ningrat fam. G. E. Dom, eerw. zllster Dominica, 'L. 1. Doubnikoff, fam. J. 'Valli Driel,
Southampton:
C F. 'Driessen, mevr. Dl'UZ en kir.d, fam.
L: I. Dub'OUfCq, fam. J. J~ van Dijk, tam.
Mej. E. Boland, m€j. L. P. UeUewaard, J. Dijkhui-s..
~'
M. de Jong~ Poerink, J. 1. Keyser, mil' O. . Fam. O. W. Ebb€, fam. L. J. J. Edens,
Keyser, jvr. A. e. NallUYs, fam. J.
uys, I fam. dr. J. W. Eerkens, fam. C. J. Eggik,
I fam. dr. J. Eiisenb€rgcr, A. H. W. Ekels, ir.
M. Velleman, mej. A. E. W~cg'ers.
P. M. Elenbaas, tam. ir. W. F. Engels, fam.
H. E. M. valli ·t Erve.
,
Na.ar Lissabo:n,:
Command~r F. W. F. Fegen, R. N.,' fam.
J. A. F. Feldbrugge fam., A. Salvador
G. de And,rad~ mev,r. A. A. Bagsh.aw, II. F
J. BurreH, m€j. M. P. Caulfi'e'ld, mevr. I". ~rllan<lEs, fam. G. C. W. F. l"ikenschel', V.
eooper, m~j. E. B. Crowe, fam. capt. O. K. A. Fog, O. Fokkema.
Fam. H. A. Gammidge, fam. H. W. OustDaVies, J. Deffense, W. Engelking, W. H.
l'lalconel', ~. R. l"avresse, fam. A. Ga'rtner, hoff, ur, G. van Oenderen Stort, A. nn
Geuns,
tam. C. e: Goodway, J. e. L. Got.~
mej. n. C. S. Gordon, fam. major Graahm
Sandeman Ul'cj. O. B. GUllnd, C. ·V. Han.· van: del' Vet, mej. H. H. Graber, mevr. N.
sen, L. M. Hatfield-Gre-en·, J. Hattel'sley, Grant, D. Gray, E. S. Grey, fam. W. S.
H. G. Hill, fam. W. H. Holt-Whit,e, mej. P. Gril1!dlay, G. Gwenewoud, B. M. de aroot,
Holt-Whih~ lilevr. M. E. Kann, J. Kappeyne fam. F. de Or'oote, mevr. wed. A. Guillaume·
.
.
van de coppell'O, mevr. B. M. Kitchener, Mohri.
H. de Haan en 'kind, fam. P. Hagle1~dij!~,
fam. W. Klein, .mevr. E. Lewis, mej. B. Lewis, mevr. J. Mitchell, fam. H. L. Mungall, A Hahn, J. B. Ha,n, tam. S. O. Hainelyilck i
mevr. M. M; Pardoe en kind', F. Q. IPereira, A: Hargraves, fam. U. Heider, A. J. HeU~n
L. Polling, G. A. Braet, f,am. R. O. Roach, d'Corn, P. L. van Hemert, P. W. Hendrikse,
Ino Rollal~d, E. Rosentowel·. mej. M. G. F. tam. F. J. Ch, II. Hentling, fam. W. C. Heudos Santos, J. Sarin, mevr. A. V. Stanton, kelim, ram mr. F. W~ Heylige,rs, O. van Hinmevr. E. stevenson, col. C. J. Thoroton, loopen Labberton, meJ. F. Hinze, mej. r.
mevr. E. M. Town, mej. G. H. W'cbb Bo- Hinze, C. H. van Hoek, fam. mr. A. Holle
fam. C. F. Hordijk, meJ, F. E, Hordijk, F. D.
wen, H. Wo:,schnki.
Huele, P. P. Huisveld, E. L. Hunt~cl" .
Fam. W. S. Idzerda, mej. J. C. Innelll€'e.
N a a r T :l. n gel":
Fam. Ch, J. Jansen, dr. A. E. Jensen, t~m.
P. R. P. Johannas, fam. Th. Juestel.
. '.
Mevr. C. M. BUl'l~.ett, mevr. W. S. Cassels,
Fam. J. A. Kalis, fam. dr. A. E. F. J. Kaltmej. K. E. Chamb€rs, fam. A. Chastel, mavr. hofen, D. S. Kamil, ir. W. J. O. Kau, m~vr.
Y. A. de Clermont, mevr. R. Col11€r, J. Col· P. W. S. Kiliaan-Ooms, fam. O. &ir.·gUl1t,
lins, fam. L. 1. cowen, f.atu. S. Fisher, fam.
G. e. Kokxhoorn, tam. ir. J. Korth~·
e. O. Flower, mevr R. G. Gethin, W. T. fam.
V€l1', J. Koster, fam. G. van Kregt-en;, J. G.
Oreen, F E. de Halpert, mej. B. E. Hamilton, van
Kregten, mev,r. G. Krijnsen en kina,
mej. Z. Hamilt'Ol1, mej. M. Il'eHU1d~ mej. R. fam. ir. A. H. Kuyp. '
I
'
,';
Landon, ll1'cvr. S. Markham, hOll. mrs. Maule·
Fam. ir. W. Lammers, fam. A. La.mm~l'ts
Ramsay
mevr. D. W. K. Metca,lfe, R. van
Bueren., fam. K. Lanse,r, major rgen. e.
MoncktQl'~, mevr. J. Neumann, ~mevr. G. M. L. Lawrie, e. B., D. 8. 0., J. P.; fam. ir.
Northway, fam. e. Philips, mevr. M. 1. K. J. Lffithemia., tam. E. G. Leffelaar, falil.
Richey, fam. dr. H. e. Semon, mej. D. Zijne
ExcellenHe mr. J. P. Oraaf· van LimStansfield, mej. p. M. Swan, mej. H. W001· burg Stirunl, fam. H. J. Lindeboom, fam. G.
sey.
\
P. van del' Linden, O. J. Lutje SChipholt,
A. E. gravin: van Lynden, B. H. Lyon.
:
Na;ar G i b l' ,a1 t a ,r·:
J. J. M. van del' Maarel, ram. C. S. Mac
Donald, J. Makke-s vall del' Dey}, e. R. Max:Fam. ~ol. O. O. Brandon, dr.. P. H. Bur- we'll, fam. W. G. J. van del' Meer, tam. R.
gers, meV1·. C. M. E. Edwlll'd-$, capt. R. Hen- E. Meert, mevr. dr. T. Meinard<t-FlaU1'l1el1·
nessy, mej. I. MacDonald" J. F. Verbeek, It. haft en. killdlel~n, mevr. G. O. Melger en
sgt. M. J. Vitou.
'
kinderell, mevr. O. J. Moen- Valentijll, A.: J.

