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In tegenstelling met een vroeger beAldus is na eenige verdere besprerieht wordt thans 'door Aneta
ult Den
BINNENLAND
I
'
Naar aanleidlng van hetgeen wij, on- klngen besloten : de betrekkelijk jonge
I Haag geseind, dat de K. L. M., de ImWordt van het -Inrtchters van jeugdkarn..
der aanhaling van de Locomotief, Za- [uwelterszaak der N.V. Bouman werd
, perlal Airways en de Air France heb- pen afgezien?
terdag publiceerden over de wljz1e waarop belast met de uitvoering.
SUlke-roogst 1938 op 1,4 m.m. -tons\ vastgeI ben besloten, de huidige tarleven voor
steld.
.
het ·Indisch geschenk aan Prinses JUJ
I
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luchtlijnen
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dNi'-suwe salartsregeling nlet zoo ongunstlg
,Uit Nederland kwamen lnlichtlngen,
liana tot stand is gekomen, deelde men
';,)s verwacht,
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dat de vervaardiging in nor m a I e
ons van zeer gezaghebbende zijde omstandigheden bij elke groote juwelier . '
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BurrE~LAND
het een en ander mede over de
•
tariefsverlaging
haar route naar
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maand
of
vier
zou
vorderen;
daarvoorgeschledehls van het cadeau. Het
Rooden beweren Oviedo blnnengedrongen
Byrle zal lnvocren.
komt oris voor, dat het gewenscht op kon niet worden gewacht. De N.V.
te zijr... - Ook cp andere Ironten van het
Asturische front zouden zij successen beIs daaraan publlcltelt te verleenen. Uit Bouman nam op zich de armbal1,d te behaald hebben, - In dee; Jararnasector lijden
de
regeerlngstrcepen zware verliezen.
den 'aard der zaak- ~indt de bes: ',')king sternder tljd af te leve~en, i~~ ~eef\~it
De krijgt5!bedrijven in Abessynie, -- Chiang
De Dunrtetoeslag
van een aangelegenheld als deze door ook gedaan. Naar ?U mm e s ge eKat Siheks pollt.ek tegenover Japan.
.
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beweging zijn gezet tenemde , het ,werk
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worden toegekend zoodra de prijzen hier
Met Derdr~ Blad: De We,ek in Holland,
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t
ddt d N
10% zljn gestegen.
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In zijn eerste mededeelingen aan d en rna's.
'
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V,ol,ksraad heeft mr. Westerouen van
He-t Vierde Blad: 'lIet Euchariistisch
·
t e ver- stelden "op tijd te schaften en te slaschenkers a Is voor d e P rinses.
Meeteren medegedeeld da took voor qong-res. - Sport en SpeI. - SCl~eep.s,be ...
. meenen ec ht er d a t h e t pen", en niet bereld waren, zooals de
I;overlg Indle (buiten de, rubberstreken, richten, - Luchtvaart en Autcmcbtlisrne.
klelnen. Wlj
Fran~hen, zlch veel extra-inspanning te
.
mogelijk is hierover iets te zeggen zond
1 t d b~b 1
etc., duos) een toeslag van 5% zou gel- _ . . . . _
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zoodra voor de laagst bezoldigde
'
dwars werd vergoe .
us norma es
groepen
de stijging 10% was, met dien
Laat ons bovenal dit vaststellen: het van het Indisch comit~ uit Holland. Wij
verstande
dat evenals voor de rubberIndische geschenk was inderdaad de voor ons willen hierop niet verder instreken
salarls
en toeslag niet boven
Eenigen tijd gele<ien waren geruchten
diepe gevoelens van Indie jegens zijn gaan; het lijkt ons nlet onmogelijk dat
Het Prinselijk P~ar te \Veenen. If. K. II. Prinses Juliana. (achteraan) en
I
f 300.- per maand zQuden moge~ stij- in omloop dat het verzet van:, bepaald~
Kroonprinses volkomen waardig; daar- te zijner tijd zou kunnen blijken dat de
Z. K, II. Prins Berllliard tezamen met kellQissen op een wandeling'
gen.
kringen tegen de plannen om de Neder'"
, door de Karntnerstrasse.
aan k\n geen twijfel bestaan ook voor firma Asscher en haar relatles deze bilandsche
suikerimport geheel aan Java.
In
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heer
Van
hem die meende dat het Indisch, karak- zondere opdracht Hever g~heel zelf in
- -- ._Meeteren
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antwoord
op
de
opmerkintoe
te
wijzen
- de bekende steunmaat...
...
ter ervan beter of althans and e r s handen hielden, en het waarschijnlljk
, gen van den heer De Hoog en mevrouw regel welke neerkwam pp de levering
tot zijn recht had moeten komen.
nog niet zeer uitgebreide atelier van de
Schu1'tz gesproken over salarissen' van
De Suil\.eroogst 1938
f 100.- per maand en g~zegd, dat de va~ 85.000 ton per j aar - kans van
N.V. Bouman, zelfs wanneer alle werkThans eenige feitelijke mededeellngen. lieden 'weI en ten volle hadden medewij Zaterdag reeds meldden zou regeering geen aanleiding Yond, ten sla-gen ZOUI hebben.'
In de krlngen d er ,ambt enaren h ee ft ",,~aar
;f
.
In de eerste plaats deze: dat aanvan- gewerkt, deze alleen toch niet zouden
..
",) gts~ere,n. te Soerabaia het hoofdbestuur aanzien van deze salarisgroepen reeds
Hoewel men hler te lande te bevoegde innerhJke tegenstrijdigheid i{l fje A 'l~ Ni
b'i'
k
' h e t dvies dadelijk een toeslag toe te kerinen, maar
kelljk vanuit Nederland de suggestie is hebben aangekund.'
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ook overlgens niet zeel:' geluk1dge LUl"'
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' i ng vas t t e s"tellell betref gegeven dat men de Indische bijd.ragen
:" l a,an
e' regeel'
voor oogen gestelde stijging van 10% de tegenstanders van den suikel'steun
'
Hoe dit alles zij: het kunstwerk is eel1'zettirugen v:1n den heer van Mee~- feride den suikeroogst 1938.
voor het huwelijksgeschenk eenvoudig
wel1~cht vrij spoedlg zou zijn bereikt.
zouden slagen (wij hebben het gerucht
C f
d
hti
bleek de al
zou voegen bij de Nederhindsche. Wij onder Nederlandsche leiding tot stand ren de aandacht getrokken : dat de reon orm e verwac ng
Men schijnt hieruit thana algemeen destijds danook reeds tegengesproken):
kunnen slechts toejuichen dat aan die gekomen, met mede~erking zooals de ge~rIng eenerzijds eel~ duurtetoeslag lergrootste meerderheid voor verhoo- begrepen, te hebben, dat er nu eerstdaags
gedachte geen gevolg is gegeven, en dat opera-programma's 'zeggen, "van vele toezegt bij verdere stij,gmg van de kos- gin van het oogstcijfer 1938 van 1,2 tot een toeslag van 5% op Java zal' komen kan thans definitief worden gemeld, dat
voor de salarissen tot en met / 100.-, de pogingen zijn gestrand en dat voor
in te sterker mate nu de Nederlandsehe anderen". Het ontwerp is van Neder- ten van het levensonderhoud en a~de,r- 1,4 gm.m. tons.'
zoodra
voor de desbetreffende groep de dit jaar de afzet van het volle kwantum
zljds
spreekt
van
verder~
aanpasslng
geschenken zulk een bij ultstek p'r a c- landschen oorsprong, de N.V. Bouman
stijging 10% beloopt. De ambtenaren vaststaat.
naar
ben
e
den.
Dit
advies
is
aanstonds
aan
het
detis c h karakter bleken te dragen. Uet is de leverancier. vast staat dat het
met een lnkomen van boven f 100.- zouligt stellig meer in den geest yan Indie ge~chenk de .groote geestdrift van de
M
t d
kId d
t partement van Economische Zaken
en mo~
eze zaa
n er aad Vfa dOQrgegeven, met dit gevolg dat nog, den dus nieta krijgen.
(zoo betoogde ,men verder), ~at het zijn ~hoog,e draag~t,e~ helert gewekt en dat ,breeder bezlen, naar wij thans,' hooten,
gtster'en de beslissing" gen6men is om , Dit Is ech~er' een 'inlsverstand; _al wa.a De K. L. ~I. in West.lluUe
r~n 'de mededeelingen van den heer Van
hormat bracht in den vorm van eell het bovendien ruimscpoots viel binnen en rekening houden met het volgende.
de' gevraagde verho<?ging ten volle, toe
Mee~eren ~6k hier nlet overduidelijk, er
Naar Aneta uit Den Haag seint,
inderdaad v 0 r s tel ij k geschenk, de middelen welke Indie beschikbaar Na de'devaluatie is aanstonds ult Neder- te staan.
viet niet Ult op te maken dat de regee- de Ileer Bouman chef van de afdeellnO'
een gave die niet alleen in' den letter- had. Immers: toen de opdracht werd land bericht gekomen l , dat de minister
Deze besllssing zal in de "Javasche ring haar in eersten termijn ontvouwde ~ Spebiale Zaken der K. L. M., optimis:
lijken zin "een juweel" is. De vereering, gegeven, swnd nog in het geheel nlet een stljging van de salarlssen niet geplan zou hebben verlaten om een toe-, tisch gestemd ten aanzien van het
Crt." van heden worden gepublicee'rd.
die de, bevolking voor haar elgen poe- vast, hoe groot het bedrag' zou zijn dat wenscht achtte. Dit standpunt van den
slag toe to kennen aan de ambtenaren luchtverkeer met west-Jndie en Zuidsaka heeft, mocht hier een richtsnoer Indie bijeenbracht. Achteraf blijkt dat mInister is nog niet herroepen en bindt
In 1938 zal nu hetzelfde kwalltum met minder dan f 300.-~ zoodra voor Amerika, waarin de K. L. M. een grooto
.
de laagste inkomeQs de stljging het be- rol belooft· te spelen De heer Bouman
zljn: ongetwijfeld beantwoordt de gift Indie niet minder dan / 50.000 bijeen- uiteraard d~ Indi~he regeering, die worden geproduceerd als .
In dlt jaar, , paalde punt bereikt zal hebben
t d t h t th . b i t i
meen, a
e
ans ev ogen ne l).
van een armband aan dierbare voorstel- bra'cht boven de kosten varn den arm-, overigens zeer 'WeI inziet dat zij deze hetgeen l11tusschen nog st€eds 100.000
De zaak blijft dus zooals zij In eersten aansluitlng op dat van de Pan Amed:'
lingen die de bevolking heeft van zulk band die ongeveer f 83.000 badroegen. zaak niet. op haar ,beloop kan laten:
tons beneden, het schema van de ten termijn door den heer Van Meeteren is can Airways nag voor belangrijke ult..
een geschenk. In haar oogen zou bijvoorvorigen jare aangenomen suikerregeling aangekondigd.
breiding vatbaar is. Voorts verk!aarde
beeld een bijdrage in de verbouwing en
Aldus in hootdzaak de mededeelingen
Anderzijds Is ook de In~ische regee- blijft.
hij, dat de regeering van Columbia
meubile-ering van Soestdijk een poovere die ons bereikten. Wij zullen daar nlet rIng nog steeds van meenmg dat zoo.
.
~
thans toestemming heeft verleend voor
De ,oogstvermeerdermg IS voor Mld'De JeugdkuUlpt\ll
de exploitatie van een luchtlijn eu..
t gift zijn geweest, al had ~ij in kostbaardiep op ingaan. Inderdaad moest de veel mogelijk rekening moet worden geden- en Oost-Java zeer belangrijk, daar
rac;ao _ Arubfl, _ Maracaibo _ Ba-e
held deze Indische gave overtroffen.
keuze van de Bruid zelve tenslotte het houden met' het ,Azlati~h peil in het
hierdoor een -bedr,ag van 5 it 7 millioen
Men weet dat er planl1en bestonden ranqullla, waa~door, de K. L. M. een
besl1ssend moment vormen; men mag algemeen, en de aansluiting daarbij aan loonen, transport en grondhuren om ter bestrijding van de jeugdwerk- plaats inneemt In het luchtverkeer, van
Intusschen, al heeft het Indisch codaarbij bedenken dat, zeUs wanneer de (vroeger door middel van het "reglonale meer in' om loop wordt gebracht, dat I loosheld een drietal kampen voor jeug- C'entraal Amerika.
1
mite van harte zijn medewerking vel'-,
tijd
van voorbereiding aanzienlijk groo- stelsel" thans door middel der 80%- voor het grootste deel ten goede aan de ,I dige werkloozen in te rlchten. Hieraan
De heer Bouman is vol verwachting
leend aan het totstandkomen van dit
in het
algemeen Inheemsche bevolklng komt.
waren intusschen ~?gal moeili~khede~ van de praestaties der Lockhee,?s, welke
t h e t n ie t eenvou di g zou schalell), wederom '
.
speciale geschenk, men moet niet uit het t er was gewees,
verbonden omdat blJvoorbeeld JongelUl voor de diensten in West-Indie worden
ges'proken,' het richtsnoer moet zljn veor
t
oog verllezen dat de keus berustte bij geweest zijn in Indle op tijd gereed te d t k
die bij hun ouders thuis zijn, moeilijk 'aangeschaft. 'Deze machines zljn nog
·· d
e oe oms .
de Bruld. Men kan slechts vaststellen, zijn met een gesc h en k d a t b IJV. oor
gedwongen klJnnen worden, hun il1t rek sneller dan de Douglas-vliegtuigen.
Vreeuule Geschiedeuis
in een werkkamp te nemen. In verband
dat het comlte deze keuze met ingeno- inheemsche kunstniJveren zou zijn verPrincipieel staat zij dus op het standdaarmede dacht men aan dwang in zemenheid begroette en dat deze steeg tot vaardigd', afgezlen nu van de vraag of, punt dat zekere af:buiging naar beneden
t
In sommige Hollandsche bladen ver- kere richting, .een voor Ned.-Indle nleuw
De Billitondelegatie
groote voldoening,. toen bleek, dat de in dit geval, zulk een geschenk alIe voor een bepaald aantal functtes nog scheen een berlcht, meldende da t de principe, althans in dit opzicht.
wijze waarop deze wensch werd verwe- kwalitelten had kunnen vertoonen, ·ge- altijd nood-zakelijk is: practlsch Is zij Spaansche priester Lobo, die de gast is
Intusschen begint de toestand ter arDb heer Houwert, directeur van de
zenlijkt, de Prinses met diepe vreugde eigend vOor deze gelegenheid. Wij blij- weI overtuigd dat deze aflbuiglng veor ~eweest van den tljdelijken Spaanschen beidsmarkt zich grondig w veranderen
Billitonll,laatschappiJ, is heden met het
zaakgelast!gde
in
'Den
Haag
en
imniden het is nlet onmogelijk dat het mooi- vllegtuig naar Singapore vertrokken;
en groote erkentelijkheld heeft vervuld, yen het intusschen betreuren dat het de in dienst zijnde ambtenaren, niet tot
dels Nederland heeft verlaten, voor zijn
Het zou jammer zijn wanneer men haar geschenk niet een speciflek Indisch ka- ~irecte vermfndering van inkomsten zal vertrek in Amsterdam zou zijn aang'e,. lijke vraagstuk der jeugdwerkloosheid via de Straits reist hij naar Siam en
binnenkort zlchzelf oplost en d,an op veel vandaar naar Holland.
zeer spontaan tot uiting gekomen geest- rakter droeg, en deze teleurstelling is lll10gen leiden.
houden.
natuurlijker wijze!
,
De heer Weyerman, regeerlngscom...
drift miskende en haar woorden van grooter, nu wij weten, hoe het g~chenk
Wij gelooven daar01;n, dat het plan der missaris, vertrekt morgen met de mail..
Naar aanleiding hiervan deelt de
Integende,el ov~~weegt zij cen'
dank beschouwde als een obligate betui- is tot stand gekomen. De armba({d ,is
regeeringspersdlenst thans me de - aI- jeugdwerkkampen nooit een voorstel zal boot, terwijl de heer Van Arkel, secreta..
ging; er kan geen twijfel aan zljn, of tenslotte, kan men zeggen, een werkst,uk
aa11tal corro·ctievcn op d~ salarisredus seint Aneta uit Den Haag - dat worden, noch minder een feit.
ris, morgen met het vliegtuig naar HoI..
, de Prinses is zeer dlep getroffen &eweest van de "kongsi-Asscher", die daarmee
geling welke eell S t ij g end e
bedoelde
prIester 'zich In Nederland ac..
land afreist.
door het cadeau uit Jndie.
tendens vertoonen voor een groot
tie! heert bezig gehouden met den po'"
ongetwijfeld eer inlegt.
l1t1eken toestand van zijn land en zulks
aantal groepen.
f
De Plalitersregeling
Er is nog lets anders.
op een wijze, die voor vreemdelingen
DE OSLO-CONFERENTIE
Wij stappen hiervan nu af, om reUit den aard der zaa'k zal bij de uit- van welke natlonaliteit ook op NederDe tljd voor de inzameUng van In(H- derien die wij reeds hebben aangevoerd,
Men herinnert zich dat de Vplksraad
De regeeringspersdienst meldt, '<tat de
sche bijdragen was kort; meil begon en bepalen er OIlS toe vast te stellen werkfng dier voorstellen een groote rol landsch grondgebied ongeoorloofd i~. de Aanvullende Plantersregeling ook bij
op Java in November, op de buitenge- dat in leder Igeval de Prinses het ge- spelen de vraag welk standpunt de a.s. Pater Lobo werd vervolgens uitgenoo- de tweede behandellng van een aal1'tal Nederlandsche regeering aan de Oslodigd, het land te verlaten zonder dat amendementen heert voorzien.
staten heeft voorgesteld, de experts~
westen In December; in het midden schenk met groote vreugde heeft onter overigens aanlelding was geweest,
minlster,
van
kolonlen
Inneemt,'
en
dit
conferentie 3 Maart a.s. in Den Haag
van de maand viel de poeasa en in vangen en er gevoelens van genegenheld
Reeds dadelijk na de afhandeling van te laten beginnen. Verno men wordt, dat'
,sommige gewesten kon daardoor' eerst en dankbaarheid jegEms Indie aan ont- klemt in te sterker mate nu de heer hem te verdenken van mindel' eervolle
het ontwerp nam men aan, dat de re- minister Colljn de eerste bijeenkomst
in de tweede helft van December wor- leeut. Dit is tenslotte het voornaamste. CoHjn zich practisch heeft vastgelegd handelingen.
geering
zich ook ditmaal niet met de zal openen. De eerste conferentie zal,.
den begonnen met het innen der gelden. Daarbij vallen onze - en anderer - op een houding' die niet gehandhaafd
amendementen, althans niet met alIe, naar verwacht ,Wordt, vier of vijf dagen
De inschrijving was nog lang nlet ge- bezwaren weg.
kan blljven.
IIET NIEUW '~rARINE-PERSONEEL zou vereenigen.
dur~n, en de departementen van Bul...
sloten, toen een besluit moest worden
Op het oogenbl1k schijnt nog overleg tenlandsche Zaken, Handel, Landbouw,
Er is intus~hen echter ook nog een
genomen. Dit geschiedde zoodra de Bruid
Alles bijeen, aldus de indruk in a,mbVerschenen Is het voorloopig verslag gaande Ite zljn met het opperbestuur FinancH~n en Kolonien zullen hlerop
haar keuze had bepaald. Men heeft toen andere vraag: wat moet er geschieden telijke kringen die op de hoogte zijn,
vanuit Indie aan den Nederlandschen met qe resteerende halve ton? Uit den 001 dit alIes zeker llOg weI meevalIen. van de Tweede Kamer betreftende het over deze kwestie; wij' vermoeden dat vertegenwoordigd zijn.
wetsontwerp voor de indienststelling de regeling uiteindelijk blj algemeenen
vertegenwoordiger van het comite groote aard der zaak llgt ook hier de besllsslng
van Marine-personeel, en Aneta seint maatregel van bestuur zal worden vastvrljheld moeten geven teneinde verdere bij het Vorst€lljk Paar. Men mag echter
, "
I
De vraag, waarom de heer van Mee- ons hierult het volgende:
, DE POSTVLUCHTEN
gesteld minus de amendementen, welke
aannemen
dat
hierover
een
suggestle
van
vertraging zooveel mogelijk te vermijden.
teren dlt dan nlet dadelijk en duidelljk
de
regeerlng
nlet
wenscht
over
te
neIndie uit niet .tot de onmogelljkheden he eft gezegd, zoodat de onrust welke
Oevraagd werd of de opleiding van I men.
Uitrei~
De Nederlandsche vertegenwoordlgers behoort, nu de wens~hen, die de Prlnses nu opnieuw is Igewekt niet oou zijn ont- het personeel voor de l'4arine nlet be- ,
van het Indisch comite hebben zich toen heeft uitgesproken voor het eigenlljk staan hebben wlj nergenS afdoende be.. ter in JndH~ kan plaats hebben.
I
<De "Kievit" is hedenmorgen op Tjl..
'tot de firma Asscher in Amsterdam ge- huwelijksgeschenk, op zoo koninklljke antwoord weten te krijgen. .
DE MANGKOENEGORO
. l~lltan geland.
wend, de bekende diamanthandelaars- wijze en zoo geheel naar haar eigen geAndere leden waren van meening, dat
De "Perkoetoet" is gisteren te Bagdad
groep met een wereldreputatle. Deze noegen zijn vervuld. Overleg hierover
Wij zullen er dus ,maar het beste van de opleiding in Jndie duurder zal zijn,
Naar uit Parijs aan Aneta wordt ge- aangekomen.
, heeft volle medewerking toegezegd, doch zal pas plaats hebben wanneer de Prin- hopen
terwijl
toch
de
schepen
uit
Indie
telkens
.
seind, heert de Mangkoenegoro ee'rgismeende nog verder te kunnen gaan dan ses is teruggekeerd. Het kan zljn nut
voor herstel11ngen in Nederland aanwe- teren geluncht bij den Nederlal1'dschen
Thuisreis
de usantleele tegemoetkomendheid te- hebben daarover intusschen reeds thans
De tot nu toe gevotgde methode ,van zig moe ten zijn.
gezant, jhr. Loudon. 's Avonds was hij
genover een cIH~nt die voor eenlge tlen- de gedachten te laten gaan. Heeft inl1chten over de toekomst der ambteDe "Rietvink" is gl3,teren te Jodhpur
Verscheldene Ie-den gaven de instel- met den -gezant en mevrouw Loudon de
duizenden komt besteden, indien men iemand een goed idee?
naarspo,sltle Is er echter een dIe ons nog ling van een corps Europeesche sche- gast op een feest, dat ,gegeven werd ter gearriveerd.
kon beslulten de armband' zelve te laten
bedenkelijker lljkt dan die ambtenaal·s- pelingen in vast Indisch dienstverban'd gelegenheid van de heropening der geDe "Nachte-gaal" b gisteren op Schlp..
vervaardigen bij de N.V. BQuman; met
R. positie ~e1ve I
I
I
1n overweging.
hoI gel and,.
'
restaureerde Opera.

•

0'

I'

,
I

I

De Salarissen

\<.

Is'

l

I

I

,-

.'

I.

,. ,

.

I

I

"

.

BATAVIAASCII NlEUWSBLAD

."':-:;.~.·""~,",,(~~.- ...1")'1T-l'

_

vall Dinsdag 23' Februarl

1937

EERSTE BLAD
•

r

op

den UiilCijk

De

Met 7000 ,thail opium op Stap

bisfelling van }i'et foil"ls vail E.

Z06als. reeds werd gell1eld heeft .glsterert de Dir~ct'elir van, E'~onomische
ZaJ{en het Bestuur der Stichtlng Fonds
voor Kleine Nijverheid geinstalleerd.
Het .bestuur del' Stichthig, zooals net
'blj beslult van den birecteur van sconomische Zaken Is samengesteld, was
in zijn geheel aanwezig. Dit bestuur is
alss volgt samengesteld: de heer P. H.
W. Sitsen, Hoofd der Afdeeling Nijverheld, ambtshalve voorzltter den Stichtlng,
vQo'rts tils ieden de .heeren (alphabetisch) :

ll'de ,11111ei·'kit ons slet

B.

,

, in wilderiils vaii Nieuw':Guinea

,

.'