.

I
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M. Moller, D. P. B. Morkel, ram, H. Th. Mulie, ram, W. J. MuUel'.
Fam. W. Chr. de Nie, dr, H. Niggemeycr.
fam. F. Nolasco, fam. ir. J. S. Noordendorp
.. J., Okkerse, e. G. G. Onvlee, fam. mr, J.
F. van Ossenbruggen.
Fam. J. PatH, col, C .H. Pearce, ,A. A. R.
Peebles, A. W. van Pel·t fma, A. G. N. Pipper, mevr, wed, G. Pitlo- Vlasblom, me]. E.
T. Polak,
,
Mej'. M. L. Que.
• I
Mevr, H. M. Ras-Brits, T. B. Reddick,
fam. H. R'eme'Zond, tarn. W. H. Rewtnsel,
ram. J. Reys, S. D. Rhodes, eerw, zuster M.
Richardt, me]. . 0. Robertson, J. Rohner,
,(,erw. zuster M. Romualda, fam. E. R. Ro·
zenberg, fam. P. Rudolph, fam. G. Rufi, mej.
K. RUn. A. Rutten, Iam. J. B. Rijsemus, B.
van: Rijswij<k.
.
•
Mev·r. ,L. Saldanha, Iam, J. J. Scha:Hma,
fam. J. Sch€lt€'ma,dr. E. G. Schlagel', zeel'
eerw. parer B. J. e. SChr.<eiders, J .. e. A.
Scholte, mevr. J. M.. P. SCholtens-Bl'aute-l1aar, fam. J .. B. J. Scheuders, A. W. SChUlte,
fam. major C. S(!hulz, fam. H. R. G. Sehwab,
fam. P. A. S:eriei', G. Shaw, meVl·. Shaw YaWS, S. A. Simpson, col. J. L. Sleeman, e.
M. G" e. B. ~., M. Y. 0.; fam. N. A; Smlt,
mej. F. e. Smith, e. Speksnijder, f.am;
J. P. Spijker fam. W. Stafford, mej. B.
Stafford, J. van d '2l' Steen, R. Stein, mej. G.
Steins, mr. D. U. Stikker, mej. E. A. R.
stow, F. Stroband, G. F. Summers.
.
.
Fam. W. J. B. de Thouar-s.
Mr. A. A. V€lel',stra, fam. H. E. Ve'ere, fam.
dr. W. G. Venhuis, mej. A. Vel~dioorn, 'J A.
V€rkuyl. II. W. Verme'er, .fam. J. T. Vei'meuler.., tam. Heut. col. Joel Vieira., P. Vink,
moru:€'ign. B. J. J. Viser, K. C. ViS€f, fam.
W. van del' Vlu:gt_ J. M; Ai van VoorthllY,:"
sen, 0 ~ie Vrfend, E.. W. II. de Vries, J. F.
V'rouweS. .
Fam. A.Z. R. W€'l',as, C. H.· W€stdijk, B.
Wevels,· fam. dr. H. J. Wi.'cl'S, e. W~ersma,
fam. J. Wolfe, mej, H. M.W<>lffers, m3vr.
meVl·.· H. M" W<>lffers, mevr. D. L. Worswicl(
en kinderenen babce.
.
Mej. J. P. Zijderveld,' P. van Zijl, deta·
chement aanvullingstr~)epel1t del' Koloniale
Reserve.

,Off.

De .Postvluchten
•

Blnneulandsch Bestuur

oeptaatst bij het Kantoor van den restdent varv onenbon de commies
RADEN
WAHGAPRAWIRA, tnans geplaatst bij het
kantoor van den resident van Bantam te
Serang.
"
Geplaatst bij bet kantoor van. den ass'stent-resident van Seran,g d~ commies SOEKIR SOEROSENDJOJO, thans geplautst
bij het kantoor van den. asststeut-resident
van Krawang te Poerwakarta.
Idem bij het kantoor Y'Un den assistentresident van KraiYa..ng te Pcerwakara de
commies rrrevr. G. VAN DER ZWAAN, tnans
geplaatst bij het kantoor van den- Oouver. neur van West-Java te Batavia."
Idem bij· het kantoor van den Gouverneur
van West-Java te Batavia de c'ommies me\·f.
C. O. MUSCH, tl1ar:s geplaatst bij het kan·
toOl' van den as,::.istent-resident van Me'ester-CorneliS.
I
,
...
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I: Marse1lle
~me

,B'oedapest
Athena
Mersa M.
Carro
.Oaza.
Rutba.h
Bagdad
Basra
Bushire
Djask
Hafd·crab1d
Karachi
Jodhpur
Jhanzi
Allahabac
Calcutta
Akyab
Rangoon
Bangkok
Kolak
VIctoria F
Alor Star·
Penang
Medan·
SingapOre
Palembang
Batavia
.Bandoeng

,.'.

Pandhuisdienst
Ingetrokken de overgeplaatsing van de
onderbehe,?rder bij het Landspandhuis te
Kapasan (Sc€rabaia) MAS HAD1PRAJn'NO
naar dat· t'c Kraton (Malang).
Idem overplaatsil1Jg val~ den ond-erbeheel'·
del' bij het LandS'pandhuis te GriSr.:€e '(Bodjinegoro) RAbEN SOtWONDO naar dat
te Kapasan (SCerabaia).
OV€l'geplaatst van het Landspandhuis te
'Pekalongan Aloor-.·alcon (Pekalongan) naar
oat'te Krat<>n (MalangJ en belast met hct
b€heer van laatstgemeld pandhuis de Olld\~r~
. bcheerderMAS SISWOMIHARDJO. .
Idem van h€t Landspandhuis te Tega:
(pekalor.gan) na,ar dat te Pekalongan AloonA!oon (Pekalongan) de onderbeh-cerder MM,
MAR,'fODIHARDJO.

1912
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In- en Uitvoerrechten en t\ccijnzen
H€'l'bellC'emd tot gediplomeerd douanekomm1'2s en gepl. als verificateur te Makas::er
MOE HAMAD SETOER, landsdienaar buiten
werkelijken dienst, tevoren die betrekking
bekl€€d hebbenwc.
Overg·epl. van Maka!ser naar Soerabaja A.
B.
PAPILAJA, gediplomeerd dottanekom·
m:es (verificat€ur).
Overgepl. van Soerabaja naal' Bandjerma··
3m THE JAN LIANG, g~diplomeel'd doual~~·
kommies (wrificareur).
Ovcrgepl. van Soerabala naar Bandjei·
masin THE JAN LIANG, gediplomeel'd
douC'mekommies (\'er~ficateur).

PASSAGIEUSLIJS'f

,,'rjis~ltlal1e"
, .Qdo. 24 Februari 1937 van Batavia naal' :
Ho n g k 0 11 g:
M~ss. Ch, Natha'llSCll>, mr3. ProvIs, mr. a.
Sillmann: en echt&'e.l1cote, hr. S. Hindersson,
In'. W. A. J. Ael'1~Qut en echtgenoote, mcH.
J. B11, m1'. J~ Lowe. mr. E. B. S::wage.

Verkeer en

Shanghai:

W~\tersta.at

Op verzoek, wea'ens volbracht'.:ll d:el:,sttijd,
met ingan'3' van ultimo Maal't 193'1 euvol en
met l;echt op pensioen Uit 's Lands dienst
ontslag'eu, mej. J. H. BUSe, ambt.erarcs op
l:on-activiteit, laatstelijk redactrice lst\~
klasse bij de Sta.atsspool'wegen.
,. egens zesjarigen dienst acht maand~n
verlo! naltr Europa verleend aan dr. W. 11.
HETZEL, ingenieur bij den D~'2nst van \ier..
Mijnbou\V, il1gaande 1 ,]unl·1937.·

Mr. T. J. Finnie enechtg'€l~oote, miss.
E. A. G. Elwood, mrs. J. H. Mitchell, hr. M.
Ridder van RappaI'd en echtgt'l1oote, ml~s.
A. Whitehead, miss. M. de Bcoy, d'l·. A. K.
J. Kcumans en erhtg'2noote, mrs. L. M. Ferguson, m'i~8. V. Crawford, mrs. A. H. AI.>bott;, mr3. Ph. Thaye,r, dr. C. van Dmewijn,
OleVl.. A. A. var.. del' Poel, mi. Yung Shih
Ling .en echtg,encot'e, mf. Che'l~" ml~s. Kwan.