Off1cieel wortH, ult BUitehzorg gemeld \
A1S blijk van waar~e~rj..ng van zi.i~ <t::ensten
,.
'
.. 'I ts aan Hadji Abdoel Samfl.'d! bin
dat volgdns bij de regeerlng ontvangen H fl d j i: I bra 11 i ill, hcofdpenghoelce bij
den Landraad te Dja,mbi. <Ie ~:ei.r)3 gou'd' n
berichten de In Noord-Nieuw-Guinea ster voor trouw
v'zordTenste tcegekend. retzende Duitscher T. N. E. Schoch verBenoemd tot. Iegentl van TegaJ~ provincte
'Ad lijk'd'
.
ldd I
iMidd~n-Java, Ra1den Slamet Karrnoe e
oor een gewe
ad. gen aan- I tan ega r a, thans patih van Pcerbolinggo,
slag is gedood.
zu:'ks onder toekenning van dl2n 'ambtstltel

\

_ I

Prof.
wiiits, ee1i tachtlgjarige Amerikaansche geoloog, die een reis dwars
door Sumatra achter den rug heett, is te
Medan ge'interviewd door de Sum.
P 0 s t en heeft zijn meenlng over Indie en ons koloniaal beleid ten beste
gegeven, en stellig is zij de moeite van
het aanhooren waard: niet alleen als
tegenhanger van het weI zeer "Amerikaansche" stukje dat we gisteren uit
,T 1 m e citeerden, doch vooral oak omdat hiertn een zooveel beteren ktjk op
kolonfale verhoudlngen tot uitlng komt
als, gewoon\ijk in beschouwlngeri van . W. Alons, Inspecteur lste klas dier
GeneraIe ,Th~saurie, M:. Soetar4Jq Karbultenlandsche orlglne het geval Is.
tohadtkoesoemo, gedelegeerd lld v.d.
v<?lks~a:id" ~.~, M~. A. A. ,sqemit~o KalaWij citeeren:
paklng P()erbO)legoro, Regent van BanHij'vQnd "the Dutch Colonial administra- djarriegara, 'R. M. Mr. Soenarjo, j\ssiStion" zeer geed, misschien ...... te gO€d, ten.t van. .de soclaal economische afdeep.w.z. op een verke-erd doel gericht, ,Jk we~t ling der A. V. B., ir. SO,eracqmap, l;Ioofcl
roet heelemaal zeker. of mel) de mensc~l-en 'der OnderafdeeHng Consultatlebureaux
~t WeI gelukkiger op maakt, door ze lezeh
en schrijven te l€eren. Er wordt m~<;schHm en Klelnindustrie, ir. Teko Soemodi\Vat te veel aan huh intellectueele v'Olmillg wirjo, Landbouwconsulent Vb.
gedacht, te weinig aan karaktervormhJg.
Aan het bestuur Is als secretaris, te.J
Zij blijven op die manier toch altijd iets
mis~en, en juist dat "iets", dat mistschi'en yens beheerder van het' Fords, toegehet all'crbelacgrijkste Is, een diepen mo- voegd de heer K. G. V.• Mentel, hOord
l'eelen on de rgrond, Hun eigen sfeer heeft Yah het Consultatlebureau BatavIa.
trouwens geen plaats voor hen. In de PWHppijnen va It eenigermate hetzeUde op te

Tuiee JllIJ(l1rsc/~e slnokkel(lllrS »oor den Raiui can [ustltle

e'n

Toeffi!~nggoeng.

De heer Schoch arriveerde begin September 1936 uit Makasser te Sorong en
stak den zeveridell 'van die maand over
naar Manokwarl, ztilks. ondanks de II
waarschuwing van het B.B. en na onderteekening van de verklarlng, dat hlj den "
tocht geheel op eigen verantwoording Typhus op ~Iadoera
ondernam, wetende dat hem geen be,
,..
,
scherrnlng en hulp ' kon worden toegetJit Pa?1~k~s~~ seln] ,Anet~" <:tat ~e
zegd.
D.V.G. ultgebrelde hiaatregelen heert
De heer Schoch die met enkele koeUes getroffen voor het tcedlenen van 1nreiscte l werd 26 s~ptemtier het laatst ge- : jecti~~ ,aan. l~:QOO..p'~~~onen i~l, verband
signal~erd te Sedjo1.
m,~~ \~pn ty~qs-epi~elUieJ.. o/elke. Js ultgebhJKen ill de Jesa 'Pandlangan, 011,
d~rdistdct Rbbathl.
I

Korte Berichten

I

I

O'p de Piloelut

Solo's llieuwe gouverneur

o~ Patoeha beti60rt tot'de vier l1oog- .~~/~r 'An~ta 4,lt Seniar~ng selnt,
de
ste be1'gen in West-Java ten Zuiden van IllleUW-ben()emde . g~U"erneur van Sol,:>,
Bandoep.~. Zijn t~p ~eikt tot bijna 80QO 'de ltee~. orle•.8 M~lu't a.s. naar zijh
voet bov~n de z~espleg~l en bezit twee n,ieuwe. starldpla~ts vertr~kken en den
kfaters welke...:- naar men vermoedt _ volgenden dag ziJn functIe aanv~arden.
niet ~~et elkaar in v~rbinding stttan,
. ' I' . : l
"
zoo~l1s bij de Ilieest~ iutdere vulkanen 'llI~t viootoozoek aan P.adang.
me~ P1e~rdere kra~ers het geval Js. De
, ,
civiUsatie is reeds tot zeer dlcht bij den . Naar Anet:1 uit Padang se~nt, werden
top d90~gedrongen,ee,n ~it~teken~e a~to- : ae 9 f{icleren _en _manschaPP~,n van den
we~- voert tot 5000 voet hoogte naar Pa- DUlts9h~n kruiser ~,Emden en. vele
toeahWattec, het uitgestrekt~ thee- en I p~a~tse~~J}{e a:utorit~lt~P. gisterenavond
kinalarld, dat zijn fabrlek. daar geves-l ~ltgenOO~i~d voor een .spec1~le bio~coop
t1g~, heeft ,en den weg aanleg~e~, tenyijl \,ocrst.~~l1ng ~h het Rex-theate~ aldaar
goed begaanbare tuinwegen verder om- ter blJ W'onlp.o vat;. de ve.rtoonutg van
hoog voeren.
.
verscheidene Anlf-fllms, die zeel.· in den
8n1aak vielen.
. ;, .. 1
, Een tieklimllling vah' dezeil berg vergt 's :'t
niet, bijzc)nsIer veel physieke InSpanl)ing ul an van Boeton r
en, .~an .o9k, ,ongeo.~f~~d~ be~,g~.li~mers
Naar Aneta Ult Mak' ~-. S '11 ,t 1 d'
gerust worden aanb.evolen. Qelegenheid.
a,s..er e 1 ,s. e
to~ bv~rhachteh Is er hlet op deh to~ sultan van Bo~ton g1.st~renavond anverdoch
Tjiwidej vlnctt men "een gOU~' :na~J1t ,,9v~~J~dep.., ~z~ ze1f!Je~~uu~def'
".
,
• rl
.. r.
,Laod,e, ~:\mlqi Sel1~~}lld, werd 25 AprIl
pasangorahan.
net moolste 19~A9 in Z..IJn
·I. ~m t ~e e~ t· 'd '
.. 'd'-ra,
it
1.1 V s 19
en was
ivernements
d ~ ht .
s , ,e .\lqG ,I,ndien men s ~~chts om on- ger van
g6uUeh
r v' 0 tt
g,ey.~er ~et,1 uu~· ,uit de,P!l~ang.gra~~n yer- verdienste
e
0 r
ouw en
tr~,~t, ~~0~at,d~lt9P ~.ijdlg VOO;l" he~ och..: . _" y-, "," ,
tendgloren tiereikt wordt. Gewbonlljk
zljn' er geen ~voll<'en in de vroege'hlOrgeriliren, waardoor zich een schltterend \litvbdi~ 'joltge 'ki'a~htell
zicht over het ontwakende landschap
,1\
Oiuaad berleden Oiedt, dat de doorgestalfe verVeil·iilirting. reefUjdsgr€His 6ejf~it
mgei~nissen ,doet verge ten en rijkelijk
•
lritu~hen waren de twee leden van b e l o o n t . .
Het V:~lk~raadsll!l ,F. H. de Hoag, heeft
de behlanning die het andere gedeelte
H~~ is e.~}l ,waal' spOl'tief genQt deze zlch .lr.e~ qe I ~olge~~e, vraag schriftelijk
zoud~l1 uitleveren te Singapqre, .~enuw- ber,~~Q~9t n,aar de.n tox> van de Pa~oeha tot de regeel'ing gewend:
achtlg terug aan boord gekomeu, zeg- te on,dernemen, en niet aUeEm sportief,
gende dat er onraad was. De "Yartulto doch bovenctreri ze~r hitereSsaht. OnderNu ,de Regeering'meer
meer overManl', zocht dien avdnd dekldng achter weg ziet men het belfmgwekkende zwa- ga.at 0 t 1).et op~n~t~llen yan opleidlng"see!1 ~il~nd)e. ,Be~lot~n we~<} om de!1 vo~- , vel winn.ingsbeqrijf van de N.V. Aimen;t. )e~~g~~g~n vo?r v.er~~hi~len~y ~~nd~l?e
g€i1de~ ~'ag na~r het Zulden te, varen, e~ ,aan het eind~ van den auto-weg is t;e~~I~~ep, .~ou s~~H~r g~w:n~ .~e, ~a!~
}1'a e~~t de opium op Poelau Klapa weer men steeds welkom aan de fa.briek yah cl,a~ht van de Regeermg \vlI.en vestlgen
opgegl'a;v.en te hel,)ben.
..
Patbeanwa(tee, vitiai' men kerinls kan op de' te stellen leeftij<fsgtetl's vodr de

za}

plerk,en.. Er zijn veel Philippino's adv~aat.
of medicus, of ingenieur. En tot op .7Jekere
h,00&te k,aI): ik het optreden van deze aca.demicl weI waardeeren. Maar oak dl:\~r:
~atz.elfd!e gemi<s aan ffi9reelen diepgang,
Qat e~rsme Qf egocentrisme .... ....
,
Misschie n. b€grijpt u. mij het best. wan..
m~er ik u vertet, welke An\erik~nel1l mijn
idealen zijn. Dat zijn Abraham Lincoln,
en voor wat de levende generatie betreft:
Hoover. Mannen, bij wle het zedelijk verantwoordeli1k1Ycidsbe~efen de inteHectuee..
Ie klaarheid in,evenwicht zijn. En nu wll
ik natuurlijk niet zeggen. dat elke opvoeding erop gericht moet zijr.·, van de in-
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Waaruit da~l overlgens weer eens blijken kall hoe ...... egocel1tri~ch ook de
ge'interviewde profesSor is. Wgllt wij weten h_eelemaa} Iliet ,of wlj de. men&cpen
weI gel u It k i g 'e r zullen nHlk~rt
door ze zindelijkheid blj fe brehge"n. En
daar. gaat het toch maar om, nlet professor?
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Sub sId 1 a 1 r: wOl'dt aan Mn
,del' beklaagden nog tenlastegelegd dat
,hij opzet(eHjk benu'Ipiaam is geweest bIj
het ph~gen van oovertomschreven misdrijf, dCOl· aan boord ,v~n de ;,Yamato
MaruI' te bliivenJeneind~ dit schlp te
'be~ak'~n ,om bij ~ve~~ueel bnraad tijdig
te kunhen waarschtiwen.
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En tie stijgende prijzel1
,
De tabak vooi: de vervaardig~ng yah
sigaretten (in pap~er gerold) stijgt. Voor
eenige ~oor~~~,,bedra~gt, deze stijglng
reeds bijna nonderd procent.
'
Men keerde onlangs in de kretekstrootjes-inQustrle ve'efal t~rug 'tOt
vervaa.rdighig v'an zes rookertjes
een
cerit, aldus de "Loc.". Ell dat ()nri - k
't,.
' ds t0 fd "n
s d'n'
e .gesloCgen
pr ij s d er gron
fen.
M~9 legt ?iCh hoe langer meer toe op
de y,et:Y:lardiging van sigaretten, omdat
d~ Jnaz:kt y'oor .sigaretten wllliger Is dan
vOQr ,de ~~ete~-strootJes.
In Koedoes-toewa blijft men rustig bij
de strootjesfabrikatle.
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D;E ATJEII-NACIITEXPRES
(
,.
Vooli'O'opig l10g maar eell suggeshe
~aar danl'eiding van bet b';'r'icht als:
~
t;
zo~a~n.~etiin~a~~g va~ 1 Sep!e'inbrr a.s.
n~cp,\~r~1l1~n j v.prd~~ mgev~e5~ op !1~t
tra)~~t ~~9~euP.'a,weQ..---: a~.sl~ang" verna~hq~ ~S. n.a~er, dat 4lt-. plan slechts
in en'ibr¥Q~al~~.Yt?rn1 b~,sta,at.
'..
_
U~Jf \~ ~?9rl90~~~ niet nle,er ~a.n e~~
SUg~:stJ~, ~~l~_e door d~Jl }ns~ct~~r va~
de Atjeh-sp'Jor we~d geopperd 01j zljn
bezoek aan Bandoeng.
Er Is o.m. nog in het geheel geen kostenberekeni~lg gema~kt, e~ een 'nader
overleg met de hoof~inspectie heeft
evenmln plaats gehad.
•
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, DE K'A1\1E:R-VE}tKIEZINGEN
N.aa~ ~et V;ad~rlan4 v~rna:m, Is, het
koninklijk besluit, waarbij d~ Karnerverkiezing~n worden uitgeschreven, dezer' rlagei'l nog 'niet te verwachten. Eerst
za! ,de b~h~11-1e.un~ ill q.e Eerste Kamer
phiats hebbe~h~rt dl1n voIgt de q~~biri
ding van de Staten-Generaal ~'l vemand
met de G'r·()Ild'W'etst1er~ieiung. V~rwac'1\t
wordt, dat de :ger~te kamer het·konh\k.!
lijk besluit na Paschen in behandellng
zal nemen.
I I.

•

Ach~reei1Volgelis beantwoorcten de
vijr beiil'aagden, de.,gebrulkeiijke vragen
omtrent leeftlJd, plttats vttn herkomst
etc.
Allen bekenden zich aan het tenlastegelegde te hebben schuldig gemaakt
Daarna werden de beklaagden afzonderlijk verh06rd, het eerst Shikartosuke
, ~ __ ..... ".
Seik,i, die,vroeger,. opgegeven heeft als
_r
<-- kaUitein van ,de "Yairtato Maru" gefunge~rd te hebben,
'1'EliUG NA~iR ·tlEN :v~tDAitnEID
Beklaagde geeft'op dat de boot elgeh\
dont. was van zekEm~n Lb11 ~ng L6en, dIe
j'E'e)'11 'pOr'o"e"' V·.l11 llet Asib'iu.'t>jot{Ja
a
OJ) Formosa 'onder den l1aaitl "Nagaya-'
Het A. S. I. B.-bestuur' te DJ'okj'a 'heeft nia" een handelszaak dreef in medicijnen, batterijen, ijskasten, enz.
zich gereaIlse'erd, dat met de gereg~lde
I
•
voedseIultdeeling weI zeer nuttlg w~rk
. wordt gedaan" doCh dat men de ge..
steunden op dez~, w!jze toch op den
duur niet vooruit helpt. .
In verband daarmeqe zijn' stapJ.)en ge- het vorige la"ar.
daan, en'men kree'g daaroij de zeer geJ
waarde~rde medewerklng. ya:t:t het Be""
Pre S.: Was 'het eeh 'riieuwe iSoot l'
sttitir om te tracht'en de. A. S.,I.,B~ kla~B'e k I.: 'N'eeh. In se~t(miber wertl'een
ten, die daa~iQo:r.,In .a:·~n~~rkihg k.9- motor ge~raatst hi de "Ydhlato Marh",
men, weer iil! het dessaverbahd terug te di~ ~er1 oude twe~deh<arlascll 600t 'was,
brengen.
~-elke t6en rtog geen na:1m bezat.
be l\t~hQe ~hysiek best ge~ch.ikteh
we~den hf~ivot~' ultgezo'cht en, ria l\et P i'e s.: b~t ergeh~a·tdig. Elk 'schi p
nOOcjige ovetleg is lli."en ~rtn kuhncn ,sfa- heeft tOCh een naam!
geil .'vrffdag jl. 16 gezlnneri~ oesta'a'il:de' Be k 1.: Misschien hebben ze verge'uit 51 personen, naar Wares over te ten den naam op de boot te schilderen!
br~rigen', waar' zij bij gevestigde land- Ult het verhoor biijkt verder dat met
bouwers en loetatis zuBen worden 'on- dEm :-:, C}1iD:ee~qhen.~ qpqr~~htgeveJt
'dergebracht,. teneii1de weer aan het ge- eE~) ove,r,~~h~omst.wa~. ,~a,ngega~n)" op
regelde landbopwwerk te wennen.
T
basis.: _.4Q~, ..y.(}.0r: d,en eigenaar en 60%
Zij kriJgen daarvoOr ohderdak, eten en v06r de bemanning.'
kleeding en een kleinighetd per dag ioor
rookgerei en slrth.
Gehehiizi'n~ige opdracht
Zijn zlj weer aan den alibeid gewend,
: .
.
."
,
dan 2al hun een stukje grond ter be..
E~ de opd;l'ac~t, lU1dd~,.; Na~r Maqao
schikking worden gesteld waarop zij varen en ~tdaar .een l~~mg opt~l!1 ~~zlch zelfstanoig' kuU'rien ~lestig·'eh. Op len. De bestemmlng werd aanvankehjk
111iet' "pgegeve'l 'Dat ve'rtlaln bedeze w~jze h<;)Qpt men ?e menschel;1),I nog
V I . . .
waarvan de" 6'Ms~andlgne(fen he!} fot klaag~e e~rst lat~r, t~jdens .<:i e .:el~."

Thans tiij Pro'\fiiicHile \Vatersti-niis'aldeeling

De

'in

vdrlg~ week is
Het te£entscHdp
K en d :1 1 een rtleuwe rraude
"1'.1
'ofitdeKt, werke gele!d .pe~f~, ~o~ d~ a~nhoudlng vart
et'n ~antal provinciale ambtenaren en
te~fmbterl.·
"
~.rt~~t, i1)
P(;~JQ ;an ~ d~ wee,k en~e!e )p.a.nd<?~~~ e.n,"ee~ :n~fPman~~l ,van
'het Kend'alsche .W/a.~~rst~a~,skant90r.vOQr
politloneel onderzoek waren aangehoud
k
I
di
h t Ii
~n, wam a spoe g aan e cht 'd~t
Gnder lelding van het kantoorhoofd
Ra~den S., die waterstaatsopzich.teJ.: is
eel,l garische, ree~$ klelrie knoeierijeli·
·was gepleegd, inEit loonen mat'crialen

,4et,

NAt\R DE !{ON.
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Aantal tegathgden
r.. . " 1
':
, ' ,>,
h~l/. ~~1~ftal p a~~se~, aan, de ~onlnk1ij:"
'De f€weede tieItfaagde ke M~htal~~ Acad~t?!e I?" Br~d.~ Qpe.n"te, eni.
"
'.
h"
I
•
I'
stelten Vloor de d,p1eidnig tot bfflcler,
_
...."
'.
....
et
Ng, het v.erri'oor van dezen bekHlagde dit jaar, zal {V~t hoo~er liggeh dan iii ,ff ~,kan~orl}oofd I~ q~:),rop ,everteens
werd Mat s tt kyo J 1 n a 1 bin- 1936 vbor wat de E;urop~escne fongelie- aap.gehoud~~ ~m~ e~~ U1tvoeFi~ 0l1~exne~~er.o~I?en.
den ae~reft. Eifn nte~':Eutopedch jtmge- ~oe~ yan, <.ie ,.dg<>r ,hem" gevo.~rd~ ad!p\Be~~~~Zd~ .e~:{~1~,t h~t slTlokkel.~n,v~n ling zal w~rdel1 toeg~1atel1, idcfals ge- !1i~~l.~~.~~ e.~_/v,~n,,~~.q~d.e~r,.zIJn. toe.z}<;ht
de rubber, waarvoor hij 100 da,g~H in d;e \Voonlijk, aldus het "A.J.D.".
vber1,1~l'\~~ ,on~~rhq1l9sw~r,ken aan wegen,
gevangenis heeft uitgezeten. Toeh hij \ B" 1-1 t d
t
t
a I t ey. oeh!!~ \~~~. VIpg ,aa~.
\
we~~,op vr.ij~. v~ete~ ges.teld ~.~s, .tr~h~- B: }ab ~t~ "el~~~ .~m~~h ;()a~l' o.~ og' n~ q~. a~restatJe. V;ln ~a~en ,So W~S vopr
te ,hij e~~l ~~Jlijk .~an t~ w~rden en ging . an ,~l.~ we . ~~, z C If ,u~'Jp?e~~ e nlepl,~p~. .l.n ~end~l ee~ ver.ra~sing. Hij
naflr ,een b~trek~in~.. uitzi~l1'
,'" .. en ),.nle,~-~~F:?~ee,;,~Ae &~gad.~:~~~, aan. waft in,ti.~Ul bevrl,~nd I~et. ~~n re~qs eer..
Maar of het zoo moest zijn; wederom Hi~r~~? ' ,Yge~~el{~. z~?h ,nog.. ~eo~p.e1?- dl~ der" g~~qe~teerq.en ,~iIrectetJr van RevIel ~ij in hande~ v:;ln ~le,chte lieden, Zi.cp.,n~;.n~1}}r~:~g 01j het mmisterle van g~ntscl1~ps~e~~en. P~.. a~ngehouHep~ is
te, S,ing,aP9r~, .Chin~ezen, d~e, ~en ~~ding IDe ensle opge\en.
pU~k~rq. van lw,t..Cqg~~e yap ,G~c~mmitoinUnl van Macao Iua),' de Leeuwenstad
teerden van den Regentschapsraad.
wi~ue~~, )?~~~~eil. 'BekI~agde, kwa.m tot. ''iN''oEhiE''NbE .\V;ETSON~.r{Vi~~iN
,Al~ 1 ~ep'~undi~e .~ad,,, piL, g~ma~lCelijk
over€enstem,ming en teloofde de op,
~~;J~~u~~.§ lXk~~ ,~e~ .. dlr~ct~Hr,.~: W·
<ltacht fe zuBen uttvoerEm. Wat hierVail
#~~i- A'h~t\.i tilt Den m~a& se'jnflY Is bl'j ~uJ].I1~l1t ~h~j·t~~, k~ri' M
ep'd"~eemtd"~ah!l 9?k
tE~rechtoO'ek'Jmen is w';et men reeds uit
. ~\ tp~t.. >"',...
.
" 0-:" • n ' .
aary. aa
I van u e f· rau es op e oog'1
d~, :F,\v~ede ~ahter, irtge.,i,elid e,en. w.~t~- tp. ~was.
he~ v~orgaande.
,
on twerp om d.e, ,i)ib CTel1jkh eHl tot vel'm~re .
_
paria.'~ ~~.r· sari1~!lI~v~~g ,~aakferi, w~e~ i?"e, ~~e:ma)tn~ng" ~r~ '~}j ,t1:a~.g~~ori~~e~d:, ,c~ok deze beklaa~de hieJd 3taa~lde da t 'co~tv~i-sle' ~a~ {lid.~~~l1e $C~~l~ 't~ op~nen', tn,tUs~ctleli Js
"de arrestatie van
in.:~ g~rege~de desa-verlJand te }(unl1en /: haa, was door. beklaagde ,~~~~hts.. ~~~- . ~e "Yall)~to Mar~.~ gee~l s~e?i~,.e, co~~
YOdflts l~ ~e~, w~tson~w,el'p' 1i{gedi~hd l hah-enoe~
~~l{eele ~~r$.oii~~l vah
onqer~re·n~eb. . _ _ , .
..
~ede~!~ da.t ~lj "utt, vi~schen zouden IstrUctle van de. ~t~i. ha~; ~og~hjk. d~.t t tot b~,Rrab~Hfgm~ xa~ !let :?::sl~{t. van ~e~~eptsch·~pswe~i{eh ~h, d\><!f de aan, ~t~a~~ de~~. e~r~t~ ~ro~f!, ?a,n ..zal.?p ~aah . rng~edi~rtten ..aIs 20ut e11 Ijs wa- l~le,r. e~l1 , ...,fa~rie~sfout }jeg,a~l: wa~. ~eh gbuverneur-Ige~~~raal In. taRe de houdiijg yan .he,t ~qag~.r·e .~~l·sorl~.el ~ij
de~,lngeSla~el~ w.~~.wprq.en. ,voort~eJ~.aal~, ren eshter Illet ll1eegenomen, l1etten ~aar ~v~ri~erts ,zag li~t S~~ip er ?et .verlaging van de slachtbela~thltt: fn de ,heL W~t~~st,aat&~ari~o~rJ.,net , i~g~.n~,waarbij de ·voedseluitde~~.~~g v.~n. oua~p evenmln.
. ,_ .. ",..
zoo Uit ttts elk antler Japanscl,i sc~iP:
~<?ellq,hting wordt medegedeeld, dat de I scl\ap ~encta~ . th~U~s vrij\Vfl YerstOKell
van dagen en physiek' zwai{ken, dIe- tot
Pre s : Hoe kon je die n'lenschen
Morgen, Woensdag, zuBen de. laatste minister zich kan vereenig2n met het,' an lOcale bestUlfrs'ZOl'g', aiCius de "L6c",
geen arbeid in staat zijn, natuurlijk zal dan wijsmaken dat er gevischt zou Igetuigen gehoord worden en daarop gedelegeerden-amendement, dat door 1waaraan wij het bovenstaande ontIeenblljven bestaan.
•worden?
aansluitend het requisitoir van het O.M. den, Iandvoogd werd overgenomen.
den.
"
_
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De "l\Iul'nix"
I

'-

•

EERSTE 'BLAD

-

,,\vie is Ralfles ?"

Lord Baden Powell 80 jaal-

Operette mJt AgaU{e l\eiff HI den
schouwburg

\Vie morgen vertrckken

Met de "Marnix van st. Aldegonde"
van d~ Stoomvaart Maatschappt] "Ne ..
derland" vertrekken morgen verschll..
lende vooraanstaande Ilguren. Van de
vertrekkenden noerr eri wij in de eerste
plaats mr. W. H. van Helsdingen, voorzttter van 'den Volksraad. De heel' Vart
Helsdlngen gaat vier maanden met E:nl'opeesch verlor. Hij zal VCDr den aanvang van de volgende zitting weder in
Indie terug zijn.,

, BATAVIA

Sinds een laar of zes hebben wij geen
Bioscopen hedenavond
operettekunst meet hi den sfadsschou\vburg gezlen, doch blnnsnkort zal men
G I Q be:. ,.~ Zwarte Engel." ...,
Re x - Thea re r: "De
Maagd
VJn
eindelijk zijn hart weer fens aan dlt
gewild amusement kunnen ophalen. Etl N!euw Guinea".
D e c a - :e a 'r k.: . "Pr,~cU!la "s Dochter".
wat rneer zegt:, men zal zlch terugwaC 1: n e in a: ~.HelldOTado".
nen in de glorledagen van den .schonen A C ,a pit 0 I: "The Case against Mrs.
,
..
' , "
.
Poldl", die met zljn vrouw Agathe Reiff mes".
M a x i m: "The King steps out".
hier zooveel succesvolle opereHes voor
het voetl1clit heert, gebr:;tCl1t. Want 1
M,ORGEN MAGNEETJES
Agathe keert elndelljk weer: tc-rug Iii
V60rts vertrekken dr. Ph.le. Vls,ser,
plankenland, d. a,'dr, tde ,aangespoo.'
','Hi,doo.
.. (
. r '.!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~~
?'¥«
~_:,._
de consul-generaal van NederIadd" te
de' velen, die, 1i~ar,l:llt, ~~ vr~olij}t~ dagen
Calcutta, die gelijk men weet, eei:tigen
'van weleer nog geenszlris vel'geten zijn,
tljd hler te Jande heett vertoetd ten- I
IP eerberlcht
en 6 Maart a.s. Kbmt zij in den schouweinde riu:t de regeermg }jespreking~n te
burg met de prerrilere vdn "Wfe Is
voeren de heer Lucien Romter, direcRa,ffle~, ?~'l, ~en ,A:inerikaansche bperette,
Van Dlnsdag 23 Fe'nHdri 1937
teur van het da~bhtd Figaro - tOt Sina an. -welker voorbereldlng bijzondere
gapore - de heer H. G. Saildy, 'direczorg .ts besteed.
H 0' 0 g t e w I.' n den,: In de
teur del' Lever's zeeprabrIek~n, wr'l
" ,
,.
'
.' ~~raits waren zwak tot matlg Oost, op
,
Boon?-kalj1I? ~irE'c~e'u'r der Be~oekl Tabak ~:f~i~<
AI~ partner van Agathe ReIff zal de Java zwak en veranderltjk.. .aat~via tot
Maatschappij, de heel' Th. Gra:vert dl-, ~Vv,,)
jeugaige zanger D. N. !'f ell zijn entree I 500 m zwak 'l,.1W, _boven 10,OQ' III ma~ig
recteur van de firma H. P. J. StE!elink
:,
n!aken. Bovendten zullen de in onze oost, $emarang iwdk zo, Soed.baja tot
en vo6r'ts Her Grace the DucHess of
}.}}.:' }...,",}} ""
~e~~sten reeds. ,zoo, gewaardeerde too- 1500 m zwak West, daarboven oost,
Northu~b'e:rHuld, Lady Dlens F~rc~, :Lady
nee~ku~stena:a~~:ruI.~ ScJ:1l}~i~t:-~1i yls,ta Koepang zwak ZW. tot lobo m, daarboEliz~beth Percy mrs. to Her Majesty
Bij geIe~nheid van den SOsten ·verjaardag \'an Lord Robert Stephenson Smyth Bacren Powell of Gilwell hebben padvinders iJit en J?,han 'Scnm~<:i~,'lr ~~z~, ?p'e,r~tte op- ,yen matig zo., Bandjermasin zwuk
the Quee~, Lester G~'Kafer ,Attorney in
treden, terwiH tevens de bekende aeteur Oost Darwin Oost.
rerschillende plaatsen in NederlandSch·Indie glsteravond op 11et.B V. C~·tertein te Batavia. een groot kamPvuur ontstoken.
N. Y., J. P. de Josselin de Jong Adjudarit
Oerard Vrolik, en itans Bakker iil ko~
V e r wac ~ tin g: Kentering.
in bUit,engewonen dlenst van H.~. de e----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ misclie rollen hUn niedewerking vcrIec:'
nen'.' '
Konfrigin, Clerence Boesemeyer Vice,
. '
sideqt der Gilmore en compo t~ Los
VCJ:bi'c'eding van T jikilii
lindy's vluclit
AngeI6s, D. C. J. Baron van He~mstra
De apothekers-assistelltell
eommissads van Tiedeman & V. 'KerVaiscbe lllUlllers \lUUF kein
chem, v: Ecghen ~ drone. J.~. W. Onteigehhtgsproces tegen Perceelenmlj.?
Volgens de LOndensche correspondent
In algemeene vergadering bijeen
Ellde
Ruscn a'dminfstrateUl~\'der Thee oildervan de Telegraaf zijn er teekenen welke
Zaterdag
20
FetIfuari
hleld
de
Ned.nem1ng Santosa J. C. II.. H. Mackay
De verbreeding van Tjikini zal voor- er op Wijzen, dat de Llndberghs NederDe laatste getuigen gehoord
Kapt. ,L4it. ter, Zee, Edwin '1;'hom»son looplg niet geheel fot stand. kunnen k<l- I&,l;l<;isch-~~die zuBen 0 v e r v II e g e n Ind. Apothekers-A;d~jstenten..Bond zijn
21ste
Jaarvergaderlt:l.~
te
~~t,avi~.,
Als
J. P. e)(-Lord Mayor van liiverp'ool, L. mEmo
(er dus nlet landen>. Zij- zulleh in geen
·beH1ngstellen4en w~ieh o.a. aanwezlg de
Hedenmorgen zette de tartdr:.tad' te
GU Ry vart' Beest Holle direct~J.lr 'der Tageval de gewone route volgen.
heer
~lop,
voorzitter
yan
del1
HandelsBatavia
onder presidIu1X\ van mr. I.C.
De N.V. Perceelenmij., dIe elgenares is
bonq, en de heer Mi.\~der, bestu~rsl1d van
oe Regt de behandellng van de \'alsche
van'de perceelen van Gang Kerholong af
*
tllunfersaffaire vbort. GeiIjk then weet
Aldus een telegram van Aneta. Wij de '{erg. van Gezagy(jerders en Sttiurtot de. Ned. Ind. Rasterwerkfabrlek, wei1ied~p.
'~tr~',
ge~dt het hier ~~~ "p~rka~.a" teg~,n: .~~n
~ert de grondstrooken aan de gemeente begrijpen bet nlet goed. Er bestaat, koIn zijn openingsrede wijst de ,voorzittiental beklaagden, die 'ged'agvaatd zijn
~e ,verkoopen en wenscht, aIleen op een mende van bet !Westen, geen andere
,~e~en~ l~et in OIpl<??p ,bren~e~ van een
bod op het geheele land Pal1garengan in luchtweg rtaar Australle dan over Ne- ter,.de heer Ingel~f,erop, <:la~ hQeyvel,de,
,r,~g~ aantal vtUscl1e oankbUjetten van
derlanosch-rndH~. Oat Lindy Singapore oplevirtg in Ihdle over vele oedrijven
overweging te nemen.
- Port Darwin zOnder tussc}J¢nlanding zijn· ijemoe,dig~nd.e ;1§tralen uitgez(;m~en·
,~~~ds ,zijn ee~ yee~~I~nt,al g~thigen
t
Oit larid lJehOorde vroeg~r aan M~n.. in een vliegtulg lnet een 200 P. K. (Me- neeft, de apotheker$...tJ~3i~t~nten d,e.w.e~-:
gehoord en, de landraad moest door de
u '
.' .
.
'. ' "
go~s, die al verscheldene malen gepro- nas~oj motor zou. vliegen ...... neen. dat' dadige warmte dle.r stralen tot n<lg toe
nfet hebben mogeIi ondervii1tlen: Al beafwezigueld van eert lid de voortgezette
beerd heeft, het op een of andere wljze gelobft riiemand!
•
weert de D. V. G/' :het tegendeel, de
behiihdellng der zaak eenlge maleh uitaan d~ ,gemeente of het gouvernement
werkloosheld vermlndert niet. WeI zien
stellen.
kwijt te raken.
Gezagvoerder P~rmentler, die heden-I vele 'coIlega's zlch'door noodt gedwongeri
Hedenht,orgen dan zette 'rrir. I.e,' de
Regt de verhooren voort. Als eerste ver- "
Zaolang de befaamde "woonerfordon- morgen met het K. L. M.-toestel "Kle- €en 'besta~n te zoeken buiten de ap<lscheen y,00J;'"d~,~rget:l~,t~fel de mantrinantiE~" van 1918 rtog niet gewijzigd Is 'viet" uit Europa hler arriveerde, was .theek en wordpn zij, tlle na eenige ~aren
politie Ra1en Wirjt1dipnidja.
(men is hlermede ruim vijftlellt jaar tegelljk~rtijd met de Lindberghs te Jodh- I ~tudj~ hun dii>lori1~ v¢rwieiven, pierdQqj:'
Deze 'verkll:'iarde van deil assfsteht-webezig en thans aan het tlende of elfde pur; hij zag het echtpaar in het. hotel! zeer in hun verw'achtlttgen teleurgesteld.
Int\t~ge'nst~1Urtg hIebnee ,11~~!_t ~Rtet
"
',.,
,
dana opdracht. gekregeh te hebben de
ontwei-}»
is net bezit van dergelijke aldaar, d<lc.h kon er nlet .achter komen,
Behalve genoe~~~e,a,rtlsten ~aken nog I beklaagd~~ teo ,ve~h.o(jren. Getuige. wist
landen meestal geen pretje en het Is aI hoe lang Zlj er 'z0U:den bbjven". wanneer ke~ ~n het afgel~.t*~ 'a~r enkel~ },l~l\t:punte'u kunnen. constat~~ren ,alS' g~volg ~ndere goede kr.~chten ,deel U1~ ,V~~l ~~t op 'dat. moment zeIt van de heele geeen heele taer, er ~oo,eel huul' van te en waarheen. zij zouden starten.·
Intusschen heeft,majoor Vel'steegh, d~' van.,.~e so~!a~e ~aatrege!Em ddor'de i'e· ensemble, dat zlch aandtent onder deenn! s5h~edtmls nog nlet~ af. ..
. "
lnl1,en 'dat ~'e veqfMding en ,an'del'e
chef-vliegdienst dei' Knllm ~lch in con-I geenng getroften.
'Jia~m van ,,~? vereenigde operette_
1 AI,le(eerst Verhf)OI~e hlJ Tahm en 011koSten. erult Jjetaa~d kunnen ,worden.
tact gesteld met Slngapor~, teneiride 6p
,injl releve~rt:hlerbij ,d~.:Z9ndag~Jei1S~- bliJspelspelers.,
mid.depijk na ~~t .verho?r d~t ~adelijk
Toen het larid executol'1aal verkocht de hoogte te worden gesteld, welke de. reg~1i~*> ,d,te t~a~s .r~t~~lijK ,~s, &e.i'e~eld ,H~t Orkest s,taat ondel' de beproefde ge,m,!nuteerd werd ~Iet ~lj den man het
,
'
werd, wa's qe Escompto als hypotheek- eerste luchthaven is die "de t.h1d-: en, -Wll~rvah ~e ,in w~rking stelling <.Oi11- l.eiding van de,n !leer, Joop de Leeuwe. pl"oces, verbaal teekenen.
~,lr. W. ,H. van HelSding~l~
houdste;, verpl1chG, ,het te koopen ,en berghs na Singapore d~nken aari te aoen. I nen:l<...wt,Jege~oet g'ezie'n' Kart ~oraeil:. ," : Ret ballet wordt ingestudeerd door t B~~laag4e 'falim ~~tkende ,~chtJ~r ,qe"~,
" , , '~'
deze oracht het in de Perceele,lllpij.
'
,
'Vernere sOQian~ vdOrziehih~ei1 als: I'JOhnny Jacobs.
ze ~~<lracht, der za~en. Bij he~ yerho~r
bak, Mift Djel~ek -' en ~ commiss~~ls ~J~er o~.det.,
' ," ,
.
t "
. : , '0' P'ehS1!deris~~;6ngevallen'-, :eli ~lek(~-vet~e.: '~pe': regfe Is· tn " llai1den, Vall ;: Johan teeft hij. al~~~n 'yer~l~a:r<.l.,h~t geld geLandboq:n Mij "SOekowono'~ F~:. E.<,R~h, "
"
"
'"
B.
kerfj}O', he.btlen' de, volle ,aai;l<Ulc1)t (fer ,Sc1?-mldt.
,
, , ' , .,'
" 1 von~~n te hebben en ~e ~el~~ ,aa,n, g en l
sink Manager de~' Ondern.eming' SC?eka- ,Dat ,de"gem~ente nu e~n grp,rt~stroo~
,lla s \r· ,HUlen,
. l"eg,ee~hig .'en" W~' kUnrten '- sl~~tits hclP~~,!', D~ ~ostum.es en .~?t' ~ecor w()rd~n ge- ~te ~el)ben gegeve1!' gelijk, hij vroeger
m~nd~, ;T. F. ~. o:ot,~ hoofd1?~p~ct~ur. d~r t~r Qr~~,dte .. va~l ,pl. m:. 3 ~~.e,t~r, n?Odig !
.."'.
, :.'
-aldus "~pr:, ,"d~t . I:lietyoor n~~t,.'·~veiials· ~eelt~hjk ,o~der e~~en beh.~er v~rys:ar- ,l'eeq~ ~er rec~tzi~,tmg hee!~ verklaard.
S. S., A: D. Zur-Muhlen ,Cnef .f.~; . . .~,':~. I heeft,' wordt 'bhlkbaar ~en :welkome:,,::\n- J Er zlJn dingen~ die re~~s al~ geeJnd,l"g~. vQor Ue' 'Zorl:1'a:g~~IUitl~g 'e~n,~ 20~HiI:lg,e. dlgd.'
"
'
," " ' . '.
, p e ,re.'3t Vf1n ~e~, ~~oce~!,ero~~I:,rlOe~~n
Th. CtQhe, H. Halbert~ma Li~ qer, fa. Ilelding geacht .voor eel1 poglrtg. pm van IlJeschouWd .dlenen te worden, Vo6r,zlj aetlet'zaLI1bodif blijJ(en oIrt ze
,ddeil
~~.; '" ~"-'
_ - ' _u,_:- "
yerkla~ingen van. ~e.nl ZlJn, die men ~n'l'ledeman & ~an Kerchem, Pater F., H; P. het ,land ill zijn 'gehe~l at te komen.
beg~nnen zljn.
.'
.:
verwerk'e}ijk~n: '\
:',
....
.' .'
,'i.
','
,'.
"
'
, ' ,',
qer "ZijlJ." l)ek~nteI11s ~ee!t . geschrev~n.
Dtiynst~e l.:eid~r Euch. Bureau, A,dam"
. '~
.
'
"
Daartoe behooren, klaarblij~elijk"ook ' No,t~le'n,en j~ar~er~i~g.. ~.etd~I1 ~onde'i'
. Op·lichts(~i-",'aan·gelioiideil
~en!slotte,zeide .bek~aagde,.da.~ ,pet~ PFq\V : ~. Zljdenssen pp. del'S. S. M. ~e ~e~,J1teraa,rd
.kan"
de,
ge~eente
er
nlet
Ide
besprekingen,
welke
de
heel"
Bata';
,de
opmerkingen'
gcedgeke:u
:
,",
,,'
_
.'
":.'
.
"
"
:
'
.
'
,
c
e
s . v~~~aa~ t;tiet tilrect 1s,9Pgem1a;:;l,IH
rd.
r
, ratbala, ,H. A. W..Ch. de Ha~e Wb~.kel- aan ,denken, daa:rop, in .~e gaan. sehoenfabrlkant, zou voeren met het I,
" , ;,
""".'-"
De'lijst v'oar Pa van (fer Stant
pla~~ pem, eerst ,~a drl~ dage~ IS y.oorm,an Gep.. Ond. D1r. B. B., . ,~.,.W. ,~., We- I~ de ,Hq]landlsche bou'\VWet staat, c1epartement van Economische Zaken, I" ~;:...~e~~utlr bestaa~~e uit,'
,
~~h~~den. Hlj ,'Yerd .to~n ~es~~gen en
yerman Lid Raad '. V. ,Beheer :Bil1i~)h ~l't, ee,n ge1meente V'evpHcht is, een
,.
, " , ., f ,iT: ;;' .:.- . ".<:,
'"..
"
onder dwang heeft hlj geteekeri.d.
~e dezer dagen 'y.a n P,a van der steur
inantrf-po,litie verklaarde hferna
M'aatscl1appij, ~h'. W. T. ~.- t~n I;3ro~ck perceel aan te ko0J.?Cn, wann'eer door e,el1 . De heel' Bata arriveerde, hler bon-, Y90FzI~ter:.? I~g~lse, ~ana~~n:~.. , s~:.
l\r~na~el: Re~earch Dept. Goodyear: RU?- ril~uwe roollijn een derde of meer van I aerdag 1~ dezer met zijn vllcg~uig, doch :,cre~~re~~~ ~ M~j. M.. ~l~S,C~" ~.al1d"O,e'r1g. uit~egane waars~ht1Wing, om geen gel- Atja:~g g~hpord te l1ebben. ook
zijn
bel' P~. qy, W;, C: Smidt van,?,elder Dlr. het
geh~ele. perceel onbebouwbaaq trof het m. zooverre ongell;lkklg dat mr. rPennln~~~,~,ster.: ~."or~~f!e~~dlJ.~;,~at~- de.n te geven ,~an, een.,o:J Java rond- verklarlngen werd onmlddellijk proces·pdpierg~oothandel .van Gelder ~n, ~o- wordt, rriaar zulks Is ra~g ni'et het ge-I H,!rt, de dlrecteu~ 'van E. Z." die .dagen rVla~~ell:~rum'~,C?~m~SS~!l~S~n : f{. L. V.!. ~elzende vrou.~" die voo~gaf, dat, d~?:~ ,verfiaal opgemaakt.
n~n, H. G. Sandy 011'. Lever's Zeepfab:., val. ZeUs hidien e3" dergelijke gedrags- 'te BUitenzo~g vertoefde. Olt was,' den ~'Salo~~>n! ~~ra?~Ht:, en A. Th. Snell, .~el~en voor Z~J~,ins~elllng wa~en oe-, aekraaade jAtjang z.eide evenwel op
m:. L. ~. ~an Lee.';1wen Boomkamp Dlr. ,Hjn voor Indie ook gQld (er is jarenlal1g heel' Bata te voren med.egedeeld, en het ! BataY1a~Ce~tr~m, ,: ".. ,
~temd, heeft P?ans, .ree_ds tot I:e~!lltaat inforingt~ van mr.
Regt dat ook
B~soe~1. Tabak M,~' ~. Brun Vertege~- geleden ~en s?eciale commissi~ benoemd ,lag welllcht In ~e bedoel,m~; op mr. Har~ 1werd btl' ac~~~ma~I.c~' ~erko~en. " " .-' gehad, da~ d~n,k ZIJ d~ activlte.lt, van hij g,escho~t ell ges,toropt ~s:. ,Qn~e~ d,~ze
W~ord1ger ,,~mpla, en verder ve~sc.h11- tel' advles Illza!{e de rooihjnpolitiek, te wachten. D1t gebeurde echter niet, t De flilartcfeele toestand van. den Bond 4~n hoofdreel1erc~teur ¥. de vtouw te ~eweld1adi~e dwang heeft hij tenslotte
le~de d;e~lI1en1er~ a,~n, het ~uchar1st~~~!l maar h~t. schijpt dat, men hand in hand de hee: Bata vertrok Zondag 14 dezer.. eischt . groot~ soberhe~d. Verschil.lelld~ Bandoeng Is ge~rrestee~d~" ,meldt onze ihaai- een eenigszlns lQglsch verhaal v~rcongres'..te "Man1~ab en deewli1~me~s air werkot met de samenstellers van de
Inmiddels verleende hij zijn pefaam- bezuinlglngen zijrt ,teed.s ingevoei'd. De Bandoengsche corresp<lndent.
zonnen en later 6nderteeke'n1'.
de dOOl: het .~els ttreaU
~d~9~c,S,
,L s hiehwe \Voolierforgonnantie) tou de ge-I de interview w'aarih hij geheel InUie 'lnko)l1sten iijn a:ch1~ruit gegaan a~s geTe 'jl h'j~'
ht d ,.( 'i.·
t
Nadat mr De lie.gt nog eenlge getui
i"
t
Cook te PanJs, geFOrgal~.seer
~k' &ru,Cs~,
meepte dus riiet gej)onden zijn, oOk gebrek a'an I!nzicht verweet
'volg'van de over heli aIgeineerl zeer lage 'd
rWdl
i1Iit~·oc ~~kS '~P:lzl~~,md,o}~,r giin ha',~u geh'o'o'r'd we"'d
d''e ults:"or'aa'k l'l~l
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ral1CH;, Pee
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,
~n~ar de percee t:Il)ll kwestle, 'lang:s Tjl::;ularlssen
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h
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h
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.Q, , I ~ de'ze
z'aak'
op
Zaterdag
as
ld
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.
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gramirla 'valt reetls at, te lelden dat het aal).g·etrofteh, welke verll'l6ed'elljk v~h:
onze,n1ohe b~~~t, .0':\11 n~e~, <t~. {\l,~~~, ~99wQnhllg' ~~n.,~~~~,r~imanoekweg, ~~rthulze
.\1"
," ,
.',
een avond van biJ'zonder amuse:nent be- tokodiefstallen ,dfkomstig zijn. Door de
ats Zlj lUer voor ons Hgt, ZQJ+ W.9men. aanvan een. ,J""~aJ1~~~be vrouw. Ir9t vuur
Aan boord V~tl l1et K.P';M.-schi~ "Gen. I 0 !' t 't'e' ,. 'd" "
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mer had ge:aten, In de zak van eeh VUUl' oversloog haar een ledikaht.
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hler ter plaatse, VRAAGT geroutineerde

STENO-,TVPISTE

----.-------------_......._-------T .: R E.' K.KIN G

•

GROOTE INSTELI.',/G

ElECTRISCHE 'EN NIET ELECTRISCHE' HOORAPPARATEN
·VRMGT, GRATIS PROSPECTI.
"
. . .~~~
H. H 0 OG E,' Dagoweg 5, Bandoeng telefoon 1912.' 3753
n . . " ...~.
'

Gelardeerde Kalfslever, .
'DE
Gebraden Holi. Kalfsvleesch \ '

.~

,

"Brieven onder No. 169 Reclamebedrijf Preciosa N.V., BataviaCentrum.
3769

(ttJ\
t'..~:!y

~::S~~:~eR~~,B~~;::kt~ev.;~~:ruOROOTE'• 'GELDlOTERIJ HE, CH[ONG & Go. ~e;E:r~lEU: ~ p ' : ~~;~ ,R;L. BRANTZ:

V~rsche Braadworstjes'
.' reh'behoevev~rt:B~TAVIA'SVIN- Rijswijkstroat 3i - Batavia-C.
Prima Zoutvleesch, Rolpens.,.: QEN1'1US V~R~~~IOINO te BA- Koopt geen Cadeaux
1~dl1 'rAVIA- CENTR 9 M, zal in
~~=,=~~~~~~=~I
~.~'~t~.r l openbaar plaatsvlnden o~
:;.=

.