..........-..-.....__....~----Amsterdam
Leipzig

t

,
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Volksgezondheitl
Overgepl. van het Hcofdl{:\ntoor V:1n d8n
D:enst deL' Volksgnondheid te llatavia\ naar
ce Malaria-afdeehng blj het Ueneeskhn<llg
.Laboratoriu111 te gencemd'er plaats~. de tlj'.\
wd. Uouve~nemer.ts arts F. J. NOORlJ.
HOEK HEGT.
T. l\'IEINARDI
geb.
FLAUMENHAPT,
Benoemd tot gouvernementsarts mevr. dr.
ambt~nare-s OP nou-activiteit in Nederland,
hier te lande terugverwacht, iaatstelijk die
betrekking bekleed hebbende.
lUijnbollW

Tijdelijk b.ela,st met de waarn€ming der
betrekking van werktUigkundlg-electrotechl~,jsch omiener bid 'Dienst v/d M1jnbouw en
Overgepl. van Soerabaia naar Batavia de blijft tel' b25Chikking gesteld van het Hoord
controleur Ist.e klas~ P. TJ. H. STOH:vI au Bankatinwinning F. W. MULLER KOVAN LEEUWEN.
BOLD. tevoren W. wd. werktuigkundig---..0----OvergepI. van Batavia nnar Medan' dl' electrotechnisch onderopziener bij id€m.
adjunct-control'eur
W.
MEINESZ.
IN NEDERLt\ND
Overgepl. van Medal1 naar Pangkalphung
Groningen de controleur C. W. VAN EEKHOUT.
Overgepl. vall Pangkalpinang· r.aar 800·
rabaia de contl'oleur A. J. VAN ACHTER.' 30 Jap.. - Oeslaa.g<,l voor het eerste ge.. BERG.
deelte van h€t apothek,ersexamen mej. A.
W'csters en de he'er ~l S. Niermeyer.
Economlsche Zaken
1 Febr. - Geslaagu VOOl' bet doctoraal
examen geneeskunde de heeren: B. v. d.
Benoemd tot klerk bij het Depart€mcl1t
Heiden en J. J. Sch~ltema. Oeslaagd voor
SP,OEDIGI
het doctoraal examen klassielre taal en lpt- van ECOl~.Qmische ~aken TIRIO A'l'MADJ :\,
thans 17clast met de waarnemillg van die
JOHNNY WEISMULLER en
teren. de heel'S. Douma (cum !aude).
betrekking.
MAUREEN O'SULLIVAN
Tilburg
Opium- en Zoutregfe

Acadernische Examens

GlOB E

In Met r o's nieuwste
Afrika#junglefitm

Marine

1 Febr.
R. K. Handels Hoogeschcol,
Hcog€s1?hool voor Ecollomische en Sociale
wetens,chappen. Geslaagd voor het pl'opl1.e·
deut1~ch examen in de ecop.omische en soclale. wetenschappcn; M. C. F. Horbacll te
'l'Hburg'; W. C. Kuenen te 's-Hel'togellbosch
ell O. W. H. Tin~me'fs te Heerlen.

Benoemd tot afdeeUngshoofd (Calculatirbureau)
bij net Marine E~ablissement tr.
SOerabaia ir. 1.1. V.' SCHALKWIJK amI).
tenar v~n buit~nla.ndscl.l verlof tell'Uggekeerd,
l~atstel1Jk bedl'ljfsingemeur bij ~ncemde in.
~lchtir.g.
,

.TARZAN ESCAPES

en. Opel'ctteprogan\lma
19.30 'ta.ngo'S .......
19.~5 Sportpraatjl 20.00 Vocaal programma. -:- 20.30 l"luit en orkest
21.30
Il~ternatonaal caba,ret -' 22.30 Gran1ofo'ol1mUziek - 23.00 Bluiting.

Muz!ek en poeZi~ 21.g() Nieuws ell
economlsch overzicht (Eng. DJE, DJQ en
DJN, Ned. DJA en DJB) -" 21..t5 Radio.
journaa'1. - 22.00 Boek~spl'ekillg ..:- 2~.l5
Herdenkll1g Horst WeSSel - ~~.t5 Silesttcha
~wond 23.30 SlUiting.
;
"

t

Radio-programma '5
8"

(~Inleisch)
BaI\doeng II 103, PLP 21

Nh'Olll

.,J

Nirolll
llntavia. 1 126

1\1

1<i1\d~ruurtje .met briefbeantwo<>rding
19.00 P~l'sbe1'iCllten. - ,19.20 Gevarkerd
progl'amm:1 - 20.10 Engelsehe conversatie'(;ursu~ - 20.30 Concert Nirom-Orkest - iU.30
Pholu-spOl'tpraatje - 21.50 Gramophoon-int€fmezzo - 21.58 Amst-€l'd. openll!gskoersen