A d v,e
r ten 't i e. 'n.
.

het

flesch f 0.60., V[NOUKANT~OR" WEl TEVRE DEN"

Prijs per

alvorens U onze colleetie
bezichtigd hebt.

. .: Donderdag 25Fe~ruarl

J A DES TEE

1937,
des vo()rrntd<lag~ om 9 uur, in de

N

EN

IIEDEN· KIJKAVOND
MORGEN (VENDU'l'IE
ten hulze van den HoogEdelG •
Heer

los en gemonteerd. is HET 9 esc hen k
benedenzaal van de firma G. lV. voor de dames.

Verstee~,

N6c?rd'Nljk, Batavla-O., Ec h t Chi nee s'c hAn tie k
ten voverstaan van Mr. 0., L. P.
156div
SO.UMAN, t.V.notaris te Batavia.
.
" ,
3757 - - - - - - - - - - - - - - - -

o- Heer en Mevrouw
E. J. LADAGE-Timm'~r

1.[,

, .

'"

=

op Donderqag den 25sten Februorl ·}937 des v.m. 9.30 uur

W.·LY 13 2 en

,

I

'

'8IDE;

Speeifleatle :

Keurtge SLAAP- en KINDERK!AMERS, lits Iumeaux,»
BABY -'rAFEL, tapljten, ANTIEKE tatels, BANK, stoelen,
CHIN.
PORCELEIN, enz.,
KOFFERS, 8enking fornuis
(rood). ena.',
3783

&

h'UtI-..

~

WiD

Heden Kijkavond Morgen
AVOND.... vendutic .
ten hulze v/d WelEdG. Heer

J. J E NNE R

.."

LAAN TRIVELLI 15

Laen Holle No. 8

pnOVISIE.N
&ORANKEN
n
.

Specificatie,:

•

KANTOOR-, SALON-, slaapen eetkarner-ameublementen,
keurige muurverslerlng, SENKING FORNUIS, ens., enz.
RUGBY TWE.E-FITS in running condition .:
Aanvang vendutie pI. nl.

HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE

'!

ten hulze van den
WelEdelGestrengen Heer Wijlen

P. C. AUGENSTEIN

. 6 Vz uur n.m.
GANG KADJIE No. 26,
3784
Batavia-C., 23/Februori 1937 . .'·~· 8e~09r~n,q'e'lPtde boedels von
if ~~:60: 3 din. (Nieuw)
van een complete'll inboedel, w.o.
BIBd
./
de folllle.te"J~. H.' C. Jansen e n ,
.
.
.
Huwelijksvoltrekking 12·Moort ~ie»,i~'Hong merk Toko Tje- v. Hamel . - Y•. Dijck~ Nederl·. G
K
26
TUINZITJE,
ROTIAN
ZITJE,
1937 8 3 0 "
' r~r:nql ol.~~ed~· de boedels von
Strofrecht, 4e druk geb. ar.g .. el1,anga
Senen SPIEGELKAST;PORC. PULLEN,
.: . uur .v.~., . . . . ,
WIJlen H..Longenen C. F. Bec(Nieuw) f 22.-.
Telefoon' 132
136 Welt. KANTOOR en EETKAMER, HO••
HuwellJkslnzegeningm de.l$<'Jpel k e r t . · ;'
1892 MAN GASFORNUIS, SERVIES en
van het Cpnisius College,Me"nTe bezi~htjge'n des ochtends
ALLESGEGARANDEE~D '--""--~--'--------,-.GLASWERK, divetse gevogelten.
Eenig in' zijn 500rt
teng, Batavia-C.
\', yoor de vendutie.
LAATSTE DRUKKEN.·
3768 .
, .' DEWEESKAMER.
-_.:._~-------~~
...-..--........-------~ ......_ - - - - _.......- - over. heel de. wereld 18 onze mallGeen receptte.
#
coutant

lUKU II

I'

/

d. HOUTLAAN 4
(Pegangsaan) .

V.

paviljoen
Rottan
zitje,
karpetten,
hang-, leg- en splegelkasten,
fan, modern EETKAMERAMEUBL., SENKING FOR• NUIS, enz., enz.
3765

SIUIS
• b rugs t raa t 7, T e.I 1708 WI . - - - - - - - - - - - - Batavia-Centrum.
\
"
'
, hi, haor,'verkooplokool Molen- Andre de ')0 Porte, Recht· en -.'- - .--'-Ziekeninrichting ,
, .'vne
. t· .o<?st.' ,N.9.; .1 te Botovic-]- rechtsbe~.eeling in Ned.vlndle
liSt. Vincentiuso Paulo".
':' Centrum yon de vOlgende goe2e druk ' f 4.80.
'
,,
.' . deren: . ,,' . . : ' •
.
Coops, Grondtrekken v.h. Ned.
•
Opokstroot 21
~. T~ko~asten, ".vittines, toon- . BurgerI. procesrecht 3e druk zijn de telefoorv.ummers
Soeroboio, 22 Februari 1937 ..... '... p.Qnk.,~,:"e. reo,ct.r. p.lofondfon, een' l geb. f 8.60..'
.
. Ihet bestellen VOrl. Uwe
-3748 schrfjfrncchlne 'merk
Orgo,
.
.
.
'$chritftafels,. .zifjes,
ijzeren Star Susmann Hoof?stukken.
. ..
~
--------~--....... ls~h~~tj~t1rqkk,en,· bestelrijwielen,
Bu~gerl.rechts~ordermg. Deel
(Ijwreladnhongwogens,
electr.
I IV 4 din. f 19.25.
Ondertrouwd :
plafondrompen, spiegel kosten, v, Rossem,· BurgerI. Rechtsvor- PRIJZENABSOLUUT LAAG.
BERTHA W. DRIESSEN. ",
I~diko,~te~·~ k. I~e~e. ,.Ii, enz.
tfering,.! ·3e druk, 2 dIn. geb.
. '
.. : .. Voorts 9(00te, portijen Euro- . i 42.)0.
NEEMT PROEF, en U zult het
en
peesche dcinies~';'heeren'- en kin- Noyon, Wetboek V. Strofrecht. met ons eens z!jn !
- F. DRIESSEN.
derschoenen. ".
4e druk~. 3 din. (2e hands)
..
.

J .. van HOLST PELf..EKAAN

Oranle Boulevard No. 44

blijdscho~ ken~iS v~n W'[[SK'AM'ER':'V'(NDUll[ bij ;8oekhandel O.B.U.Z.

,ge.ven met
de geboorte von hun zoon, ,"
. RONALD
,"

ten, buize van den
IIoogEdGestr. lIeer

J. J. PALM

V 0 0 R H'A ~ DEN

"

.HEDEN KIJKAVOND
.MORGEN VENDUTIF:

58 Parapattan Konlngspleln 006t

. . ..

Mr. W. H. VAN HlfLSDINGEN
verhinderd ofscheidsbezo~k~~' t~.
brengen.'
.
,t '....
.
' ..
f

alb Mornix van $t. Ald~gorid'i •
'

., " 3111 '
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INJI--..

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

-~

UI

~RIJ}~tfVAH KOUJEN

·1

T S L'A G

MAWAR·THEE
Os

""

'. EtfJOKKEN

G E V R AA'GD:'

-'

.

'WIJ'YERlAGEN ONIE
,':.,1-'

.'

LION· GHIN

p R IJS'R~AA

MIDDEN-JAvA'

.'.'A PtO'T H EKER .

Door,; de

TJAP GOMEH,; FEESTEN
het wandeleh '1 .
blj onsuit.'
Chin. 8ehotels.
van dranken.

EL

Adm. Bat.

I 4.-

Nf~uwsblad•

~~BaiiiiiiiiiiiitavlamiBiiili-C.
iiiiiiiii.
w
AM

GLOBE

Jury ziJn gis-

. 3787

Magnoatjes Trekken

........

It'

He den Ivoor het laatst:
REPRISE VAN

tt

THE DARK ANGEL

teren de, prijzen van het

UNITED ARTISTS'

Prijsraadsel 'toegekend aan

(Hollandsch Engelsch)

1

. Nil'tO f1.'~ ".60

.

'me.

.PERSONEELE BELASTING

De Inspecteur von Firi<:incien .
der l-e Klasse, Hoofd der Inspec~ .
tie Weltevreden maakt,ingevorge' ortikel 21 lid 4 derOrdon,.
nan tie op de Personeele Belosting 1908, bekend, dot de joorlijksche verstrekking der .oon:' '
giftebiljetten voor de personeele
belcisting is ofgeloopen.
Zij die wettelijk tot oongifte
'verplicht zijn en nog. geen biljet hebben ontvongen, .diene·n.
krochtens ortikel 22 dier Ordonnontie eigener beweping'9Qn-'
gifte te doe,... binnen eenmaond '
ria deze bekendmoking:' ,
r

3780

Le)(Q

·fl.~.

O·4~

G....\I.Il1.nft.~ 0.40

Ef!T'l'1
I

,

de drie fameuze sterren

ANIF - JOURNAAl

PREMIE.RE van

Niet voor kinderen.

Metro's uitstekende amusements film.

•

the .creen •.. with 7 great
laugh .tau I You'll'roll
ItJ tbe aisles I

'

prijs een bedrog von f 100.-

Ie
2e
3e
4e

Bondo~ng
5e
R. MOELJADI,' Dept. v. Verkeer- en Woterstoat Bondoeng 6e
P. HEINICKE, Ondomohenweg 45, Soeroboio 7~
F. H. TITAHELU, Willernstroot I-f. 68, Tjimohi 8e
V. WARDENAAR, Karrenweg 118~. Semorong ,ge
E. H. MATZEN, Billitonstraot 49, Soerob(]jo 10e

Moerah fI.~ 0.20
, Slar " fl.~ 0.30

met

P.G. WodehousefunfsoE;\

HollyWood, fl.~. \.90
favori',' domeshaltkovsen Ft.-Irl&

G. J. PHILIPPUS, Goentoerweg 31, Bat.-C.
\ Mev·r. A. PHiliPPI V. HUTTEN, Sf. Ko~ibogor
.
Soekorodjo
Mevr. H. E. VELDSMAN, Boroton D"emQer
Mej. TACOMA, Koli Posir 3, Botovio~C.
G. WESTRA DE JONG, O. Hospitoolweg 23,

drama

GIVB

.1

fl.090

Het nieuwste

Morgenavond

.y:,M·AWAR- THEE-/

a.s. '

magniflek

'Fredric March, tierbert Marshall en Merle Oberon.
ExIra:

KANTOOR

Beginsalaris f t50.-. Solllcitc1t1e~
onder No. 1131 Reclame Bu·
reau de la Mdr Bdtdvia-C. .
371

,

THEATRE'

(D E . Z WAR TEE N GEL)

STEN 0T YPJ'S TE

*'

Siled DPOll the charaden crute4
bl Edsar Ric. BarroDch.

I

per kwartaal hi Nederland en

3778 '

vraagt per 15 Maart of 1 April

Directed b RICHARD THORPE

• we;

Molenvliet O. 97, Tel. ··707·'acit~

GRQOT

Verschljntln Nederland telkens na
aankomst van' het K. L. M.-Vllegluig, dy.s tweemaal per week.

in het buitenland.

,RestaiJrant POP ULA1R '

" Moe van
Rust
Eur. en
Soorten

O'SULLIVAN'

Stech,ts dfie gulden

.

-

MAUREEN

DEINDISCHMAN
,

, Brleven te adres.se€ren·No.: 3367 '
bureau Bat. Nieuwsi).lad. ,"'./ .....
,.,.

with

"

"

i,

"

"

50.-

"
"
"

I
I

II

"

ieder €en Postpokket,
"MAWAR~ THEE"

"

"
I
"
Voo'r 3' oardige inzendingen zijn. door ons 3 extra Postpokkettetl MAWAR-THEE beschikb~or gesteld n.I:"
,
MeVL A. FILS HALEWIJN, Nossouloan 55 Bondoeng
Mej. I. ROSENTHAL, Pasorstraot 71, Mr.'-Cornelis
TJIE HOK KlAN, Hoofdweg.17" Rawah Bo'ngke, M.C.

3763

,

.

•

MA G N E E'TJE S·TA RJE F
Per 5 regels druks of gedeelten ~oarYan' f 1.-. per plaatsing
,

.'f

Voor onnonces, welke nlet Von. sQkelijke .trekklng sijn:
Per 5 regel.· drukt of gedeelten daar~an :
per plaQtslng .....••...•..••••• •.• • ••.. • ~
f 1.per 2 plaatsingen ••
~
~................ ,,1.50·)
per 3 of 4 plaatsingen ..•.....•..' ••..... ~ ... ~ . . . .... • ,,2.-· )
I ••

• • • • • • • '. •

f •••••••••

Aon de prijswinnoars zullen' een dezet d~gen de prijzen worden toegezonden.
Teneinde meer bekendheid te geven:~qn deze superieure ~,MAWAR-THEE", zal
oon bezoekers gratis thee worden oongeb'Jden door:
Toko "Del ice", Porapotton Menteng 31, op 23 en 24 Febr. 1937
25 en 26,
"Sin Njon Foo", Tjemoroloon I,
II
"
" 27 en 28 .11II
"Serong", 'Mompongweg 54,
"
"II 1 en 2 Mrt. "
"Loy", Posoh 6<'Jroe 89,
"
"
von 11-.1 zal IJskoude-, terwijl
5-7 n.m. wormeMAWAR-THEE worden, geserveerd.

~

"

"

.)

De reductie wordt slecfth '(erfeend, wanneer bij eerste
aanbieding het aanta' ~IQQhingen vermeld wordt.

au

ALS SPECIALE A TTRACTIE
DEZE FILM:
DE EER~TE DRIE·OIMENSIALE FILM:

AUDIOSCOPIE
Amusant· verbazingwekkend - de vreemdste gewaarwordingen van Uw
leven I Speciale brillan z\llIe" het publiek voor dtlze verrassende
nleuwigheld verstrekt .)Vorden I ,
.

Mist deze novelty onder geen voorwaarde I
. '

31P5

\

Voorts worden de "MAWAR-THEE"-gebru:kecs verzocht om de omwikkel-popieren te
3770
beworen voor nieuwe verrossingen.

---------_. ...••_-------.------.---_.
..-

Een P. G. Wodehouse.verhaal, waarln humor en romantische sensa ties
elkaar voortdurend afwisselen..

Voor bioscoop-annonces zie oak

2de blad page 4
,/

•
•

,

I
I

,

.f

Feht~la'ii

BATAVIAASCH NIElJiVSBLAD

1931 - TWEEDE

!!5

:----------~.....;.;..--;...-.-;IDuitschland

dringen Oviedo binnen
R1!ge~tili:gsttvepen

lijden zware verliezen
'sene kanonnen, Ioopgraafmortleren en
afweergesehut was eehter zoo doeltreffend, dat de aanstorrnende Rooden uiterst zware verliezen leden. SIechts een
klein deel der aanvallers slaagde er in
de 'natlonallstlsche linies te berelken,
waar de handgranaten en bajonetten
der verdedigers h~t overschot der Roode
'troepen nog meer verHezen 'toebrachten,

'" Strijd om Madrid duurt onverminderd voort
f

Rom4

'

•

'Nariioi'li;li~llel'l bei'lelel~8che'lI: ~Iadri<l· Vnlencin-weg

I

VoIgens een bericht ult Asturie traehtten de Rooden daar gtsteren door de
natioualistische Ilnles te breken, Zij
werden echter met zware verllezen teruggeslagen, Een der aanvallende Roode detachementen werd totaal vernie-

yt !let tlonker

Een 'rede van minister
BI'c)mb~rg i

Rom e, :22 Febr. (Reuter). Zelfs
de Ziehten ,van de ziekenhuizen. en
tier :appartmnenten van den Paus
werden op het 'drukste uur van den
avond plotseling gedoojd, toen de
sirenes bet begin 'der luctitahoeeroeieninqen aankondjgde1J., Het
eleCtrisch 'Ueht werd Iblnnen. " een .
straat van '15 mqt uitgesehak~ld.
boktoreti en verpleegsters eetten ,
hun opertities bij het Zieht van elec'trische :'toottsen voort. De 'hotelaasten ;tin~erden bij kaarslieht, h~t
'straatverkeer werd stopgezet en de
voetgangers zochten dekking in de
po~tieken. 'Gedureruie 45 minutea
Wll,S' de ltooldstad tot bewegingloosheid gedoemd.

I

politiek

BElVAKING DER PORTUGEESCIlE
GRENS

Persbureau Aneta).

VRIJd'EiLl\~EN

a g, 22 Feb,r. D~ ;r~n~
te 's Hertogenbos;Ch
'heeft den heer Beckers - wlens fa1?il~k
volgens een berlcht van enkele dagen
geleden voor de vijf~e maal was afgebrand, hetgeen achterdocht wekte - op
vrlje voeten gesteld.

'n 'e n

II a

ter-commlssarts

,i

J' '

r

>

..·i

zfch met aIle macht te werpen op 'het
. wereldgevaar 'van net bolsjewls'me."

Von
Ehlna

•
(..reItrramiJ);eb Yi\D, .hd, Alt. Ned. lnel.

B'ECKERS lV'EE!R

I,

tlgd,

De eontrele

Nederland

Wederom herlnnerend aan de mHuoe.:nen Dultsche soldaten, die in den 'di~~st
.v~or, hun , vaderland vlelen, r~ep, von
Blomberg ult, dat hun daden de Ilchtbakens waren op den weg naar de overwinning van het Ideallsme,

~Blomberg

B e r 1 ij n, 21 Febr. (Transocean).
. .
"Bija 'de i>le~litlge herdenking van de
twee . ,mUli~~n, Dultschers, ,die in den
wereldoorlog hun leven gaven voor fiet
vaderland
sprak de minister van Oorlog,
!
!

j,pe Duitsche natle eert haar ~oOde
soldaten als zij Adolf Hitler groet "en
d)ent. Het nieuwe Dultschland ,is het
grootsche monument dat zij',. die. IaW.r
,k~~~en,. ",tot herlnnertng der geval1en
belden hebben opgerlcht". '

veld~~arschalk von Bl0rn.be~g, .een h~r..: ,Ov~rgaande naar

Vifr.z'O'en'ehd geb/oar '/tegEJn..

,

j

." f

de. bes~re'~in~, 'Ydn

denklngsrede ult, welke ov.e~ ,alle, D~l,t- het. nleuwe, onder Adolf Hitler ing;~~te,k

L 0 'n den, 22 Febr. (Reuter}. T i j - ,
sche 'zehders werd gebroa~~a:st. Oe ~I- de leger, ve'rklaarde de minister d.at zlj
dens de zitting van hedenavond der
'O'Y,er JapO'."
rliste'r', 'bracht 'in herinnering wat "het.' «i~ erin dienen" gelnspiteerd, ,~e~d~n
Non-inrerventle-subcommissie werd het
vblk' in 'de hiren van 1914 tot 1'918 had d?Or q,en geest van het ~at1onaal-s9cla:plan VMr de bewaking van de SpaanNan 'k i n g, 22 Febr.. (Reuter).:
J
.
..
lisme en dat ziJ onafscheidelijk aan, de
sche kust goedgekeurd. De subcommis- De 'plenalre zftting van het Centraal doo~gemaakt en gat In ?ntroeren~~ be- natlonaal-sociaUstische parti} veroonde'n
sie schorste echt,er opnieuw de behan- executiet coinite van de Kuomlntang is ~Oordingen .een leyend1ge beschrlJ-Y.!n.g zijn. Ret nleuwe 'leger is de, nigge'giai\t
deling van het vraag)Stuk'iniake de con;' I vfln de nOOlt elndlgende opeenvOlg,m~ e:h he~ 'fundament va'n het nieuwe Rijk.
beEHndigd.
werd e~n manifest uitge- van graven van Duitsche soldaten, d I e .
. ' , .,
trille langs
.
, ' .po'li't'~e'k I l·n' aIle deeien van de wereId uit l1etde
,','W'lJ"', 'wille'n g.ne'de so'lda'ten en i:too,
'de
r- g,even~ waarln\ Jde
vredelievende
Q
P t deI Spaansch-'Portugeesehe
d d t '60
grens. ·'" or
uga meenzouden
e, a z1'J'n waa
v',oor hun
vad/erland gestorven zijn., V()h 'n~r t'io,n,·,aa.l-s, oclal,ist~n zijn, ,!',', r,,I,en
nemer
voldoende
""aar der regeerh1g' "ten· aanzien van JapanI
·
K v,"on
"".
' . nl
I
,
.
, Blomberg
sp,rak vervolgens 'eerpledlgl Blo~Qerg aan het 'e,irt~e zijner red~ ~ql~.
Franknjk wees er op, dat de commissie naar voren werd gebracht en ~ogma,a}s dv~r Qe ,mn~~~enen soldaten van' aIle l{et Is. gee'n g,eva~ van"k,i~~n t~~h¢~
voorgesteld heeft langs de veel ,kortere wetd 'gewezen"·op de noodzakelijkheid volkeren, die ~O jaar geleden gevo<:hten het cen en het ander. Beiden behd9rim
\\\\\IU,,- d5eQGKt;T~H,).
- = a Itci~rD5pl!)~AviEGE~ 0
10
Fransch-Spaansche g:rens 180 waarne- om ·het communisme In geheel '~hti1'a, -lfaddel\ en gestorven waren met of t,e- eikaar "toe 'en 'in wez~n zijn
'liet..
:a C DERGPj\:':'EJ{
mers te plaatsen.
uit te: roelen. lfet''4000 woOrden tellen-: I, gen .'Duitschland en wier erfenls a.~n de zelfde.
..J
~p()()Q~~i...,,' f'
"
l'
\fereld' hlj in' de volgende ~woordlngep.
de manifeSit, ~aarin de beslulren der tbt, 'ultdrukking bracht:· ";,Vergeet de
~ ••~. PR(!)VIHC:leGt?e:~l2:Ul
VON NE'URATII NAAR \VEENEN
zitting werden"geresumeer~, beteekent liaat! 'Toont U onze opofferfngr waar;.
l
..
-"
cen vernfetigen,de nederlaag van de te- dig ! Doe ailes wat in Uw macht.is om ,B e r I ij 11, 21 Febr. (TranSocean).
Par 1J s, 21 Febr. \ rransoce.aI?)' De '. standers der regeering die aandron...
'herhaling van deze verschri'kklng Rijksnlinist€r van Buitenlandsche Zaonderstaatssecretaris van het mmlst~rle gen
€
'jzlp'ing van de politiek ten' te voorkomen !"
ken, bi:trOfli von Neurath, Is 'hedenaVond
Aile toegal1~s,~ei~ll' 'iot l\lacb".d ~ijn ihans afgesnedtm. Aile~il via ll~n omvan OOrlog va~1o de, Valencia-regeerlng, ~~ns~~ v:~ ~~ c~mmunisten en van een
per trein naar W.eenen vertrokken Voor
weg Guadalajara - stt"cel\on":" Cuen~a is van de hoofdstad mt ValencIa nog
'te bereiken.
generaal AsenslO, is vo1?ens alhier ul! '~itieVen tegenstand regen Japan. He,t ~ ~~' )~nister sprak ver.volgens over ,de 'e~n. te~enbezoek aan de dosteniijkS~he
Valencia Qntv~ltgen berlChten afg~~re;. manifest veroordeelt rondweg' de rebel-! a!geloo~n ..~ -Sa,ar .waarm het I;>uitsche: regeer1n~ 'zooals reeds eerder wel'd, ~e
Bi
0,
Febr. ,'( Reuter). Het r~geerings· den. Carlos Barrebar, die v~oeger duec len van Sian-fu en keurt de vastpeslo-, volk h.aat en t~eeQracht, in eigen ,la~d'l meld. Mmister von Neurath wordt ver...
teur was ,~an het, Marxistis~h~ dagblad tenheid van de regeering om het ge~ag ~ ~ad 'Ye.ten,!e overwinn~n ~etge~~,v~9r 'g~zeld door zijn ec~t~en~9te .~Isme~~
communiqu~ rrteld~, ,dot ,de Basken den Witten aan "Claridad , is benoemd als ZlJn opvolger. onaal1P'etast te handhaven goed. 'Het de ko~st van Adolf I!l,t,1er ~~moge~ijk den chef van den persdienst van het
'manU;st is 'aangevuld door een com- \vas ·gebleken. 'Het Duitsche.. v9~k, ve,r- ministerie van BuLte'nlandsche Za,ken,
het Asturische front 'een ernstige nederlaag toegebracht
.
,
lpunique Van 'Chiang Kai:she,k, w~ar,in )~!a~r~e de ~mi~ister, Ikan~ dez~lfde f$rQo,t- '~Schmann., verschmend~ .andere h?(}~
hebben .. Het 'verz'ekert, dot de Bosken Oviedo zi}n
IN BESLAG GENO~mN
, 'Chiang het door de rebellen ~an sian-I' neid, dezel~de ~oed ~o~nel~ y?or.I:e,t l?e- ambten~ren van, het mmlsterie ,en den
,.
fl,l en de communlsten beplelte volks-, r~i~;ell,.', van grootsche ,dade~,. ,b,1j d.en ~st~~U1jl{SQ,hen gezant te Berhjn,. dr.
binnengedrongen en een aantal straten va~ ,de stad
Par IJ s, 21 Febr. (Transocean>. ~~,t {r,ont verwerpt, aangezlen het n~dza-.v~eetl~.~men" ,,~pba~~en~en ar.b.~id" ,~n von Tausch1tZ.
,; '. • '. f" ' ;
b~zet heBbe'i~. \ Zij . ~rieqe'n den, weg van.. OViedo . ~aor Spaansche stoomschip "Nuda NOOlY, ,,~elijk is de opportlmisten, de zaal~rs ~aarb,ij, ten ~llen tlJde ~le r~~ht~.ILv~n (': "., ::;t., ' ' :.
.dat den. 30sten Januari uit Or an ,met, ,JJl,n t.weedracht, ult de regeering te we-,I'a~ld.~~~.: vQlken eer~iedigen. H~t ,g~o.nd- IIER~OG VAN KENT TE ~lUENCJlBN
'6 f, d'rb·ng~ri.! Prado: bi nn~n, 'do t . Z'I J d~a rna' 'ver- 'bestem~lllg Alicante vertr~kken was, b ien~ ,Chi,ang verkl'aart echter, dat ,~e re- b~gm,sel, van,.'d~ bl;utenlandsche, l,){?litl~~, ;.' .;
ste'rkten, veroveider) \ee~n a~ntal andere ste~en en h,oog- te Mehlla door natl?nalistlsche Spaan- geering zal blijven vasthouden aan de van .o~zen ]fuhrer IS het ha~dha,:~-?, v~!1 i ~ ~ n c hen, 21 Febr.' (Tr~ns:
sche stoom?chepen 1n beslag genomen. J)aU~iek, die neerkomt op het u1tnoo~l- ~en int~rnation~~en vrede. Het DUlt~c~,e 0f.ea~).=,D~ .~e,rtog en h~rtpgin van, 'K~nt
aa~ntol Witten gevongen en maakten De bemannm.g en 103 passa~iers :verden 'gen van nlet-Ieden van de Kuomintang ,v.olk r~lkt .al ,zlJn naburen verzoen,~n~ .z~Jn ,h1~r Zondag va~,~it Lon~~n gearri..
te'n nomen
Qnde~· bewakmg van de natlOnahstische aan het. bestuur en'dat hij' het advies de hand. De ~ereld moet'ten lang:e leste veer4 ,voor een verbhJf van drie weken,
rnu'nitie buit.
autoriteiten gesteld.
. ·van experts ten aanzien van aIle onder- begrij:~n we~~e, beteekenls yoor ~more,ele g~dm.:ep.d~ welken. tijd,.~ij.de, g~sten '~ulI
werpen zal inwinnen, waar ~e desktin- Wer~elciv,rede ~elegen is .in. l)~t feit ~.~t l~n zljn v,an grav1n T,ofnng, een zuster
beschikbare
reserves
aal1
troepel1
aIle
.J Aan
h'et-, MrQJdri4.. fro~t
digen ook maar. te vinden zijn. ' Het' }jults~~lan~ ~ich bevrijd ~~~ft ~an. ~et van de hertogin van Kent. '
en materiaal aal1 'het Rio Jarama-front. "alie
Gommunique belooft vrijheid van druk-', Verdr~g van Versailles d~t ee~ duivelsch, 1,' ,:',', , ,:;. '.: . t" < ' :, _ • l . . . . .-.-r
'Z\VAR,E VE'RfL'IEZEN DE'R, -ROO'jiEN ~Iiaja gaf bevel den weg ~Iadrid-Va
','. pers en het wo~rd, binnen duidelijk, af~ 'werk van h~at en bedrog was.
'DE GRONDSTOFFEN-CONFERENTIE
gebakende grenz,en, alsmede vrijl~ti~~
'Iellcia tot elken prijs te heroveren. De
'van politleke gevangenen, inclusi~f, ,~e j In ',_~ldd~?-~uropa heeft h~?en te,l1
G ,e n eye, 22 Febr. (Reuter).
S ~ 'I In' a 11 c a, 22 Febr. (Trans- Witten beweren, dat de Rooden in deGABRE ~L\RIA~I GESNEUVELD
communis,ten, op voarwaarde, da1t Z1j op- ,<1ag~ ~~n V~lJ volk niets te vreezen, van D U 1 t;3 chI. and h e eft 0 { f 1ocean). De slag 'aan het l\tad~idfront zen sector reeds 30 bataljons in het veld
recht berouw hebben, doch wijst 'de wien dan ook.
c 1 'e e '1 m e q e g e dee l d, d ~ t
.
h'eb ben b·'
Rom e, 22 Febr. (Reuter). Dedjats- voorstellen voor ~en algemeene amnestie
II
d 'giste'r'e-n' ""et u;terste hevighei(l'I geworpell
IJ h
un I
vruct
1 e Iooze
h e t, n i e t i n
s t a a t i s d 'e
...uur e
~
matsj Gabre Mariam, op wiens hoafd
"Ee'n ieder, die in vrijheid ee'n gei{jk~ u 1 't 'n 0 0 dIg i n ,g a a n t e n evoort. Een wanh!opige uitval der Rooden pogil1gen 'om den weg te heroveteh.
door de ltalianen een prijs was gesteld, terug.
lleid Iil, staitus erkent, alsmed¢ het, 'recht me'il 0 m ·v' e r t e ;g ,e 11 woo r'd, 1.
in '1i~t 'Casa. "d~ 'C~mpo-district ,verd
E~n gister~vond door de RO(oden in- werd .'In het glebied der groote meren
van leder ";olk :om haar, eigen le'ven 'te g e r S. t e z e' n d e; n
n a a r
CHANG CIIUN AFGETREDE'N
m~t :zWa~e
'verHeten \ro<ir de a~nvallers I ~ezette massale aanval aall he~ Jarama- door een ltaliaansche colonne ingesloren
1lagell.
leven~ zal' de 'onverbiddellijke ·vijandig.. d e
G ron d s tot ten c <>:nI front nllslukte ondanks het felt, dat ~e en na heftigen, strij~ gedood, ,terwiV een
afges
Nan kin ,g, 22 Febr. (R~uter).''~eld .'ku~i1~n, begrijpen,· die het naq9- fer e n t.'l e, die 8 M a art a. S.
actie zorgvuldig voorbereitl was door andere ded,atsmatsJ en een aan~a no- D e min i So t e r van B u i - naal-soclahsme ertoe gedreven heeft g e 0 pen d
w :0 r d t.
,
'.
tabelen werden gevangengenomen en
'~.'
In verband met bet elken dag ernsti- Ihiddel van eell artilleriebombardement gefusllleerd. De eenlge groote rebellen- ten 1 and S c,h e Z a ken C h 'a, n g I b:.=.:~'
C hun is a f get red e n. He t
-'-- ---------,- ..---- ,--- -----.---------------ger wq~dend gebrek aan leve~smiddel~ll en olltlersteund wel·d <fioor eell groot leidelj, die zich, nog in vrijheid bevindt,
v e r lui d, t"
d a tWa n g
te 'i\l~drid, 'coilce'llir~erde'generaal ~lhija I aantal tanks. 'Het vul1r d~r uationalisti-liS Halle Selassie's schoonzoon Ras Desta. C
hun g - h u,l, 0 u d - r e c h t e'r
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in het Pernlanente Hof
van InternationaIe Just i t i e t e ·n e n
H a' a gj, a 1 s
ij n 0 p y' 0 ,I g e 'r
z a I w0 r \ den ben 0 e m d.
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Japan

Het Keeling..in'cidei,t
•

BESCIIER~UNG VAN "PERSOON-

LIJKE RECIITEN"
T 0 k I 0, 22 Febr. (Reuter). In het
Lagerhuis heeft een lid van de Selyukai
: gewezen op'de noo'dzakelijkheid van bescherming der ,jpersoonlijke rechten",
,terloops er op wijzende welke beteekeilis
! de
buitenlandsche 'mogendheden (laar. aan hechten, hetgeen blijkt uit de. debatten fn het Britsche Lagerhuis over
het Keelungincident.

'

,

..

' ...t.

It
,

~

: De onder-minister van Bultenlandsche Zaken beaamde dit. Hij verklaarde,
dat de Japansche autorlteiten het zeer
volledlge onderzoek in de Keelung-af'fa Ire beeindigd he,bOOn zonder aanwijzingen te hebben gevonden ter staving
van de Brit,sche beweringen. De onderhandeUngeli over deze 'zaak zijn nog
gaande. Ret Gaimusho streeft naar een!
vriendschappelijke regeling van het incident.
.

I

Engeluiid

1\

. ~0~1
I

EDEN TERUGGEKEERD
. I

De Frallsche mh;ister-presidellt, LeOl~ Blum, heeft de arbeiders, die werkeli ann den bouw der lVereldtentoollstelling, toegesproken ell ben tot den grootstell spoed en plichtsbetrachting ~angemaalld, opdat de 'tentoons~ellillg
'op den un lUei zal kllnnen worden geollcnd. Tekstcn op spandoeken ol1derstreeptcn: de woorden van den pl'esident.

Lon d e 11, 22 Febr. (Reuter). Eden
is hedenavond 'van zijl1 veertlendaagsch
I verlof teruggekeerd. Hij 'zal 23 tlezer
I zijn werkzaamheden hervatten.

het 'Prinselijl~ ~aar.h~dt de 'aa~dige g~dachte g'ehad, 'dell.le..
·th!n,der holhoiidill'g, vah' \Vie' !d'eit 'l~atste'n ttj(1 zoO'veel, g'twer'g'd is,
een heriri"iteritigslued'aiUe: a'an h.'et 'fi'hise.lJk hll\tenJk -'~~i\ 'te
tiiedeil. 'B~roil :B'aud·-'t'eiiit 'de !litedailte 'o'p :({en in 'den 'JJ~ag,:,
'sc'lieh 'J)ler~ntiain ,.rg~geteh i It~f.'houdillgs-feesta.vond tiit aatl :(leh
heer Rotteveel, kamerdienaar der .Prinses.
, _'~

.~ ~'!,
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31h% obI. I. L. '35

III 'liet Bultenland
Engelnnds

Handel' en Nijverheid
\
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3'% cbt. Ind. L '37
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Defensle-politlek

De Londensche correspondent van de

.f

102

.101

'Visselkoerseu'
I'

" a 500

"' "
" a
5% Obi. Gebeo

100

Ba,bi1;vla, 23 Febr.

Fac· Escomp· Handelstori]
to MIJ. bank

0'10 i:)em. onr. '.fr.

5fJ'. ObI. Bd.l{inine
~:,o .. soroscne E1.
5% ObI. B'maa Eltr.

102

Beurs te Alllsierdlull
I,Yomlurl Shimbun" heef't in' Japan eenige sensatle verwekt door aan zijn blad
UbI; Rembang
e.e.a. te seinen over', de rlchtlijnen, die
8 lot k 0 e r :5 e n (Elgen DIenst)
(Offlcleele koersen, nadruk verboden)
,
~lecl.r.
3~
de nleuwe Britsche detenslepolltlek volgt.
~%
l::)um. Electr.
Men heeft het telegram, dat hiervan
22 Febr.
Nabeurs
:0 Obi. VolksPUJ.&melding maakte, reeds kunnen lezen, In
vesting seer.
22
Febr.
slot
het kort komt de inhoud ervan hierop Cert. Nederl, Handel...Mij.
lY.. % Bat, Verlt.
202YZ
neer, dat Engeland de Japansche vriend- Ned. Ind. Handelsbank
MU·
169% Cert. Handel Mij .
202%,
.'5' % Java Hyp.
schap prijs geeft, Duitschland als den Ned. Ind. Escompto-Mij.
122
-,,- a f 250
202%
Bank
hypothetischen vijand No. 1 beschouwt, Handelsverg. Amsterdam
502% KoI. Bank
79
78%
5%% ObI. Java Hyp.
een ot-ien detenslet verbond met Frank- Koloniale Bank
79% Escompto
12a
122
Bank
rijk wenscht te sluiten en toenaderlng Amsterdamsche Bank
167
504
H. V. A.
6% ObI. Java Hyp.
zoekt tot de Soviet- trnte. In den regel Koninklijke Petroleum Mij.
Bank
448
A'dam Rubber
305-305~1.t
365%
5% Obi. NJ. Hyp,
zijn Japansche bertchten van di,t soort KoninkIijke Paketvaart Mij.
186
Philips
- 33~%-338
Bank
nlet erg betrouwbaar ; dat hebben we NederI.' Scheepvaart Unie
122';4 Voratenl.
42YZ-43
423A 4% ObI. N.J. Hyp.
reeds zoo menlgmaal kunnen vaststellen, Java China Japan Lijn
95% Internatlo
211
Bank
wanneer het een of andere Japansehe Deli Spoorweg Mij. '
122
Llndeteves
182% 4~ % ObI. N.I. Hyp.
blad van zijn correspondent in China Ned. Ind. Spoorweg Mij.
Bank
90
Unle
120
5% ObI. N.I. Hyp.
geseind kreeg, dat China weer een nieuw Philips
339
Paketvaart
176
•
Bank
geheim bondgenootschap had aange- Rubber Cult. Mij. Amsterdam
305
N. I. 'Spoor
853,4
86
6% ObI. N,I; Hyp.
gaan dan weI op het punt stond zulk Interl1atlo
213
D~1l Spoor
1233,4
Bank.
een verdrag te sluiten. Tot dusver zijn Lindeteves Stokvis
181
4% % ObI. Gem. Cr.
S€m. Cher. 'rr.
18-48%,
dergeliJke onthuilingen steeds gebleken MijnJ>ouw Mij. Redjang Lebong
102
BanK.
201
Sem. Joana
38%,
4% ObI. Gem. Cr.
ver van de waarheld af te staan.
Kedirl Tr.
92
)
Bank
S lot k Q e r sen' (Aneta)
Maar met deze mededeeling staat het
Malang Tr.,
75
75YZ 5% ObI. p. Randoe
toeh weI iets anders. Daarmede willen
M. Slpongi
255-255 Vz
7% ObI. P. Randoe
'2j} FebI'. 22 li'eJbr~ Aimem
wij niet zeggen, dat de materieele in6% ObI. Carumby
180'11
G% ObI:Soewarna
houd ervan ons volkomen juist lijkt. Het
Zuld Hantam
1179%
6% ObI. Mandaling ,
9p , Kon. Olle,
• 95%
i~ best mogeIijk, dat de Britsehe regee- 3% Indle 1937 '
443YZ
6% ObI. Dajeuh
,100ll/lft. 100YZ Alg. Expl.
1/ 4
ring er op het oogenbl1k nog heelemaal 4% Indie 1934
-180-180
Manggoeng
100H / 18 100% Pref. Cities
nlet aan denkt om haar innige samen- 4% Indie 1934a
$ 41%
6% Opl. Moeara
werking met FrankriJk een vorm te ge- 5%% Young (m. verkI.) 28%
28.% Shell Union
Laboeh
,$ 25%-25%
. 166
yen als door den Japanschen journalist Amsterdam Bank
166
102
U. S. Steel (R. II) $ 85-85% $ 85%-85YZ 6% ObI. Bodj. Datar
aangegeven en dat zij evenmin overweegt Javasche Bank
298
Beth. Steel (R. II
" 70-70%, .
. 6% ObI. Juliana
6% ObI. Boekit
in de offieieele relaties van Engeland Kolonlale Bank
79
78'11
Oen. Motors' (R. II) $ 503,4..-pl '
Labbassa
met Japan wijziging te brengen. Even- Ned. Bank Cert.
195% Kennecott (R. II)
$i48Y2 $ 48% 3~% ObJ.Gem. Bat.
weI zal niemand, die zlch oozig hOlldt N. I. Escompto Mij.
121 •
NIckels (R. II)
$ 53Y2~533/.i $ 53% 5% ObI, Gem. Bat.
met de bestudeering van de tendenzen Handelsbank
169'11 169% Anaconda (R. II)
$ 47%,:48
$ 47V2 6% Obl.~m. Mr.
in de nieuwe Britsche poUtlek kunnen N.H. M.
,
! Cornelis
204
203
4% I. L. '34
100YZ
ontkennen, dat deze in meer algemeenen A.K. U.
5%% Obi. Gem. BUi72
73% 3% 1. L. '37
96
tenzorg
2in, als het ware noodgedwongen ge- Calve, Cert.
93%
93
-,,- a f 500
4% Obi. G. B~d.
deht zijn, op de doeleinden door den Philips
341
339YZ Strooh. Veem
83-83'11
,5% ObI. G. Band.
correspondent van de Yomiuri Shimbun Unllever
171Vt 171 ' Ind. BI. Vrr. Veem
:. 1'55
4% ObI. Gem. Bem.
aangegeven. Zoo wordt inderdaad Groot- Cities ServIce
5% ObI. Gem.Sem.
_
39/ 1/1 , 3YZ BasHam
145%
1h%
\ Bdttannie diehter gedreven naar Rus- Shell Vnion
ObI. Gem. S<>er.,259/ 18 ' Pangheotan
2513/ 18
174%, 4
land, geenszins uit sympathie. voor het Shell Union Com. prer.
5% ObI. O€m. Boer.
77%
76% Pasir Salam
, L90
5% % ObI. G. P'bang
communlsme maar enkel door ~e kracht .U. S. Steel
'
85Y4
8515/ 18 Pret. Papandajan
98%-99%
5% % ObI. Gem. 'f. en
der omstandigheden.
Anaconda
453A
50% Wanasoeka
;~C~J239%~
,
Pekalongan
Nlet anders is het wat de ver,koeling Bethlehem Steel
68%
71'/18'
6% ObI. H<;>~I d~
.
Indes
in de Britseh-Japansche betrekkingen Montgomery Ward
48
--.
47%
5% ObI. ProHotel'
betreft. Groot-Brittannie stelt zonder Inter. Nickel
53%
55%
23
Fe,br.
6% ObI. Hot. Homann
den minsten twijfel priJs op de Japan- General Electric
, 457/ 1t1 45%
6% ObI. Djocja Hotel
'i~Jd a an:
, 111$118 IP~/1ts
sche vriendschap, speelaal in verband Standard Brands
5% ObI. Java Horel
5
met de veiligheld van Australie en General Motors
5lY / 1•
50%
6% ObI. Plantentuin '_
13
Britsch-Indie het Japansch-El1gel- Kennecott Copper
48 / 18 50Y4
4% ':obl. O.-JaVa
sche verbond heeft den Britten groote Borsumij, '
JasumJj' '
2163A 216%
110
voordeelen gebracht - friaar het is de Internatlo
Vergde Pro Veer
127 128
212
211Y~
Bem.8tb.Pr. Veer
2731/22/4
politiek van Tokio zelf geweest, die En- Lindeteves it. 300 nom.
182
180
Ir.d. BI. Yr. Veem
geland gereserveerd tegenover zijn vroe- Alg. Exploratle
Javasche Bank
120
182%
179
Java Veem
,141
Cert. N. H. Mij.
geren vriend deed komen te staan. Een BHUton Ie ru»riek
llatavia
Veem
Handelsbank
30
40
gevolg daarvan Is de haast, waarrriede Koninklijke OUe
' 446
452YZ Kol. Bank
Stroohoeden Vee.m'
84
90
aan de vloot-basis van Singapore wordt Java-ChIna.;.Japan-Lijn! 95y:!
95~
Woning Mil
Anl3t. Bank
40
gewerkt.
Kon. Paketvaart Mij.
177Yt 185
Incassoban'k 2e rUbr.
"I . l\ 200
120~
En wat de verhouding tot Duitsehland &heepvaart Unie
122Y-i Rott. Bank
Escompto aand•
.betref't, ook hierln Ugt het voor de hand, Sem. Stoomboot & Pr.. 215Y2
VUltures
42.
41y:! H. V. A.~,
dat Engeland het Duitscb,e' Rijk als zijJ.1 Cult. Mij.' VorstenI.
Amst.
Rubber
H.
V.
A.
003
hypothetlschen tviJand No. 1 is gaan 00503
, Ai'djoena
CUlt. Mij. Yorstenl.
147
436
schouwen. Dit te verkondigen behoeft Arendsburg
430
Internatio
Artana
230
293Y4t
heuseh nletmet een openbaring te wor':' Deli Bat. Tabak
284Y2 Lindete.veS
Gew. Boeklt Lawang
170
343%
d~n gelijkgeste~1'. Iedereen weet het. En- Dell Mij.
338% Band. Kinine
.I
BOOjong Datar Gew. 1441/ 2
85%
geland wH geen oorlog. met Duitschland Oostkust .
90
Unie
1213/.122
Pret. BodJ. Datu '210
' 355
~51/.
evenmin als de Duit.schers de Engelschen S€nembah
349% Japanlijn
BasUam·
. 145.1/ . 145]/2 213
Rott. Lloyd
als vijand tegenover zieh zouden willen Michiels Arnold
Dajeuh Manggoeng I 2H 289
184
o Hedjo
205
305· 304% l{. P. M.
zlen. Hitler doet nag steeds alle moeite Amsterdam Rubber
st. MiJ. Nederland
Gandasolle
190
276YZ
om met Landen een accoord aan te gaan, BandaI' Rubber
279
N. I. Spoor
Gedeh
1821/ 2 197
282
Hi} heeft daarvoor Von Ribbentrop over Sumatra Rubber
284% Deli SpOOT
JUIlana
36
75Yt
het Kanaal gezonden, die echter door Malang fI'ra;m
75% Sem. Chert Tr.
'.'1
Mandating
245 241
een te groote bewegelijkheld, welke door Serajoedal Tram
Bem. Joana Tr.
Michiels Arnold
215
1
, 222
210
Kedirl Tr.
sommige Engelschen voor opdringerig- Besoeki Tabak
92 / 2 93
N.r.s.U.2e rubriek .
169 172
1
36 / t 39' Perbawatie
held wordt aangezIeI1l, bezig schijnt te Nisu
167%
168% Serajoedal Tr.
195 200
Papandajan' prete
I zijn zijn missle te doen mlslukken. Doeh 4% Nederland_,
97
100%
1007 / 18 Bat. Verk. Mij.
Malang
Tr.
74
76
Pasir Randoe
60
#16
zoolang Duitschland weigert zijn toe- 3% Nederland 1936
99
99
Oost Java Tr.
Radjamandala
200
stemming te geven tot een algemeen Eu- Roba,ver
1.43% 143
Bimau
Rautja Bolap.'g .
105 181)
rope'esch pact en naar Geneve terug te Incassobank
124'% .124%
..
~100
Sum. Rubber
285
287
227·
227%
keeren zal er in de wederzijdsche ver- Javasche CuItuur
RoedJ. Lebong
Soomadra.
1531/ 4 155
houding weinig verbetering komen.' De Waisumatra
. 247
Emu!
Soerowinangoen
275 2821/ •
Moeara Sipongl
Duitschers weten het evengoed als ieder Vlco
Tjisaroeni
254
256
217]/;1 a,
100
Telaga Patengan
ander, dat de Engelsche herbewapening GandasoU
185
190
Bi't"liton"'
B.
rjimonteh
In de eerste plaatS tegen hen gericht iso Pangheotan,
250 2nO
179
174
Aimem
Taloen
29') 299
Dit' Ilgt zoo voor de. hand, dat het Paslr Nangka
527%
185
..
al00
Wan~ka
250
absurd zou 'klinken, \Vanneer een andere Continental on
3313/ 18 33% Bengkalls
. _i
121 132'/•
natie zOtl worden beschouwd als den hy- Comm. Amer. Smelting' 72%
763k Zuid-Bantam
1783hI7~'
Blotkoersen
-,~,.'
pothetlschen vijand No.1. En ItaW~ dan? Chrysler Corp.
98
97
"
'I
a, 100
Billiton 2e rubrie1c
zal men allicht geneigd zijn op te mer- Bengkalls ;ExpI. Mlj.
132
133%
'Ko!. Bank
farakan
78%
ken. Met ItaUe zit het zoo, dati Enge- Corp. Tr. (mod. dlstr.
Kon. OIie
Factorijl
203
land wei degelijkrekening houdt met
type)
2%
.. a, 100
447 : Llncteteves
181
de mogelijkheld, zelfs. de waarschijnlijk- Union Pacific (cert.
Alg. Expl. MU.
"Vorstenlanden"
42-42%
heid, d~t het dit land tegenover zich zal
gewone aandeelen)
101%
101%
"' "a 100
; Unle
122
geplaatst zien In een toekomstlgen oor- Jasumij,'
, 67y:!
68
Philips
3361/i ..:..J
; Deli S'poorweg Mij.
11
1
123%
10gl, dooh da't dan 'aan Frankrijk het Cert. ,6% Cities Service
Cities
Service
3
h
:<,,',
41%
41 / 1e
46
voornaamste deel del' taak wordt toebe- Cert. Hudson Car.
40 117 42 'So C. S.
163;8 Cities Service prers.
16%
Malang .'rran,l
'25 1/t 2fi/s
75%
deeld om de ltaUanen In bedwang te Malabar
359 . Shell Union $
360
Shell Union pret.
Kedlrl Tranm
92%
houden met liehulp dan van de EngelCorpor. Trust; Sh.
,A;dam Rubber
304%
sche Mlddellandsche Zee vloot, welker
Afg,ed~ne tra...nsa~tles
a, 10sh. $ distr.
K.P.M.
184
stel'kte daarv'Qor toteen bepaald maxiCOTP .Trust St\. ,
M. Sipoengl
251-252
mum zal worden opgevoerd.
a, 10 sh. $ ace.
N. I. S.
Aimem
CQrpor. Trust She
180-180%
Engeland heeft, in zijn berekeningen Dell Spoor
a, 100 sh. $
,N. I. S.
86%
inderdaad reeds lang, behalve Frankrijk, Sem. Cher. 'fro
46V2····) 433A*)
Bethleh. St. Corp.' .703/ . "1'/.
Gen. Motors
5()3!i
ook Rusland en de Vereenigde Staten in- Sem. Joana 'rr.
36%*)
Montg. Ward en Co. _'
'Anaconda
geschakeld als eventueele bondgenooten Gasmlj. Na t.
. 2~O·)
50%
225·)
Cnt. Nickel CY.
54 3 / . 55
-I .Oebeo
wanneer er wedel'· een wereldbrand zou Anlem
223
275·)
273·)
Gen. Motors Corp.
501/ 2 503/ .
- \: "Int.' Nickels
uitbreken. Dat is allemaal niet bij ver- Tarakan
55
524·)
Gen. Electr. Cy.
451/ . Leening 1937
dragen geregeld, maar llgt volkomen' in Soerowinangoell
Anaconda C. M.
50
501/ 2
95%
270·)'
283*)
,Standard Brands
1 J7h 12
:U. S. Steel
de algemeene op twlkkellngslijn del' we- BasHam
85%
Kennecott Copper
50
50 1i.
N. I. Handelsbank
reldgebeurtenissen. Wie o.og heert voor Redjang
169
200V-t·) 202·)
U. 8. 8.
85 3/ t 86 1/ t
:Escompto
mIke dingen zal het dan ook· heelemaal
122%
Gas
Mij.
De markt was vast gestemd.
Strooh. Veem
niet verwonderen, dat er een haast vol85
Gas Mij. Nat. bez.
235
:Hotel d~s Indes
komen parallellsme bestaat tusscheri, de
56
Aniem
.)
gedaan.
Juliana
Britsche en de Amerikaansehe poUtiek
36
Aniem Nat. bez.
'}.l5
•• )
nominaal.
Solo Electr. Mij.
-,,- pret.
In Oost-Azie sedert de bezettlng van
67
160
,U)
bledkoers.
Gebro
Mandchukuo door de Japanners. Het ts
230 'J. C. J. L.
~4%
.. U) laatkoers.
Banjoemas Electr.
49 :SitiardOja
46
heusch niet de Londensche correspon169
Sum. Electr. Mij.
58
58 1/ 1
dent van de "Yomiurl Shimbun", die dit
Bali en L. Electr.
voor het eerst opgemerkt heeft.
Rembang Eleatr.
".- 18 II.)
DE l\IARKT TE SOERABAJA
Wijherhalen : er is nlets ~nsatloneels
HUdson Motor ey.
161/:1 163/ .
Aluerika's
elfec~ellbeln8tillg
in het hier besproken OOricht van den JalY3 % ObI. 1110<1. L.
S 0 era ,b 'aj a, 23 Fe,br. (Aneta).
panschen journalist. Siechts dat dee I
'30
W as h i n g t <> n, 22 Febr. (Havas).
van het Japansche yolk, dat vreemd
oe tweedehands sulkermarkt bleef ont' "
.. a, 500
veranderd en stU.
,
staat tegenover de wereldpolitiek, zal er Het minlsterle van Financien heeft be- l~ % ObI. Ind. L.
'31
De .N.I.V.A S. verkocht voor con..
misschien eenigszlns van g-esehrokken paald, dat, ,ndlen aandeelell va~ Ame5% ObI. Ind. L.
sumptle 630 tons superieur en 121 tons
zijn. Uit de verklaringen van versehil- rikaansche inaatschappljen het ge'34
.. lende,: Japansche parlementsleden van
browns en voor export naar Honkong
tl"
a
500
meenschappelijk bezit uitmaken van
6000 tons ,browns.
den laatsten tljd blijkt echter weI over.. ..
", a, 100
r Rubbersheets 39 vraag.
duidelijk, 'dat degeneh in Japan, wien een :bultenlallder enzijn Amerikaansche 4% ObI. Ind. L.
.,-"'34 A 1001/ 2 100' /8
het aan belangstelling. voor wat, er bul- echtgenoote, en !belden Ibuiten de Vert
Crepe 42 vraag.
I Il
"'"
~ 500 1001/ 2 10~3/.
ten den eigen kdng geschiedt niet man- staten domlcllle houden, de verpllchte
De markt was stH.
a 100
,_
gelt, heel goed beset.{en welke verborgen belasting van 10%, slechts kam wor- ,% ObI. Ind. L.
KQffle J 18.- vraag, ,f 18.50 ~atlibod.
De markt. wa:s stil.
.
.
bedoelingen achte,r de l1ieuwe Brltsche dell geheven op het aan den echtge·
'34 (3e)
detensiepolt"tlek llggen.
noot ,toekomende deel der dlvidenqen.
Nieuwe 'oogst / 17.50' nom.
"' " " a 100
,