18.03

22.00 Dansmuziek (alleel1l ove'r doc 5 archipelzenders) - 22.30 Sluiting.

B. R. y.
1\1.

11.00 Gramofoonmuzi~k 1'7.30 Per,s.be- 17.45 Gram<>foonmuzie'k - 18.00

,rl~hten

.Zang ell orkest - 19.00 Gemengd program~a - 19.30 Filmmu:lliek ---:' 20.00 Boekbe,sprekll1g - 20.30 Kame1'111Uziek -'- 21.30 Phohift"lay : Spmtpraatje - 21.50 Gramofool1muziek - 2~U5 Dansmuzi'ek ~ 2~.00 Sluitir~..

Bandoeng P. 1\1. Y.
53.03 M. en 90.63 M.
Theemuziek - 18.00 London symphofiY orchestr'a - 18.20 Dansmuziek - 18.~O

n.oo

Ptcrsberichten. Op 90 M. : Muzikaal programma - 19.00 Noederlandsche cabaretUedjes 19.30 Causerie over heraldiek - 19.50 Marsch·
muziek - 20.00 Peter Domis..programma. 20.30 Vocaal programma - 21.00 Klassick
concert - 22.30 Vl'oolijke gramofoonmuziek
- 23.00 Bluiting.
.

.R.V.l\I.J. (SeUlarallg)
1\1 en 88.76 1\1.

11.30 Kil1d~l'haliuur..
tje - 18.00 Paul GodwJn speelt - 18.15 Pel'sberichten
18.35 Billy, Ba1'Ul0lomew'3
Delphians spelen. - 19.05 OIJcra-fragment\~n
- 20.00 Symphollie·conoel't - 21.30 Lichte
muzlek - 22.00 Sluiting.

10.30 'Iheemuziek -

A.R.V.O. (Soel'abaia)
109.89 M.
16.30 MtU'sch .- 16.33 Weensche walEo€n .n.oo MUZ~12k oen zallg om 11.15 or.derbroken
door Persb€ricbten - 18.00 Opera-fr-a,gmenten - 19.00 Fllmschlag~rs - 19.30 Capet..
kwartet - 20.00 Boekb~sp.l'ekin.g - 20,15 Twee
potpourr!een. - 20.30 Lichte klassieke piano..
mu~iek j dL\~rnll Ja~~ ~. ?:?,OO Oan.'>muJ!lek ~~~,~O Bhlitlllll,
.
,

l'

-

-0

•

1'7.00 Mod~n1.e Chil1eesche muziek Gevarieerd Amboneesch programma S<>endaneesche wajangfragmenten.
Bando'eng II 103, P~lIl 45
18.00 Java.alk~he ketoprakverhaleul - 18.4:5
Vier b2kende Suma-traan,sche li€'deren.
Babvfa II 190
11.00 Jtwaansche waJangfra,gment.en: 11.45 SO'endaneescl1e gamelan - 18.15 Kroll·
tjonl$- en 6tamb\..~I-'8ram.ophoonplaren~oncert.
Bandoellr II 103, Bata-vla II 190,
P.UIt 43
19.00 Persberichten - 19.15 Ekk wa,t wils
_. ~O.OO Speciaal gambang-kromongprogmll1"
ma v,all: gramophoonplaten - 20.45 Javaan·'
sche liedel'en - 21.30 "OOster,scl1e NiromOmroep 1937", een radio-nWlle op gramophoonplaten.
.
I

Batavl~ I U'1.89 1\1•• Batavia 11 61.66

161r~9

ec<momlSCl1 overzicht
(Duit.sch), - 17.15 (aIleen over d,e 5 a.rchipelool1ders) - 8.00
11.03 Kookpraatje - 11.25 Sc.~De g:anzellhoodster aan de bron" (VOOl' kin· SJuHing rjeuze muziek. - 12.00 Weerbericht - 12.05
aoeren) - 1'7.tS Sluiting.
.
Instrument8Jal allerlel - 12.30 Matinee NiZenders: DJ0 16.89, DJQ 19.63 (van 20.30 l'Om-Orkest - 13.20 Persberichten - 13.30
'uur), DJA ,31.38, DJN 31.45
Richard Schmidberger-Tri'O - 11.00 POpll·
gl'amophoonm.uziek - U.20 Persberich.
·18.25 Volkslied - 18.30, Llc.ht~ muzi(\k laire
19.30
Nieuws (Engelsch)
19.45 ten (h'crhaling), - U.~O Sluitil~g.
L:chte muziek - 20.25 Oro'et€lll aan de luis18.03 Engelsche taalcursus VOO1' b€gh1l1antera':1rs - 20.30 Nieuws en. econom1sch over- den - 18.30 Vooravond-concert - 19.00 Pel'szicht - 20.45 Causerie - 21.00 Mal'schmtt.. bel"ichten - 19.~'-O Verkorte opera , Lohenzlek - 21.30 Nieuws en econ<>misch overzicht gl'in" - 20.10 AVOl:dwijding (N.r.e R.O.) (Eng. DJE, DJQ en DJN, Ned. DJA en DJB) 2ll.30 Conc€'rt Niroll1~Oikest - 21.~0 Bridge
- 21.t5 Radlojournaal - 22.00 "Zlrkus", - 21.50 Oramophoon-intermezzo - 21.58
1'7.23 spel met muziek ell zang - 23.15 Spol"tover- Amsterd. openb1iskoer,sen - 22.01 Gev;1.
l'ieel'd allerlei (al!M1) ovel' de 5 ~U"chipel·.
17,-10 zicht - 23.30 Bluiting.
:
zenders) - 22.30 Sluiting.