• ,(I

II

• '4

I

•

124'1.-

-'

I

'1'.'1'. A'dam
ZichtA'dam
3 mid A'dam

g.p/c
OCP/c

2 mid A'dam
4 m/d A'dam
5

WIt

W/t

mid Al'dam

T:'f. Londen

8.90
8.90

Zicht Londen
30 d/s Londen
3 m/z Londen
T. T. Australie
Zicht Australie
~. T.

.7.12
1.12

Amerika

1.82

Zicht Amerika
1.82
T. T. Frankrijk
85/ s
Zicht Frankrijk ,85/~
Zieht BelgH~ (Belga) 307/ ,
T. T. Dultschland 733/ .
Zicht Dultschland 733/ .
Reismarken
Registermarken N.F.46 1/:I
Zicht Praag
65/ s
Zicht ZwitseTland 411/8
We-enen
3,1 1/ .
Zicht ItaIH~
93/ .
Zicht Stockholm 463/8
Zicht Oslo
451/ S
Zicht Kopenh.
401/ S
Zicht Saigon
1'. 'r. Br.• Indie
T. T. Colombo
T. T. Japan
Zicht Japan
Zicht Manl1a
''1'. T. HOl).gkong
'1'.'1'. Amoy
T. T. Shanghai $
T. 'f. l"oochow
T. T. Swatow
T. T. Singapore
Reislires

'I

.

.,

,

II

..

'I,

•

,

o

•

.
•

--

8.90

8.90

~

7.12
7.12
1.82
1.82
85 /s
8~/,

307/ 8

735: 8
73:)/a
47

Ct. Bat,lLonden
n. Bat./N.-York

P a- ,r Ij 18, 19, Febr. (Tra~ocean).
Vblgens het :v'er$ag der SueZitanaal
Maatsch3Appij bedroeg Ihet totale, seheepvaarbverkeer door het Suezk'anaal· In
1936 32.400.000 netto-reglsterton, het->
geen 3,2% unlnder Is dan In 1929 en
1,3%, rnlnder dan in 1935.;

Terwijl echter 'h~t aantal koopvaar46 1/ .
65/ s dijsc.hepen,k'dat .het kanaatpasseerde In

411ft! het eerste halrlaar van 1936 klelner was
341/fi dan dat in het ,zelfde tijdv,ak ,~n 1935,
g.../.
463/ a wa;J het in 'het deltl~ km'artaal even
451/ . groot alsen j.n het .laatste ,kwarta,al
401/ S groote I' dan het aantal schepen . In
86 112 de o'y~reenkQmstlge,periodelll van 1935.
61:~/s
Het goederen verkl!er dbor hetSuez67 3/ s kanaal ,bedroeg 'onge'Veer 25.600.000 ,ton.
52
hetgeen circa 3% m:inder Is dan'in
52
1935.
92

9.75

463/ 8

45 1/t

401/8

673/8
67112
53
52

92

5:·3/ s

558/ 8

DeSU€fllkanaal J\faatSlc'h'appij sc'hrijft
deze ,rufname toe aan d'evcorkeurl welke
dOQr SOmffiilgemaatiSchaUlpijen, 1111 het
bijwnde,r de AustraUsche,· w'ordt gege·
to tt/;, yen aani'de route via de Kaap defGOed~
f 8.75
periGO Hoop.

541/ .

5.!I/S

541/ .

54]/.
!

IQtPl s

18.15
per 100

De hierult voortvloeielide verllezen
door de ,Su~Im:naal!MaatsChap·
pij geraamd op ;1.800.000 lOOn, waary~n
J.500.000 ton ,aan Australts-ehe SChepen.

wortfe.,

22 F~ebr.· 23 Fe-br.

laatk..
rtf Bat,lSingapore

r

Terwijl 'het ve1"k.oor I in het eerste
kwartaal van 1936 nog \belangrij:k hoo7.12· ger twas dan dat in 'bet eerste kwartaal Vlan 1935, daalde het In fde vol7.12
1.82
gende kwartalen .meer en meer bene1.82
den dat In de overeenkomstlge perto..
8rJ/ . den van :bet voorgaande jaar.!
8°/.
De oorzaak hlervan was de abnormale
307/ a
to
estan
d, welke door den ~thioplool1en
5
73 / .
73~/. oorlog werd gesehapen..

•
Batavia (Aneta)

GEVOLGEN VAN DEN ETlIIO· '
PISCIJEN OORLOG

~.90

8.£0

Haiderabad

biedk.

laatk

, 1.041,':1 . 1.041/ ,
~.91
8.88 •
1.82

DE CLEARING lUET ITALI~ I

1.04/.,.
8.90

L8tl/2

I

,De stand per 6 Februarl e

1 82

Algemeene Olea·
r 1 n g r eke n I n g.

"-

\

Amsterdam

sto'rtingen in Nederland (sedert 1 Jan. '37)
J 653.500
Slotkoersen
Stortingen in ltaUe (voor 1
Jan. "37 op Qude q1earingMark
73.53-73.56
rekening, "A" en "B' Lire
Pound sterling
8.939/18-8.9311/ 1') "2.175'.4(0)
, " 209.100
Dollar
1.82%-1.82% Uitbetalingen. in Nederland"
174.20()
Franc
8.491'8-8.90% Laatst uitbetaalde nummers
Praag
6.35-6.40
van storting: (oude reke:..'
Weenen
32.50-33.00
ning) 3187 A en 242 B) ,
Vrije SChilllng
34%
B-ijzondere reke(Aneta)
20 Febr. 22 Febr.
n i ng.
"
Prolongatierente
I .
III
Koers
Amst.-B'via
1001/ 2
1001/ 2
a "idem .
36.300
lOO~/8
1003/,
~ -; ~·r.1
b idem,
10(5/8
J0Q5/s ,
1
Amst. Londen
939
8.Q4 / 2 '
8.
16
'-,," New· York
1.82131t6 1.~2111t8
II
ParJjs
8,51
P.50
BerlJjn "
73.55
73.51
,

I

lAndeD
(ReJJter-Eutern)

1.

·20 F'eor.
Tt. ParJjs
Tt. Berlijn
Tt. Amsterdam
Tt. New-York.

22 Febr.

2.

105.13
105.13
12.161h 12.16
3.
1
8.94 / :1
8.93 /:1

'
4.897!J6 48)3116

22 Febr.
1 sh. 2~/:;2d.
1 sh. 65/ 81 d.
1 she 3 d.
2 she 4'/&2 d.
1 sh. 21/ Md .

.,'~

l

De .Suezkanual i\Iij.

95'J/.

Londen/Hongkong
Londen/Bombay
Londen/Hongkong
Londen/Singa~re

Landen/Japan

CLEARJNGKOER~EN

BENZINE UIT STEENKOLEN

•

Lon den, 21 Fe'br. (Transocean).
Volgens de "Sunday Express" zullen.
vanweg·e'de Brltsche regeerlng in ZuId·
Wales fabrleken voor de berelding van
benzine uit steenkolen .wQrden opgerlcht.

Den Hl a a g, 22 FebJ.(Aneta>. ·Tot
'De bedoellng Is dat Engeland .m(r;der
23 dezer zijn de volgende cIearlngkoel'~
afhankelijk zal worden van het, buisen vastgesteld:
tenland wat benzine betreft en tegelij~elchsmark
73.50
kertijd om de Welsche SteenkooUndUs.
9.61
Lire
trle aan een nuttige werkvers~hafflng
Peseta
11.90
te helpen.

'5

e:.eN GOEDE. VElZfLAAG;
Yo~ oW
Boor WA'rEEN DU1t<...e:R,pAK voo~
E-SN DUIKP=.JZ
1-\' J MOs:T ER-8E:5cH~D ME:~ ~N -rE.GE:.I't He..--r

is'

WATE.~~

\. ...

~~j2:

L\N5.01

';;••
0,''./_
, .....,

')~ r;:-~""'l
C"~
''''--:-:-:::>0\'''''''
If
..._I··
"""'-'I.ltl,..
_..
~,

~·,

,~,

N. V LI NDt::\EVE')- pairER." ~Cl-\o.El'1 ~ ZN.

E;-.,-

ve:~FAet?--.-!

,-),. ../

,

.

C:'3 A..-l-~V

I ~

-

C.'
'

_ _~_ _<l!CliilDaoo.i"-"""_ _",- _ _- . . _.._ _. . . . . .- '

~-----'

31'l~

/

~

van Dlnsdug 23 Febl'ull'rI--- 1931

c
- , -

-TWEEDE'--;O~JJrAD

•

';:S==

De markt opende iprlfshoudend; Na Beras Kepala
. ,,5.aanvankelijk prijshoudend te zijn geTjiandjoer
" 9.715
stemd geweest, hood de rnarkt, ten ge- Beras Machine !
Tjiaridjoer
,,5.75
volge van' aankoopen op de bultenmarkt
" 8.50
en de reserve, welke verkoopers aan
(Nadruk verbodenJ
den dag legden, een vast aspect. Het
Ellgelll~lll's 'herbeuxtpenlng stimuleert Lotulensche
slot was _prijshoudend, de a,ffaire tamelijk goed. De voorraad te Londen ibeIn etaulmurkt
draagt 26.270 tons;' leveringen 975 tons.
Ten aanzlen vankoper stlmuleerden De voorraad te Liverpool bedraagt 38.618
Batavia onregelmatlg
de berichten van de voortdurende aan- -tons; Ieverlngen 1000 tons.
Bat a v I a, 23 Febr. (Eigen dlenst). koopen ten behoeve van de Engelsche
PEP••
MeerendeeIs heerschte vandaag .een ge- regeering het zakenverloop, terwijl dit
drukte stemming, waarbiJ de handel voorts in krachtlge mate werd beinLonden,
street aanvoelde,
vloed door de zeer .gunstlge statlsttsche
Over het geheel viel zelfs in die IU- positie ddo. 31 Januarl, j.l.
(Reuter-Ea.stern)
brleken, waar nog koersavans kon worI n 'v e ra n two 0 r del Ij k e
den geboekt, de stemming nlet mee.
22 Febl·.
20 Febll"
Z® bleven aandeelen Koninklijke k r I n g e n e r k e n t me n, ve rver beneden Arnsterdam-parttelt en o n t r u s t te z lj n over het Zwarte Sing::lpore elf.
stelden zij zich slechts 2 punten boven f e 1 t, d a t nt end' e m a. c h t Londen :Febr,lMrt. 37h 6 aanb 37116 aanb.
o v e r d e mar k t h e eft v e r- Witte MWltOlt ~it.
het nlveau van gisteren.
Londen Mrt./Mel
5'/. aanb 5 1/ s aanb
Andere soorten waren nauwelljks lor e n, d 0 c h rn e n i s n i e t ,'waIteLAmpongcll.
b ere I d d e v r a ag t e b e- Londen Mrt.!MP-l
prijshoudend.
3 aanb. 2151t6 aann.
Sulkers werden verwaarloosd en be- ant woo r den 0 f h e tho 0 gthans a l of nlet
zaten een zwakkere tendens voor "Vor- t e p u n t
De voorraad witte peper bedraagt
is, b ere i k t.
stenlanden".
11.783 tons, de voorraad zwarte peper
Tin o n t mo e t t e e v e n e e n s 1775 tons.
. Oultuurbanken lagen eveneens zwakf
1
ink e v r a a s v and e zijker in de markt.
E.k. T. Betong Ready: TIN
Andere bankwaarden waren nog vrij d e d e r e 0 n sum e n t e n.. t e rFebr.
goed van stemming, waarbij Escompto wijl de markt bovendien
Febr./Mrt.
werd
g
e
s
b
t
m
ul
e
e
r
d
door
Londen
opnieuw eenlgvavans kon boeken,
Maart
Rubbers leden In.llchte mate koers- h e t b e ric h t,.' d a t d e Am eWlt.te Mu ntQk
JReuter-Eastern)
r 1 k 3A a nsc h e aut 0 mob' I e 1verllezen.
Pep e r (per pico})
industrie o p a u Ik . een
,,
Phlllps was zwakker gedisponeerd.
E.k. Bat.. Ready:
20 Febl'.' 22 F~ei)r.
Unllever brokkelde af en steldezleh sc ha a l k o c h t a l s n og n I e t
Febr.
1 s v 0 0 r g e k 0 m 'e n s'e de' r t
Febr./Mrt.
op 171%.
.
21. - n. Cash
2n
2:1Jl/.
Mrt.
'.Ook VOOl' handelsvennootsehappen den d a:g, w a la r 0 p d eVe r.
&&nb. ged.! IDldpr.
ontwlkkelde zich geenerlei animo. In- staten den ,goud,en stan- 3-mnds.-Ie'Vering p. to"
243~/.: _
252'/2 o i t ron ell a-o lie
d
a
a
reL
h
e
h
be
n
los
ge
I
aternatio is lngezakt.
ged.lverk,. Itd.jverk. (per K.G. Inel. drum)
'
I
Contr. A, Ready~ :
8paren lagen meerendeels aan den ten.
Febr.
:,
1.35
ZJLVER
flauwenkant. Sleehts N. I. S. noteerde
'Ofschoon metaalw'aarden de ged.eelFebr./Mr( 1.325
fractloneel ·beter.
telijke reactie der metalen wee~spiegel
April/Junl .,
Lon den, 22 Febr. (Reuter-EastDe scheepvaartrubrlek lalg hooger VOOl' den, konden op de stoek exehange di- ~rn). Cash 201/ 111 en 'ter,mlJn 201/ 16. De
Juli/Dec.
Unles en K. P. M.
.
verse groote koerswlnsten worden ge- affaire was zeer gerlrig, de markt prijsFebr.lOec.
Ook in de rilijnbouwafdeeling .brok- boekt.
'
houdend. Na vaststel1ing van den prijs Contract O.
Febrllart
kelden de niveaux verder af.
De goudgerandefondsenlagen flau- bleet ~e markt prijshoudend, doch zij
Rub b e r (per %
.Op _de A;m.erlkaansche markt lagen wer in de markt.
.
bood eel! lui en aanblik. Tegen deq
K.O.) , ,
staal-, koper- .en ni~kelwaarden hooInternationale fondsen, o.a. U.S. vastgestelden !koers trad .vraag naar
"12.15 n.m.
ger, doeh, ten gevolge van ruime winst- Steel, Anaconda en International Nl~:" voren. Verkoopers, betrachtten eenige Marktpr1js
Java aM:'
nemingen,brokkelde het niveau in kels, bocj.en eenzeer vast aspect.
.
Sheets .
reserve.
387/ 8
lichte'mate af.
Elders waren de leldende lndustrieele
Java Std,',
De §lotstemming echter was vriJ priJs- waarden vast van toon,doch andere
Ora~'
411/8
: --.t'..
boudend.
fondsen lagen onregelmatig.
B 0 mba y, 22 Febr. (Reuter-East..
Leenlngen bleven vrijwel onveranMexican Eagles zijn Ingezakt, het- ern). Cash 50 rupees .5 anila's. Verr.
DE, i\tARKT TE DATAVIA
derd.
geen moet wordentoegeschreven aan medlo Maart 49 rupees 4 anna's. Verr;
Bat a v 1 a, 23 Febr. (Elgen dlenst).
AmsterdaUl zeer level1dig het· berleht betreffende het voornemen medioAprll '49 rupees 7 anna's.' D~
van de Mexlcaari~he regeering -om de m~lrlCt Was prljshoudend.
P~lemb,ang Robusta Febr.!Apr. f 14.25
\'
voor
de
Anterikaansche
.~~. j
petroleum-industrie geleidelijk te natlotlom.Lampo,ng Robusta Fe,br./Apr.
afdeelillg
COPRAB
f 13.50 vr., ! 13.75 ·aanbod.
naliseeren.
De productenmarkt werd volkomen
.
Witte' Muntok peper Febr./Mrt. f.o.b.
Lon den, 2:t Febr. (Reuter-East~ BaJ;lka / 20.&0 nom.
overheerseht door de vaste stemming
_.~r.
~walte Lampong Febr./Mrt. (e.k. Bavande hij'londere activiteit In de me- ern). Maart-vf)rsch. 20.7.6 mi.dpr.
talen, welkeeehter, ten gevolge van
•
"," tavla) f 12....:.: nom. (e.k. Telok Betong)
groote winstnemingen, beneden het
Febr./Mrt. f 11.40 vraag, fll.60aanb.
A m s t e r dam,11 22 Febr. (Aneta)'.
Citronella Febr./Mrt. J 1.35 nom.
beste punt van den dag sloten.
f 17 / 1'J. Maart-versch.
De -Amedkaansche afdeeling was ook Febr.-versch.
/ 17u / 16.
hler gesloten.

Beurs-Overzicluen.

teerlng is ca. $ 28 en ll\en Is bereld, voor
f 170 te betalen. Vergeleken hlerbi], kan men dus moellljk
zeggen, dat de beurs he den bij de koerswaardeering van warrants Koninklijke
te hard van stapel is geloopen, '

De Postvluchten'

deze warrants ca.

nrraers

TBVl:;tt£l:i

o

ten

171'!.

22/2
19/2

!9/2

21/2
18/2

Een gedeelte van deze obligaties bevindtzich in het bezlt der maat..schappij ;
hee groot dit gedeelte is, karl; niet met
nauwkeurigheid worden vastgesteld. Onder den post "effeeten", die op de jongste
ba'lans voorkomt met f 82.180.643, paraisseeren U. S. Treasury Bonds, 4%
$-leening Koninklljke OUe en 4Y2'% $~lee
ning Bataafsehe Petroleum Maats,chappij.

•

~ ~ ~~.

l

,.,

i

Transocean seint nog nader nit
Lon:den : Na.'een stijging vall £ 10.-,
is de koperprijs wederom met £ 4..:....
ingezakt. Deze noteeri'ng is sed~rt
de pu,bli~atie van, het Brits~h6de~
fensieprograim:ma. -nlet £ 17.10.- per
ton opgeloopen.
De zinkprijs is met £ 20....... geste..
gen, doch daarna. tot £ 14.- ge..
daald.

Koninklijke Olie

GOUD .

Lon den, 22 Febr. (Reuter-Eastern). Op~nmarktpi'ijs In staven
per
7.2;'1 %.

oz.

MAIS

" ~anbo(i ~:a,~ .4% obligatie~
-, bonders
",

B u e. nos A I t e s, 22 Febt.
(Aneta). Fair average q.uallty (slotnoteerlng In -paple~en pesos) per 100 kg.
Febr. leverhig 6.50.
'

22/2

AMERIKA'S S UIKERAFZET

Den H a a g, 22 Febr. (Aneta).
Lamborn meldt, dat Amerika's suikerafzet gedurende het faar 1936 6.706.571
shorttons bedroeg, 'waarvan aan rlet..
suiker 5.328.222 shorttons.

:20,2

17/2

Nieu\ve 'Uitgoven
Propaganda voor .Uollgarije
Het "Royal Hungarian Office for
Foreign .Trade" heeft een aardige kalender, uitgegevell. De artlstieke Ulustratle'3
geven het geheel een vroolijken welverzorgd ui~erlijk. Ook typagrafiseh behoort deze ,kalender tot de smaakvolste
leclame-kalenders, die wij ,moepten ont'vangen. '

Van het Hongaarsehe cOl1sulaat ont• p' !e!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vingen wij voorts "Hungaria", een perlodlek, dat wei op' zeer suggestleve wljze de toeristische aantrekkelijkheden
van dit land ten toon spreidt.

Sport en Spel
•

Behalve ,vele fow's, vooreen groot
deel de wintersport .in beeld brengende,
treft men in dit gesehrlft eenige aardige artikelen aan.

JI oetblll
Schoolvoetbalto lil'llOoi
Ellorme belangstelling in de Plantentuill

Scheepsberichten
!

•
DE HAVEN VAN' TG.-PRIOI{

DE RIJSTMARKT

Vertrokken~

23 Februari

JAVA NE\V-YORI{ LIJN

De vlgeeren.d~· pre.mle-noteeringen gataangez
Id
Yen weini g h ou~as,
en eze·b eu
rekend worden op den koers van het
moment, dat de affaire wordt afgesloten, terwijl~de ,',warrant" ais het ware
Producten-markte.;,
een premie vormt op een gefixeerden
koers, in casu 450%,. respectievelijk
.f
500%.
RUBBER
De premienoteer1ngen voor Konink(Reuter-~ute.rn)
Ujke
011es op den huldlgen koers golden
" 4.70
" 7.61
Cia. 12% vOQ):~ een maand en ca. 21%
8,'lngapore
voor drie maanden. Met andere' woor'den: koopers - . van een dergelljke pre',.5." 8.09'
mle vooFzieri 'de mogelij/kheid, dat Ko;
ninklijke b.riilen
drle ,maanden meer
(
.
1
dan 21 % stiJgell. Uit het felt, dat de
,,5." 8.09
koers .van 4%$ Olles zlch 0)) 112 stelde,
eneet.s 8l>O~
357/ 8
kan men afleiden, dat men hedenmidMaart.
36
dagooginbeurs de waarde van het
"
April/JIlll1
-k
ht"
45 Of
$
36'/.
"
ooprec
op
0-;0 op
120 steIde,
" Juli/se1>t.
36'/.
of weI op / 300..ln wezen werd de waart.o.b. Febr.
36'/a
" 4.10
" 6.64
de lets lager geraamd, aangezlen men
Medium blanket4
biJ den huldLgen rentestandaard mag
. . Febr./Mrt.
35'/.
aannemen, dat een 4% obligatie K~Rolled bark Febr./Mrt. 34'/t
" 4.50
" 7.28'
nlnklljke 011e, in guldens luidende, iets
De markt opende prijshoudend.
boven pari zal noteeren.
" 5.18
Londen
In tegenstellin:g met hetgeen zich
voordoet
bij een emlssle, waar men aan
(Reuter-Eastern)
de hand van de emissievoorwaarden
20 Fe:br.,' 22 Felbr.
een berekening van de claimwaarde kan
opstellen, kan bij, een "warrant" van
. open slot open 510\
" 3.85
een theoretlsehe waarde niet gesproken
not. not. not. not.
worden. De waarde hlervan wordt uitSheets sPot koop;
. Kleillbandelsprijzen van rijst slultend bepaald door d~ heersehende
verk.
te Batavia
opinle in zake de toekomstmogelijkheMrt. koop.
.
verk.
den
van de betreHende maatschappij.
Ketan
Bangkok
/6.25
/10.12
'f
Apr1)/JUDlltOOp.
5
Ketan
Java
Een
parallel kan hier getrokken wor"
5.60
"
9.06
verk.
Slljp Boeloeh
den met de warrants van de Shell Union.
• JUUlSep& toop.
Krawang
,,4.40
verk.
Deze geven het recht, tot ultimo 1939 25
" 7.125 ,
Huller Booloeh
" . oet./Deo. toop
aandeelen Shell Union op t~ vragen teverk.
'
Krawang
,,4.1Q
gen den koers van $35. De hul?lge noII 6.64
',>--'

,

II

\

o

PACU'IC JAVA BENGALEN LIJN

S1~11'I' liE'
EF'r KNJEBLESSURE

"Siantar".
22 Febr.
vertr. vertr.
Calcutta..
"Kota Aigoeng.",
17 Febr.
San l"ran",
cioco, 9 Mvt. 'Verw. Manilla.

Smit het-it last van een knieblessure
If. i\. P. A. G. - D. A. D. G.
kan· niet meespelen iil den oefen,we,dstrijd, die 24: dezer tegen Crystal Palace zal worden gehouden. OOk de
T hollis re is:
kwestre ,of hij -z;al meedoen in de matcb
Llineburg" 7 Febr. aangek. te A!mster..
tegen Zwitserland kan nog niet positlef dam.
'
'Yorden beantwoord.
' '
"Hanau", 19 F'ebr. aangek. te Suez.
'
'"Menes", 2~ F'ebr. verw. te Batavia.
......., "Freiburg"t 22 Febr. aangek. te Amster..
&Z2&L &. SS &iL_
Hi

.

dam.

"Kurmark", 19 Febr. vel,tr. van Port Said.
"Altona", 20 Febr. vertr. 'Van Padang.

Off. Berichten
•

"Uckermark", 23 Febl'. vertr. van S\}ma·
rang.
"ESi£en", 11 FebI'. vertr..van Antwerpen.

l\'Iarine
Over~epI.

van, het Gouvernements ~.S.
toor van SCheepvaart de 2de werktuiakuhdig·? H. A. MEELHUYSEN.
.,

"Arend' te Tg.-Prtok naar het Hoofdka:l-

TIlE BANK LINE LTD.

"Tweedobank", 23 Febr. aangek. te BatavIa.
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DE MOORDZAAK T~'8ENMkS,'AMES
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'X

mat. 'B'E'utAH BONDI

BINNENKORT

'AlA'N MOWBRAy

" MiST 'DEZ'E INTE'RESSANTE 'FILM'

DE GEHEIMZINNIGE KANOElAARS,' YAM 'DE'N 'K'EIZE'R.
(DIE lEUCHTER DES KAISERS

«.

CAP ITO Lti e d~:~ .~ ~ Jg9r.g!,)\v,O~r Jl.~ J '"a,a:1I t
,
, ' , ,'f:~;
MADEl~.I.~~, ,~~'~O~t )," ',.EO Il'~E, B..HeN T
fn Paramount's sensatfo'iji!ele onthulUng over een. berUcht moordproces

---KIN G Sfe PS 0UT
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GRACE !MO'ORE -,Q~O .
'
FRANCHOT TONE

TJIKINI ... DIERENTUI~1
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HEDENA\/()'ND :8.30 n.m,
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~IET !

ARTHUR TREACHER
.. ~ (Ni~t ~oor kinaer~I)).:.; g
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Gong's superwerl< mat SYBILLE SCHMITZ, JOHAN HEESTERS
EN KARL l. DIEHL
~-

SPECIALE MATINEE'S

=__:::::=====

MlodAds om 5,30
, SHIRLEY TEMPLE In, "OOR ~LltJI.E Gllft"

Vanaf Donderdag 25 Februarl a.s, 'S:
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Pe~n,anen't

Wave

'{ 9.- Oliebehendellnq
(alles inbeqrepen)

. Jacob van Campen schonk aen Arnsterdem:
"H~t :Huis. ,wdarln de Ra~d zljn i~trek n'am.
Nog prijst' men' h~~1 ~ijzon'der
, Ojt ac~tste ,werel~~Qnde,. '
Maar weet gif. dat het pas na BoIs in Holland kwam 1

f 2.'50 'extra

J

Systeelll Vlakwlk.el

Coiffeur J. M,ESTERS
Rijswijk !$ (Grand Hotel Ja~a)
Telefoon 'WI.' 1'65. .
-
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\Vest Java, staat ter beschikking der loges,
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da ·succQsvolfe·. RKO/Radio' I avonturenflrm van BrH$ch' Nieuw, GiJine~
m.at' STEfFI DVNA, RAYMOND 'HAHON. en REGIS TOOMEY.
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zoekenwerd een bron gevonden, 3Y! K.I\!. '

~x_t,~~ :" Her~,le~,~~te A~lf·)9jURNA;.l.·
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De Ikeukell werdutgebrokeu en 'opl1ieihv opgebouwd, het laatste type Icrnuls Ingebouwd en
wat daarop bereikt wordn
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van Paramouilt",

voren,
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Vobr aile te~ftljaen-.
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'I'ulnen,: bloemperken en wat at nlet werden, JP-{1ngelegd om bet gelled zoo' mc?i en apart
'fe'maken, dat de me'est verwend,e het hier no-g ~boier vindt dan
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Waal" ook. Onze prijzell zijn,

;

zeUs voor onie luxe 'kiuners, blJUjk.
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Gaarn~ hb~eh "~ij 'dat ~ ~iC~, zeif ~een~ :~~hit ;'o~.~rturgel1. "Vij 'Net~11 zeker

g~i 'geweest,

Uw
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fight to the
cUath of the jungle's
greatesJ en~mi~s. ~ •• the
tiger ana the panther.
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1.~d9g.~ek~~n~

Dot 01-(1

..
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'KAN NOO'IT WETE'N II

'~en blilond'~r mool gekleurde

,

~ (

••,._, ' ,S'hlster • • • fantasthch.· ••
to'di zoo' 'reallstfsch 'weergegeven, dal Ubi)
Uw thulskomsl d" sll;lltlngen van deuren en
vensters extra goed lull nakljken f MEN

MAGNE'ETJES .tREKKEN
.•

VO,t!r b~o~c,opp:~~jtn9~,C~S 'zie' ook

:en

, V'oaraf:' o.a.,
teekenfilm. ""

.0" ..

with
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JUNtGLE,

RAY

'tAMIROfF

LYNNE OVERMAN.MOllY; iAM9'N1~'~LA

witchcraft rites with a
beautiful gul at the stake~
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PRINCESS"
'MIlLANO • A'Kt'M

.SEEtlieamatingjungle
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fen ademloos makel1~., .verha~1 ,va:'1 ~~n_ vr_Qu'!(eJlJke'
Tarzan In 'de d1chle wll(h~rn's~~n, yan ~~laY~,. D ,e z.e
f II m Iso 0 k g roo len dee Is' I U I v e r M aI e.l s c h s pre k e II d t ' ..' '. ' .
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"ELCK WAT WILS·' ~

(A S, YOU L,I K E I T , WILliAM. SHAKESPEARE)

Een

oolijk 'Irefdesspel, tiritelend van
b;ruise<nd~n' 'Ievenslust en mee, __ ,:s/ee'pende charrrie, rrJet
"

,.

.

! ~ T \'

r "

van DJlls£Ing

23 Feb~uari, 1937

DERD~

.'