BailJloen; II 103; Batavia II 190

B. B.

~~

.

H. H. C.

esc

Slameesche muziek.

D. It. V.

Batavia II 190
17.00 .Gl'a.l~ophoonplat€ncon~el'lt. I{rol1tjongmuuck - 18.00 Gevarieel'd Javaansch
pl'c.gramm:l, - 18•.:10 Chineesch drama.
Bandoeng II 103. Batavia II 190
P~1I1 45
.
19.00 Persbel'Ichten - 19.15 tntermezzo v~n
S~ndal1e€sche gamelan - 19.30 BijbeHezing
(O.C.R.O.) - 20.00 Kerkzang ~ 20.15 Ja·
vaansch~.gamelan ronder zang - 20.30 liar.
mOl1icaquu'1'tet - 21.15 Causer~e: De .l>etee~nls van 'fsap Go Meh ~ 21.30 So€ndane'c:sch Katjapi-Orkest.. ,,8ekar Familie" met
zarlg.
Bandoenl II 103, BatavIa II 190,'

Zentlers: GSII 13.9'7, G~G 16.86, GSD 31.55
BatavIa t 15l.89 M., 8atavta tI 61.66 1\1.
18.30 Big Ben. Orgelrecital - 18.45 Zangre~it.al ,(s~praan) -19.00 "Empire egcha.n~e"
1.00 COl~~er~ - 8.3(\ alUitin~ -- 10.00 Gr:1- 19.15 ,Ha.ydn met Zijlli Orke.st· ..... 19.25 mofoonmUziek. (Alleen op BMaY:a 1) - 11.00
"Arn and Harold" - 19.55 Lond'ensche too .. Oevarieerd prc:uamma - 1"30 8luiting.
neelherinnering,en - 20.25 Nieuws 'en me·
11.00 Gl'amot90nmU~iek :.- 17.30 P€rsbe..
dedeelingen - 20.4:5 Ka,mermuziek
:U.t5 r~'Chwn - 17,45 GramofOOnmuzi€K - 18110
Sluiting.
.
MUZikale '8yml1a.stie.k - 18.30 Oramofoo'nlUUt!<ek - 19.15 H(!t Mal 12k We'ber orkest ~
Zenders: GSII 13.91, OSF 19.82, GSB 31.55 20.05
Oramofcormmziek - 20.10 Plano-syn21.30 Big &n. "John Londo~t"r at home" copations - 21.01l Vocaal programma - 21.30
110. 7 22.02 Gram(\phoonmuziek - 22.15 Opel'ettemuziek - 22.00 Gemel'.gd progl"lI11.
.
Bgekbe,spreking - 22.30 'frio voor harp, flUit mil, - 23.00 aIuit1n~, .
en oello - 23.00 Cillema-orgelrecital - 23,30
Sonaten-progl\a,ml11a - 2-1.00 N1euw3 en me'Bandoeull: P.
Y.
ct~de'elingen - 0.20 Oansm1J,~~ek -.0.30 Blui·

1\1.

tinge

58.03

Paris-Colonlale
. ',

7.ender ~ TPA2 19.68

~J. ell

RQme (E. I. A. R.)

23.30 8luiting.

6.00 Gramofoonmuziek _. 9.00 Lichte 1)\\.1..Cor..cert ...... 11.00 stuitin~ -' 1300
LuncbcOl1cel't - 15.QO Sluiting.
'
.
17.00 Theeconcert -- 17.30 Ziekenha}fum..
tje door Ds. N. K..:aaSS¢n. Op 9'0 M.: Vei'volg theeC011~ert - 'IS.00 Klass:eke' mUl.i('k
- 18.20 P,rairie-Uedjes - 18.010 Persbel'icht'en. Op 9'0 M. : M~ikaal programma ---: 19.00
Tango'S 10.20 WUi'l'ltzer-Ol'gel - 19,40
Concert doo,r de gebroeders SV2irier' en huil
Wiener orche:ster -.;. 21.30 Zigeunel'-m~looieen
- 21.,15 Opel'a-aria'.s - 22.00 Alfredo Cam
poll en zUn orchest - 22.30 Gromofoonmu71~k 23.00 Sluiting,

y,

... . "

n.u

Zenden: GSIf 13.91. OSf' 19.82. GSH 3t.M

21.30 Bi'5 E~n. ,.Wol'1d affairs", cam:erie -21.-1;' Cellorecikll - 2:~.OO Oeig'€l' met zijn
Orkest -- 22.30 Tener en viool - 23.01l' "I<~igl1t
BeH':.", l100rspcl - 2-1.00 Nieuws en mededee.
lingen
0.20 Dansn}Uz~ck - 0.30 Sluiting.

Paris-Coloniale

O. Il.O. (i\laleisch)

Pbohi
16.88 1\1.

Geen uitzendlng

Zeesen
Z~nders

DJA 31.38 ~n DJB 19.'H 1\1.

15.30 Oemer.gd muzikaal prog~amma
J6.30 Pianovool'dracht. - 17.00 Nieuws \;11
cconomisch overzicht (Duitsch) - 1'7.15 Kind(~rverraha)l - 1177·~05 SVlo~rt·. meisjes en jQngens
ng€ sc
.'t
U1 mg.
I
Zenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
20.30 uur), DJN 31.45
18.2~ VOlksl1ed -:.. 18.30 Lichte muziek
19.30 Nleuws (Engelsch) - 19,4~ Llcht-e nltl~le~.- 21),25 Oroete.n aan de lulswrllan -

2().30 N1~qw~

•

Zender TPA 4. 25.60

,<JI

105 M.
8.30 Javaansche liedt2ren - 9.15 Soe1~da
nec.$ch~ li'ederel1 10.00 Sluiting - 12.00
<?hll1e,esche liederen - 12.30 Ambon~eSC'he
hede'ten - 13.00 Krontjong en stamboel -101.00 8Iuit-ir.,g.
.
• ~
I
11.00 Atabische liederen - 1'7.30 Voor~racht over theosofie - 18.00 So'cndaneesche
lledel'en - 18.'10 Persbel'i~hten ':- 19.00 Bellooi-Ueder~l1: 19.30 Hawaiian '- 20.00
K:enengal1· Wiromo Sedjati - 23.00 Sluiting,

R. V. 1\1. J.

DINSDAG

Zenllers: 0811 13.91, GSO 16.86. GSH 31.55
18.30 Big Ben. "The conquest of the air"
dC01' P. Thol'11tOl! - 19.20 Het B.B.G'. Empi.
Je-Orkest sp2elt werken van Haydn." en Mozart - 20.20 Gl'amophoon-intermezw - 20.25
N:euws, en. meded€'elingen - 20.t5 Dansmu..
ziek - 21.15 Sluiting'.

P1\Ul 45, P1\IN 29

~iek ~ 10,00

A. R. V. O. (Soerabnhl)

B.30 Aansluitillg me" de Bi'ihche JaarDetirs
- 8,45 Sluitlng.

;~2.30 Voortzetting tier katjapibespelin?'

90.63 M.

18.25 Volk,slied - 18.30 Con~ert - 19.tS
Spaansche kroniek. over he.t leven in Frank·
r1jk - 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.15 COltctrt (rElay Radio·Pai'iS) - 21.00 N{e!lW3 en
1~ 1\1.
koloniale koersen - 21.30 Radiojournaal -. 1'7,00 Javaans~he liederen·- 1'7.30 SOen... 21.40 ,.Cl1<h.~S et gens d'autrefois", ~auserle
danee$che lied~ren. - 18.00 Chineesche lie· .....; 21.50 Damerkroniek - 22.00 Cor.<."crt
deren .-; 18.40 Persberichten - 19.00 Wester- 23.80 Koersen - 23.35 Sluiti-ng.
sehe liederen - 19.30 B.eantwoordtng IUis~
terrapporten - 20.00 Krontjorgorkest "do
Ster" - 23.00 81Ui:ting.
,
Golflellgte 25." 1\1. Azle-ultzendJnr
(Se.tttarang)
19.00
Gev.al'ieerd porgra.mma (relay) ..Phohl
161.29 1\1. en 88.76 !\t.
20.35 Nieuws - 20.45 Ca·u.sel·ie me'l; muzikal~
oogeleiding -- 21.15 Nteuws (Engelseh) 16.88 ~I.
8.00 Cor~ert -. 11,00 Sluiting,
21.30 Symphonle..concert - .21.45 eauseri~
20.00 Wil1K"}mus - 20.11 Pianorecital Peter - 22.00 V~aal en il1istr:U1:nellt,aal pl"Ogramm:l
16.30 Th.~muziek - 18.00 Persbericllten ....
St.a'<llen - :~0.30 "De gesc111'l2denis van het - 22.30 Nieuws - 22.45 BlUiting 23.t5 18.20 DajOs Bela, en zijn: Be1'a'isten --... 19.00
hUis van Oranje-Nasau", dr. N. Japikse, de NlIeuwiS Operette-fl'agmcnwn
-- 20.00 COncel·t Wl<l23.55 Populaire symphon:ieen
dil'ecteur V'an het Koninklijke Hlj,isarchief, ~ , 0.10 Italiaansche proza _. O.~O Vocaal dimir Tanin's Gipsy band - 22.00 Sluitin~.
geYnterviewd door Johallt Koning - 20.51) cOl~~ert - 0.30 Sport- en. laatst·~ n1euws.
Planorecital Peter Stadlen: ('rweecr~ gedcel..
te) - 21.05 Causerie: "De Firestone-plant<1iges il'll Liberia." - 21.20 Persberi~hten 109,89 M.
21.30 Sportpraatje - 21.50 Ora1l1otool~mu
ziek - 22.00 Sluiting.
e.30 Marsch - 6.35 GYl\1l1astiek _ 6.50
Gevarieerd cO'n~ert _ 8.00 Sluitilli _ 11,00
Marsch - 11,03 Cello-soli - 11.30 Oramo..
. ZeeSell
toonmuziek - 12.30 Weensch programma -Nlroln
13.30 Gevar1eerd c()l1~ert - U.30 Sluiting.
Z.enders DJA 31.38 en 19.H ~r.
Bata\1a 1 1Z6 M.
16.aO Marsch - 16.33 Genl'emuzlek -- 17.00
15.00 0rke·&t·cOl'liC&l't ...,. le.OO Oal'smu~le~
P~rsberlohte'l1 .... 11,aO
8.30 GynmasUek ....,. G.tts Luchtt~e gt'4l.mo.. Orulorsel 16,t~ ijpi)l't{)YE!r~tch~ -,., 11,011 Nhmw$J tin pll9Q1l'm\,l~te~ ..... 1,1)1) QramQphQ()nmq~ti~ Oivar1etrd concert ...... 18.30 ~lass~ek"f oper:\..

.v. O. ,R. O. ; (l\Ialeiscb)

(l\laJeisch)

Bandoeng 11 103, PLP 21
17.00 JaVaan$che gamiilan zoncer zang .- Zentlers ~
~U.32, OSH 31.1S5, GSA: ~9.59
17.20 Arabi~che gamboesliederen 11,.10
6.30 B!g Ben. 'IEmpire exchange" - lJ.n
Krontjongpi'ogramma.
D:1n::muz;ek -~ 1.00 "Jehn Londoner at· ho.
Bandoeng II 103, p~nl ,15 .
me" no. 7 ~ 7.30 Gel\')hqm Parkil1'gton-Quit!.
18.00 Gambang-kromongliederen 18.30 tet -- 8.00 Causerie over d'e Bl'ik.:che Jaar..
A.mbcne'2'sc he li:awaiian met zang - 18..1.0 beurs - 8.10 Ni€uW3 en lll'c.dedeehngen --

•

P1\I11 U

22.30 Kl'Ontj0'11gliederen - 23.00 Male1sche
!1edere.n. v'an Singapoie - 23.15 Enkele Chine.esche lie<ieren - 23.30 Sluiting.
.

Nil'Olll

en eCi;mQml~Qh

Qvel'~lcnt

• G.t5 Volkslied-Conceort -

7.45 Ni'2UW5 en
- 8.05 Nieuws (Spaansch) - 8.15
Nieuws (Portugeesch) - 8.~5 Bluiting.
Zender 'fPA 2. 19.63 1\1.
18.25 VOlksliedJ - 18.30 Concert - 1915
Japansche k1'Oniek over het leven in Fran·k.
l'ijk - 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.t5 Con,.
oert (relay Radio-Paris) - 21.00 Nieuws \;n
koloniale koersen - 21.30 Radiojoucr:aal -r...
21.40 Muziekkroni'ek - 21.50 "Le mouv€m~nt
~1()CLa'}" <loof p. Rives - 22.00 Opvwring van
"La, Cruche" van C. p. Wolff - 23.30 KOer.
sen - 23.35 Sh:li't1ng.
koer:~€n

Rome (E. I. A. R.)
Goltlengte 2S." M. Azii!-ultiendfn,
"19.00 Geval'ieero pro/l1ramma (relay)
20.35 Nieuws - 20.15 Vioolrecital: Luisa
Carloe- Varini (10 jaar) - 21.00 Causerie over
TedU1iek - 21.115 Nieuw3 (Engelsch) - 21.30
N,ieuw3 (Chir..e€sch) - 21.45 Concert voor
p2'ano, viool en harp - 2~.30 Nieuws '- 22.10
Sluiting - 23.45 Nieuws - 23.55 Vocaal en
ir:JStrumel~ta'al COl1iC'eft 0.20 Italiaa,nsch
proza - 0.30 Sport- en laatste nietlws.

. l\Inleische

Zelld(~r~

Nirom Bandoenr: 103 meter - Nlrom
SoerabaJa II: 00 meter- Nlrolll SemaraDJ:
111 mewr - Nlrom DJokJa: 127 meter "aderil, D/o"Ja: 8'1.97 meter - VerI, aaq.

llQepr :

--.. ~Il,~, 63,80

~7.6a

meter,

meter -

.'

Hr1·~,ptll!r ijQI9.,
"I..,

;.