indien deze Indlsche ,journalen aan een de drommen kijkers, zou dit tooneeltje
zekere eenzijdigheid gingen lijden. Ik een 'veel juisteren en dleperen indruk
stel me zoo voor dat menig film-ope- hebben nagelateri. Verder komt het mij
rateur het inlandsche leven interessan- voor dat wanneer de opnemer een zeer
ter zal vlnden dan de voor hem dag- in 't bijzonder, belangwekkend tafereel
dagelijksche dingen uit de Europeesche kan verfilmen, er hoegenaamd geen beItullsche [lltsen. OIJ het slloeren tloek, - De outoangst del' sarnenleving, en dat hij onwtllekeurlg zwaar : tegen is dlt Jilmpje wat langer
deze meening ook aan het Hollandsche te maken dan een gewone actualiteit.
~llliJ·lillnIJjes door publlek en bioscoop-exploitanten, publtek toebedeelen zal. Men zou lang I zoo'n. tafereel was bijvoorbeeld' de herkunnen
dlscussleeren over de vraag wat, installatie van het zeltbestuur in Goa,
Over de Riikseenheid en hoe die bevordertl kun. iooralle mogelijke factoren in aanmerklng een ulterst dankbaar onderwerp waarde)•• Crltiek van otulgllstel~ • ,•• die sel]
I{e'bl'eke
genomen, het meest. naar voren gebracht van heel wat gemaakt had kunnen wormoet worden, het Europeesche of hef den maar dat nu zeer onvolledig en,
,
blijoen, - De geT;~ol~'t~
Inlandsche gebeuren. Ik voor mij geloot Iragrnentarlsch bleef omdat de opnemer
dttt beide samenlevingen belangwekken- blijkbaar beducht was voor te groote
lUOEDERLAND~CIIE,I{RONIEf{
:~~en ander verwljt, nu nlet slechts van de film-objecten in overvloed bleden en uitvoerigheid. 'Juist in dit geval was die
rllmexplottanten maar ook vansommlge dat het op den duur niet al te moeilijk beduchtheld ongegrond,
door
oudgasten-toeschouwers, aan het ad res zal zijn' de lutste doseering te vlnden, '
i
Dit alles behoort evenwel tot de kinvan de makers dezer [oumaten IS da't Zij Het Indlsehe [ournaal, dat ik juist vanGozen redacteur in Den Haag
derziekten
waar de Indische journalen
mlddag
in
een
Cineac
zag,
leende
ziCh
hun 0 blee t en bljl voor k eur ill: de inlan d - in dit opzicht zeker niet tot critiek. Het doorheen moeten alvorens aan aIle versche samenleving zoeken, en het leven was gevarieerd en gaf zeer goede beel~ wachtingen te beantwoorden. Het Nadel' Europeanen' dlentengevolge ver- den van evenementen die nog maar zeer ttonale: Dagblad, dat het nut van deze
Den H a a g, 11 Fe bruarl.
waarloozen. ,Deze eigenaardigheid zou kort geleden in Indle aan de orde vall filmpjes zeer terecht onderlljnt, acht
speciaal gebleken 'zijn: bi} .de opnamen den dag zijn geweest. Het bezoek van het de plicht del' regeering de, vertooSinds een week of wat worden in een
d Dors t hi e d k
I
.
bl h t
van ide verlovtngsreesten- ten Uwent die e J.JV e s re, e rans egging IJ e ning ervan in alle bioscopen gebiedend
aantal groote bioscopen geregeld Indlstandbeeld van J. P, Coen, de landvoog.. voor te schrijven. Laten we echter hosche filmjournalen van de Anif vertoond vrijwel uitsluitend een afspfegel'hlg: zou- delljke bezichtiging van een Glenn Mar-, pen op eell zoodanige opvoering' van het
.
'.
.
den geven van den weerklank van dlt tin en de weder-instellin01 van het zelf- gehalte der filllljournalen dat ze zich
waarmee dan eindeliJ'k ook dit kostelijke
. t "b"
" d' " . b I "
.
b
groo e ge euren on er' onze rU ne broe.. bestuur in Goa waren er de interesSal1- ze1fstandi~, zonder voorschrift van bomiddel om lndie dichter bij Nederla:l1 ders. Nu he}) ik door een samenloop 'van te onderwerpen van. En dank zij het ven af, een plaats op de programma's
te' brengen toepass~ngi heeft gevonden. oinstandigneden 'het bewuste: journaal sterke Indische Ucht en de goede foto.; veroveren. Men mag nlet ·tevl"eden zijn
Nu men. er aan gewend is geraakt tel- niet gezien', en ik herhaal hier' dllS een grafie 'konden deze opllamen qua hel':' voor en aleer ze zulk een attractie 'zijn
kens Indische flitsen op het zilveren grief ,waarv_~n,ik' de ~eg~~ridheid. niet derheid en scherpte met aIle buiten.... geworden - en da t kunnen ze worden
doek te zien vel'schijnen en z!ch tege- kon ~eoordeel~n.,De ~~lltiek' ~wam ech- landsche filmjournalen wedijveren.
' - da t geen enkele bioscoop-directeur V001' de eerste maal sinds den dood van I{oning George heeft Koningil1 l\lal'Y van
ter van comp~tente zlJde ~odat ik het f
,
•
'.
het buiten 'een wekelijksch Indisch jour- Engeland, tezamell met haar SChOOlldochter, de lIertogil1 van Glollcester, eell
lijkertijd overtuigen 'kan van de aanwe- nuttigl acht 'ze in deze 'kronl~k aan te ,Een opmeIking moet uuj nochtans Ult naal zou kunnen of willen stellen.
SChollwburg (het Criterion-theater te Londen) bezocht.
zlgheid van een uitstekende en schier stippen~ wa'arbij ten overvloede nog even de pen: me~ w~rlke .bij deze actualitel~
onuitputtelijke hoeveelheid film-stof ten gestipulEierd,f zij> pat het: nlet, begonnen ten v9~ral llle~ UltslUl'tend met close-ups
Film en radio
Uwent, waaraan oudgasten trouwens is' om he't zoeken van' spl}kers op laag en detal.1foto s. wannee; ik va~ d~
nooit get.wijfeld hadden, wekt het nog water. De' b~doeling is slechts de Anif kr~n~leggmg v~or C~en s standbe~11
AlshapPlarha~td' tot belvOkrdering vdan fhilet ofschoon daar de band nog geen eeuw' 'reis, welke speciaal bekeken mo€st worslechts verbazing dat.het zoo lang ge- in te llchten omtrent de ontvangst wel- wellllg, anders z~e dan de onmiddelliJk~ saam 001' g el sgevoe an men e
m
d f"
i i i
"
Iuurd heeft alvorens' op deze aanschou- ke aan haar producten ten deel valt, en omgevll~g ~au ?It monument waar tweG nog een heel eind stellen boven het ra- oud Is - wordt vaak in kringen van den, e", manc ee e mas aan~ez en Iller
welijke . wijze de zaak van de toenade- zoo mogelijk hier en daar een hint te heeren 1n t, WIt eell' krans deponeeren, dio-cont~ct, welk laatste aanvankelijk oudgasten de staf gebroken. Men moet natuurhJK: geen sprake kon ZlJll van een
ring gediend ,werd. Maar tevens vel'heugt geven waar 'ze haar voordeel mee kan komt er van de I"couleur locale" niets een mislulcking is geweest, althans in de echter direct constateeren dat de mees- kwasi-particulier bezoe,k. De reis naal'
men zich over het eindelij.k succes van doen.
~erecht. Het. ha.: ook
een ~om~scherl l'ichting Oost-West. En passant zij er, te oud-Indischgasten'voor een nlet ge- en door ludiC z9u met veel staatsie
de p'ersonen die onder dit werk hun
ag, erg/ens 111 uropa unnen ge euren. flan herinnerd dat sinds eenigen tijd de .
plaats moe ten he'bben daar was nu een
schou.ders hebben gezet. lndien van
l\Ien wake tegen ~ellzijdigheid Als het oog van de camera even schou-' Nirom-Avro uitzendingen verzorgd 1W0r- rll1g deel me de schuld dragen aan het
'
iets dan kan van deze filmjournalen gewend over het Wat~rloo-plein, gegaa~ den door een' journalist, een oplossing, gebrek dat ze zoo gispen. Zij behoorden maal niet aan te ontkom~n.
zegd worden dat zij in een leemte voorOm tot de zaak in kwestie terugtte was, 'zoodat we het 111 ~~gelvIucht za .. die in deze kolommen is beplei1t toen de vurigste propagandisten voor lndie
In elk geval staat een Indische reis
.
keeren, het zou mij nlet verwonderen gen, met de daar ollgetwIJfeld opgestel.. . h.et dUidelijk werd. dat de zaak s.paak in het M~.:>derland te ziJ·n. Maar dat ziJ'n
zlen.
t~
.VV
op het program. En waar de beg'eerte'
Wanneer ik het woord "succes" ge- •
.,
hep. VergeleKen biJ. de eerste emlssies, ze in over groote meerderheld niet. Int
pruik slaat dit voornamelijk 'op het feit
de weinige goede nlet te na gesproken,
"
..
om e gaan er is lijkt het niet gewaagd
da-t de Indische journalen op de probeteekent dit een stap vooruit. Het hal- tegendeel IS de onverschlllIgheld van te veronderstellen dat dit gedeelte van
gramma's staan, en mindel' op vorm en
ve uurtje eenmaal in de veertien dagen tallooze gerepatrieerden je~ns het land, het program ook uitgevoerd zal worden
inhoud ervan. Van een onvermengd sUli-1
Is' echter zoo'n minuscule partie da't men waar ze een bestaan en een pensioen wanneer de omstandlgheden gunstig
ces kan men namelijk totdusvEtr no~
~r niet verder aand~cht aan zou beste- gevonden hebben, een nog wonderlijker zijn,
nlet spreken wat betreft de ontvangst
Clen wanneer m,en n.~~t de. hoop .koester- realiteit dan de indifferentie van het
van deze filmpjes bij het publiek en bij
d~ op een aanzienhJk~ ~1.tbreidll1g zoo- Hollandsche publiek. De kletspraatjes
de bioscoop-exploltanten.• Voor het pudr~ .de betrokken vereemgll1gell de over- aan de bittertafel kunnen we buiten bebUek zijn ze nog geell: groote at,tractie,
tUlgm~ ~ebben dat ze op den goeden schou)Ving laten. Er zijn rhenschen die
'\Vat ze toch worden moeten, en in saweg zijn.
in Indie een zeer hoog. ambt bekleed RushuuLs eerste schoonbeidsmenhang hlermee blijft de groote waarhebben doch wier namen men nooit
deering van de exploitanten eveneens
Het is duidelijk dat door middel van meer hoort- noemen wanneer de zaak
instituut I
uit. Deze' laatsten, althans sommigen
de film ~en veel g.rooter arbeidsveld van Indie op de een of andere wijz,e gehunner, voeren als eell van de bezwaren
voor directe in1:ensieve bewer,king open diend ·kan worden, ofsch'Jon ze nog vrij
ONDER LEIDING VAN iUEVR.
tegen de Indische snapshots aan da't ze
ligt. Een causerie kan nog zoo boeiend jOllg waren toen 'ze hier terugkeerden.
l\IO.... O'l'O\V
niet altijd actueel genoeg:, zijn. Scenes
zijn, toch zal de groote ma,'3sa altijd meer Men is ze vergeten, men waant ze dood, '
toegankelljI~. zijn voor het beeld dat ze' totda~_ U~" een~klaps opduiken in een In de opwinding, van de laatste'\daaen
,als bijvoorbee14' een M:a~atho1J';'JooP .n~
"'Ojokh\ l;>elloorden'hiins hl'zlens"hl€t voor·
111et mindel' J}l'Jeite ill zich opnemen'vergtadering van, den"Pensioenb~ind'als~ove~ het groot'e R s<::i h
h0
,een actualiteiten-film in aanmerking te
kan. Als propaganda-middel komt de 'tegen de gevreesde korting moet worden 1
u .. sc e proc~s ee
komen. wam'ieer men in Holland even
film in de eerste plaats, en de actuali-' geprotesteerd.
'
lr.en geheel over het hoofd gezlen, dat
weinig 'i<ieskeurig was, zeggen zij, zou
teHen-film waarschijnlijk nog voor de!
h~'t eerste Russische schoonheidsinstimen weI elken dag een heele zwerm
speel-film. Toch Z3.~ ook met aanwen-l \Vat aan de Iangza3.m-aan ontluiken- tuut dezer dag-en is geopend! Het incamera-men in actie moe ten zetten om
ding van dit mo~erne en beproefde wa-II de belangste:ling VOOl" Indie ,en Indische stituut staat onder leidina van mevrouw
di,t soort ,kleine en onbelangl'ijke gepen, de strijd tegen onkunde en onver- zaken een geweldigen hnpuls zou geven, Moloto de
htae Got b
d
'lk
beurterlissen te verfilmen.,
_
schilligheid een onderneming van lan- en voor de Rijkseenheid meer zou doen
V:,
.
ec.
n
e van en vo s.
De actualiteitell-film j
gell adem blijven. Natuurlijk, in het al- dan vijftig~ filmjournalen en honderd comnllssal'ls, leldster van de Russische
gemeen weet elke Hollander weI dat zijn radio-causel'ieen~ beseft men natuurlijk Parfun:erie-fabriek "TeJe".
Oit bezwa8.r lijkt mij in' begins~l weiland zender.,Indle - maar dat is voor, ten Uwent zeer goed. Een bezoek van
nig gegrond. ,Men moet, dunkt. mij, zeus ,
hem een v~ag, reusachtig', gecompliceerd •het prinselijk paal', wall! daar g~at het
voor 'een 'actuali:teiten-filnl het 0)1",/begl'ip --- niet zou zijn wat het thans. is.l hier uitera:.uct- om, is nog s'teeds in overDe "Iswestija" publiceerde een iriterd'e r we r p niet al te erg beklemtao- j
Hij 'zal welHch,t ook de leu') "Indie ver-I weging. Een collega heeft dezer dagen view ,met Medame Molotow, waarin zij
1or~n, rampspoe
' d ge be ren " gaarne on- II 'lll e e11 H, 0llandsch
blad het maken va n verklaarde,
dat het dat
instituut
op groote
ne n . De nadruk dient te vallen op de I
:
basis is opgericht,
het meer
dan
wijze waarop het wordt behandeld. En
derschrijven. Maar dlt is een onge'inte- I zjnspclinge~ op een ;dergelijke reis af- 100 man personeel bez~t, onder wie spB"
zooals de vel'slaggever die zijn vak verresseerde, principieele, g:emakzuchtige I gekeurd. Aandrang in die richting vond cialisten ,met een zorgvuldige buiten..
staat van een onbeduldend voorval op
toestemming die nlets om het lijf heeft,! hij elgenlij~ indiscree't, om niet te zeg- landsche 0 leidi a, op het gebied der
straat iets aardigs weet 'te maken dat!
Zo~ lang het directe verband tussehen: gen onvcegzaam., Het is mij nlet recht cosmetiek p
no
het publiek met genoegen leest, zoo I
dat verlies en die rampspoed hem nlet Iduideli}k \Va~rom men niet zou mogen
.
moet de camera-man in staat zijn een
voelbaar is gemaakt zijn we geen stap laten mer,ken dat men iemands komst
..
.
Marathon-loop te Djdkja of waar' ook
verder.
lop prij.s stel,t. Het zou voorwaar een lasHet lllstltUUt heeft een specIale at..
, t i g heerschap zijn dat zoo iets kV{alijk deeling voor het verwljderen van tazoodanig te verfllmen dat het beeld de
aandach1t, van den Hol1andschen toeDe Nederlalldel' en zijn nam !...... Maar' dit ;doon .de beide be- ,tou~eringen, verder een afdeeling voor
schouwer even gespannen houdt. De
koloniel1'
trokkenen dan 'ook geenszins. Zij heb- behandeling van pokken-1idt~ekens, enz.
verfilming van een brandend actueel
ben nog niet zoo he,el lang geleden te
gebeuren kan J;;otaal mislukken, :1e opOver die na drie eeuwen inderdaad kennen gegeven. dat 'een Indische reis
Indien dit instituut het succes oagst,
name van een simpel "fait divers" 'kro,-,
verbazingwek·:{ende 0l1'kunde - de Hol- hun in aIle opzichten zou toelachen.l waal'op men rekent, zul1en er 'blnnen
een g['oot succes. worden. Alles komt op , H.I{.II. Prinses Juliana en Z, K, Ii. Prins ReInhard op de vermaarde
lan~er weet van lndie niet meer dan Maar zij hebben tegelijkertijd nlet vel'- afz!enbaren ~ijd meerdere inrichtingen
de manier ,a an.
, ".'i~cberbastei" .. te Boedapest.. De Prinses koopt juist prentbriefkaartell.
de Fran::chman van z ij n koloniaal rijk, zwegen dat een van de kanten van zoo'n worden geopend.
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gidse hun een moaie, gebeeldhouwde
HOOFDSTUK XII
"U moet ons maar eens zeggen, hoe
Lady Adela wIst, hoe krap hij er vaal' zijn, als U op deze wijze zijn taak wat
bank,·wees. en Ruddiman ten~lotte hljg
wij op de een of andere manier ook tot moest zitten; dus aarzeid~ zij er mee, k9h verlichten."
de: "U, zult er mij toch nlet de klandiDe lasten aan den hoogen
steun kunnen zijn!'
0111 inteekeniugen te berde te brengen
'
1A
f
Oit was het in ho,ofdzaak verhandelzi~lon~. onltnedmehn, m y Iord? ' en gl?,g, terrang yerbolldell
Oit bracht den dominee uit de plooi. en zei enkel:
de op die eerste 'beide ochtendbezoeken
h
Wlj ,zlJn o~ sc ap . aast even rood zag
•.
,.Het 'Zal een heele troost zijn, mylord,
"Dank, u. Heel vrlendelijk van ul'J
van erge~1lls over ;dlt. ~ncident,' juist op
F:en. heel€' be~oekll1,g lias het voor als er van hie,l'uit wat belangstelling
"Is er soms iemand, wien ik zau k'tm- en er volgden nog vele van dergelijka
nleuwe
deze gewljde plaats; een geluk nog, dat den llleuwen 'bez1tter van Northmoor, om wOD:it getoond in het welvaren van de nen voorlezen?" kwam Mary te voor- kwellingen, want het was hun dikwijls
een ware inspanning, om het gesprek
de domh1ee in zljn lange toga nog niet op I op den ochtend bezoek te ontvangen. gemeente. rot nog toe liet die veel te schiJ·n.
---.....---k
I
1
H t
t
t h
bt I I
gaande te houden, daar vere van de bel
den anse versc 1enen was.
b ~ ehetl's e, dad tern amI Slda ve. werd gze- wenschen. over, miss Morton in den
"Is u dit gewend?" vroeg lady Adela zoekers al zoozeer onder (ilen indruk wa5)
J UlS
. t was er een
'd
laG,
was
e laat-sten
hjd \Vel - maar het moae
hlp.r
let onvr Ien d e l"k
.
'"
ge ee It e-l"k
1J e res t aua
ti a van'
I t (en
b i ommee.
1"
,
• 0
~ 1- n
IJ , maar blijkbaal'i ren van het feit, dat zij zich in zulk een
a t grtll1g, wat het talent tech in twijfel trekkend.
. Dien vol<J'enden dag was het ZOJldag ratie van de kerk in' voorbereiding, '!na'''eee
'< ~en b:~l~
~
a~1
1e
r
:ven
SC.1~JVen
gezegd
worden
ze
is
VOOfnaam huis bevonden, dat ze nage1
h
en het zag'"er uit n~ar regenbuiell zon- II maar de adellijke famille had men toch I 111
1
°dlel~ etn ,0ok,Peen. evhent a ark- onberek~nbaa~; wat tIouwens geen
"Neen, ik heb het nooit te voren ge- 'noe-g n:ets kcn:len . . zeggen; anderen
. t
hit
k
b
1
I wan e mg e rna n III e pal" , wondel~ IS
der opklaringen Met regenjassen en 111le van tar p aa sen unnen eroo- toe
Wo d
d ' k d' d
......
daan, maar ik zou toch zoo graag iets weer hielden hun eigen schuchterheid
.
d
t
i
n
0 man
wer vlek
aange
19
0 d't
dId
paraplu's gewapend, begaven ze zich op I ven, us s onden de ze. e 5, waar het en eenmr.
eenzame,
zwarte
leek~on
in den
p I oogen,bl'k
1 wer
a y All
i: e a 1le t doen!"
,
.
voor trots. Degenen, 'met wie zij het
weg en niemand, die in hen den Lord I kool' ha~. behoo;en t~ zltten, onder een gl'ooten, ongezelligen salon, waal' nooit vertrek Ib~~nengelaten en de do.minee
De oprechte nederigheid van den toon makkelijkst omging~n, een ' douairiere
en Lady van Northmoor zou hebben zeer leehJk, hoo~ kooIraam l11 e t het wa- iemand voor zijn genoegen zat.
keek of hlJ verraari' had gepleega, ter- was a.andoenlijk. De dominee en de en een luidruchtige oude Squire, die
herkend, wat ze nog eens heel duidelijk pen van de Mortons er ~p.
.
wijl het heele gezelSichapje weer als be- autccrat.e kekellJ elkaar aan en Zijn I zich opwierp als leidsman van lord
zouden ondervinden teen ze maar waI h t "d
d It'
d' b k ' De dommee was gewoon afgesche'ept vroren was. 'Niet dat haar ladyschap Eerwaarde stelde .voor: den ouden I Northmoor in zaken betreffende het
rell gaan zitten op de plaatsen vlak bij
t n e b~n ker~ ge e~ e v:n e t an t te worden; hij was een al wat oudere niet op zeer goeden voet verkeerde met I Swan.
'
:
I I,'
graafschap, en ook een levendige maar'
h
den inaang maar daar verdrevell wer-l za k€ell~ eeiej . ame tln'jfeldzlwdar
mde weduwllaar, niet opgewekt van aard. ~~n dominee,' dlen zij inderdaat! dage:,Ja," z,ei lady' Adela, "die ~~de Swan overdreven dame, die hun zelfs te vee l,
o
,
•
em me.g
e, ongete,genover
WI ,e azaten
y A de
e- ,Frank wa.s gewend
met geesteliJ'ken om hJks raadpleeade
over gemeentebelan
tte, alth a
ns ,
na haar ve r t r e''''
w aarden door
een
man met een dlk,
rood ge _ een
la Morton,
en daar
~
o.
••
• woont op Linghill, een halve mijl van pra' a
no
zicht die grauwde: Wat doe je hle,r op It di d
t
"I d
h lk' d
te gaan, of ...choon de rollen nu omge- gen e~ bo~endl~n h,ad ZlJ de bevalhge dit huis af, 'maar te vel' van mij, om ~chuwde Frank zijn vrouwtje:
mijn' plaats?""
~ en en, erwIJ ,e sc 00 m. el'en op I keerd waren e.n hij, inplaats van gepro- hOff~hJkheld, dIe haar aa~gebore,n was, hem nu 'zoo aanhoudend te bezoeken.
"W.ij moe ten oppassen, dat \Vij geen
dv treden v~n die banken walen ge- tegeerd te worden, zelf het initiatief m.~aI d~ze .salon had altlJd 'Zoo n be-I Het zou mij zeer aangenaam wezen, als I'gebabbel aanmoed~gen over de familie,
. t k wa- s c h a a r d . '
moest nemen. .
vnezenaen
op haar .en dan
'Al'en hoek v'oor tlW ldle e
hi r voor
., ons was.I"
Met de woorden "Neem lllij nle
..
tidmvloed
d tid
tot twas U' de hUl"SJ'cs daa".. l'n l...l
vergezeld
van
een
on
De
dienst
a
de
d
i
d
k
Z
'kt
lk
k
d
I
Z\J
over
u
g
,
·a
e
ere
pogmg
08- rekening wilde nemen"
.
.
11'J'k" , m'l'o;:schl'ell
..
-,
was n rs an n e ere reI en e aar een ou e, s appe nadering harerzijds zou leiden tot iets I
.
,,0, lk WIlde
weI, .
dat Ik de menschen
deugende tinteling in de oogen, verIie- ken te Hunn!nster en het zingen be- i hand,' gingen recht overeind zitten In wLat aa,nstoot kon geven van den kant
"Dank u:" zei Mary.. en vo~ld-e zich oak zoo mo.oi
~1un plaats ~ist te zetten ze de bank, toen er een keurige paalde zich tot de hooge', schrille stem,-I hun stoel en vingen aan het zeer ge- van de nieuwaangekomenen, wodat de Z!oo gelukklg, of ze ~en opdr.acht had ten, als ~e lets mIn-wenschehJks zeggen,
jonge dame van de plaats daartegen- metjes van de jeugd, gesteund door la~ schikte onderwerp van een vroeg inval- ware verhondlngen haars inziens en- g~kregen van den blsschop III hoogst- zc'oals mIss Lang of lady Adela!" zuchtover opvleog en na een verontwaardigd dy Adela en het hoofd van de school; /lende vo~st, wat, helaas, de uitwerking kel konden bewaarct worclen door' een eigel1l perOO?n.
,
.
te Mary.
gefluisterd: "mr. Ruddiman, het is zijn de preek was lang en saai en de heele ,had, dat zij elr zelven ook 'geestelijk on- eordeelkundiO'e vers-chansing van
die
"Heeft uuss ,Morton luet geSprOken, "Stel je dan maar voor, dat je met je
Iordschap", met een buiging zei:
bijeenkomst had iets allesbehaive op- del' bevroren.
hoffelijkheld 0
van een Zondagss1choolklasse voor ,de schoolmeisjes bezig wa's,'" raadde hij
"Mag ik u naar uw eigen 'bank gelei- wekkends.
Even ontdoolden ze, toen lord ,NorthToch was het meer het optreclell van j~ngens?" v~oeg Frank. JJ~k b~? weI ge-I aan.
den, mylord?"
Lady Adela had een vriendelijk, lief moor vroeg naar de gemeente, die groo- den dominee dall zijzelve, die den in- WOOn,?1U er zoo ,een te lelden. " ,.
Het terugbrenge~ van de bezoeken
gezicht en leek heel eenvoudig en tel' was, dan het kerkbezoek dit deed 'druk gaf, dat zij zulk een geweldige
Dommee ..Woodman scheen .~oo ver- was haast nog grooter corvee en een
,En zij ging hen voor naar het koor, vroom, luaar het was cen teleurstelling, vermoeden en Mary vl'oeg, of er veel autocrate 'zou wezen. Nadat de vorst baasd, of hlJ gezegd. had, dat hlJ g~.woon heele uitkomst 'was het, als de menop de hielen gevolgd door mr. Ruddi- dat zij de nieuwaangekomenen niet armoede heerschte; haar wel~d geant- nog eens, weinig geanimeel'd, besproken was aan het ~erk III ee~1 ko~~nmlJn en schen' niet thuis bleken te zijn. En tach
man, ro01er dan ooit 'en in heel zijn eens even toesprak, toen ze haar but: woord, d,at er in den winter veel g~le- was, waagde mr. Woodman het er op: lady Adela zel allerbemmnehJkst:
was het in het geheel niet ZGO erg
w~zen duidelijk de slager,
'een en al tell! de kerk zilgen, In gesprek met een dell werd en dat er eigenlijk alleen door
"Zijll lordschap vroeg - was weI zoo
"De meesten zijn van. het najaar on- om ontvangen te worden, als om zelf
verontschuldiging, wat lord Northmoor ouden man. Lady Kenton zou hen on- lady Adela wat werd gedaan voor de ar- goed te vragen - hbe hij ide gemeente der dienst gegaan, maar het zou onge- te ontvangen.!
,
men.
' k o n steunen."
\
I
twijf~ld mr. Woodman zeer aangenaam
(Wordt vervolgdJ,.
teveergeefs trachtte te bezweren, tot de getwijfeld verwelkomd hebJjen.

F EU I LLET. 0 N
De

.

-l

Lord

I

II

I

I

v:

I

Of

'I

I

I

I
I

op

BATAvIAASCH NlEUWSBLAD

VtW

Dlnsdag 23 Fehruarl

"

1931

'de. ontvoerlng had, gelast. l!l korte ter- 17
t Tfe.rhaal
flat Koetjepof- mysterie
'
" men werd een akte van beschuldtgtng . (~or

Prinses 'en Prins, in Boedcpest

Outhullingen ill Fransch

Hcrtelijke huldiging ;in 'Honqcorsche porlement

blad

.voorgelezen, waarln de generaal aangeklaagd werd wegens hoogverraad.
De beklaagde welgerde hoogharttg te
antwoorden op deze akte van beschuldlglng, waarin geen enkel bewtjs werd ,
'aangehaald en die was opgesteld met
een. bJ:ijtal~~~it van personen, die slechts,
op wraak belust zijn.

,De Plano
door

Deaangewezen tandpasta

JEAN VIRRON

VOOI:

'E~'n. vrouw met baby heeft 'de ge-, De Charrues en de plano, leefden in
meente bi~~en" de Amsterdamsche po- de beste verstandhcudlng, tot er op een
lltle, ,h~t O.~. v. Ga$t1).ui~ en nlet te dag een muzlek-minnende vrlend op
vergeten ,een deurwaarder heel wat last bezoek kwam, die probeerde, op de piano
bezorgd. W'egens huurschuld zouden zij te spelen. Doch reeds na enkele maten
en haar, man 's ,~orgei1S uit hun woning sloot bij de klep weer, en de Charrues
te Oud-Oiemen ,worden gezet, neze ~lt- hoorden met verbazlng aan, hoeveel geze~ting zou reeds eerder geschled zljn, breken een enkele plano wel kon hebben,
ware het nlet, dab de vrouw voor kort De beschetden opmerklng; dat hlJ tach
lIet Gellert-hotel te Boedapest, waar Prinses Juliana ell Prins Bernhard
eel). ,babY had, gekregen.,
tot nu toe
enzoovoorts, werd in de
hun intrek hebben genomen,
, v~tttouwelijke mededeellngen
~oon de jonge wereldburger echter klem gesmoord, en de O·harrues zwlchtHen dagen oud was, wllde de huisbaas ten v.oor den. aandrang van denvakman
vrijhandelskwestles op het llchtende
Qp 1 Maart 1930 'ohtvl~g de, directeur geen ultstel meer verleenen, De deur- en besloten onder den druk van de auto'Vorstelijk p'nar alom .met
voorbeeld -werd gewezen van het land, v:aIl; 'de centrale recherche te P~rijs een waarder verstond zlch, alvorens tot de riteit de piano te Iaten repareeren
vreugde begroet '.
;dat men dan als, de zeldzarne plek be- I brief, waarln drle lnwoners uit Letland ultzettlng over te gaan, nog met den De;l volgenden dag kwam de stemstempelt eIJ: bewondert, ,~adat het ~p- "aa~1?oden, 'de, ~ee.'$t v~r.trouwe1ijke, ~e:- hulsarts, dle verklaarde, dat vrouw en mer Hij zette aIle voorwerpen van de
.Onze correspondent te Weenen schrljft .plaus was verMh\derd, wees hlj hog ot> dedeellngen tedoen over de Qntvoering klnd thans weI zonder nadeellge gevol-"
.
ddo. 10 dazer ':
,al 'wat de anIle :Hohgaarsche oo'rlogs- v'ap. ',Koetje'pot' en 'zijll franspOrt naar gen konden \vorden vervoercl. De deur- piano af en klapte aan voor- en achtex:.
slaehtoffers te danken hadden aan Hol- ~tisla'nd. De ~echex:che ~ing op het 'Voor- waarder huurde da~uom een auto met kant de zwarte wanden van h~t groote
Het blijkt,ook,fn Boedapest',voor·Prln- I;lJld, waarop geestdrUt1~e "Eljen's", dJ. s~el in. doch '9hgelukkigerWij~~,v~r- ch~u#eur ep. b~ach.t de vrouw met haar instrument af. En ~a eend~ltvoe~lg ~nt
:ses Juliana en. PrIns Bernhard ~ite..rst 'he~ ~ongaarsche bravo, voor: de hooge s.¢he~n. ~~et?fuyen~ 'eel~ ?h~Sch~!de~ sprl)it, ter.wij1 de ~~ubeltj~S oJ? straat ~i~~fekna~~ij~~~1 ;~~:ts'l::telve': gh~g
l,astig om als gewon~ stervellng~n, en ;gas~e,n, on_~e. Konlngln en Nederland cer~cht ~,ll ee~. ~~rij~cl} ~.llgbl.a,d, ,~oq<lat, ~e~den gez~.t" al vast naar eent n~)Qdv ~r t tv k 'I' e hlj voor drlekwart
lHef,' als door fotogtafen en nleuwsgie- we~den 'lng~zet.
deiat,f~ qnd~~<.lanen'uib)~tland,.vtee~~n woning nalblj het Merwedekanaa. Iller aan e "er. 0 n
n
ilgen achtervolgde beroemdheden deze
'Prinses Juliana .en PrIns Bernhard, h.~t" ~la,ch~ff~r ~e." zu:l~i~, ·\~rdeh..~an weigerde de moeder echter pertinent u!t klaa~d~as ~OO~de ~len ee~:te:a~: ;i~ffiQoie,stad aan den Donau t:e kunnen voor wle 'De Custos de redevoering ver- I repre~l1lema~,t,I:egelen~ Zij Heten der- te stappen en spoedlg kwam de aap mt gew~ gen na, ~e v~r~c
he t
bewonderen. in een persgesprek heeft taflJd had, traden thans, naar. voren en halve 'nlets tilee~ van zlGh hooreh.
de mouw. Zij en haar man, een mellt- pen e en k reunen ~~c 0 s e h~aa~
secretar.ls van den '~rins nog eens 'dankten buigend yoor d~ze hUldiging.1 De infoima,tle" w~arover, Le Jour boe'~;, e.tschtel~, dat de ,gemeenu: he: ~:s} g~~rOl~~~~·,s wi~et:nra::tnheb;:~ ~
ten 'dringend beroep 'op de Boedapesters Toen De Custos Prinses ,full~na gewe- thans beschikt, Is uit een dergelijke hulsraad zQU overbrel'lgen en VOOl:, ko
d Pit
het raam e
gedaan, het incognito te respecteeren, :z'en:had'op een Katholh~k priester, prof. Qron. Het is vanzel~sprekend, dat hler-. len ill de, kac~el zou zorgen. De,vrouw til ::e agen l:t :a:en deSkuni.1l!e:
daar de Prinses en de Prins zoo graag 'Kornls, die j,ulst de zltthtg ,presideerde, 'omtrent geen nade~e 111ededeell~~gen t06n~e geen neiging ult de auto te st~P: I le~ dent gespa
0 ~ee
wee en be~
eens enkele dagen gemoodelijk in het ;groette· Prinses Juliana ook bttlgend de'ze, k.tinnen worden'verstl'ekt, om te v,oorko- pen, en er zat ,voor den deurwa~~}:~ o~ . v~nS ~~~era;e:~~ ~~t ra~m werd
mooie Boedcapest zouden willen door- 'w~aropzidh €en unicum voo~deed in de l'll1e~, ,~a\.~e f~llI~ 'vaQ ~en ,~,trok~~?, .weinig ,anders op, dan weer naal: 1
g.n
Z ,0_ d snar·n es annen. En
brengen. Maar vee1 blijkt het nog niet. parlementaire geschiedenis van, 'Honga-I persoon, die deze inllchtlngen vers~rekte dorp terug te keeren. .
:~ in ~~ et k me to ewa~e: en de plate; hebben geholpen.'
tije, n1. dat de vooriitter· ziah van 'zijn (hijzelf heert Rusland reeds verlaten,
Op het gemeentehUls werd ~e zaak
el~, ZlJ op k~ er t on ~
m
st ld
ietel verhlef en met een bUlging naar doch zljn famme nog niet) moellijkhe- ampel bes·proken. Waar het gezin nlet no an t en aar egen (len uur 01 ,
.
Nadat de Prms en de Prinses tegen .de 'dipldmatenloge bedankte voor deten 'den zou 'ond~rvil1den..
'arrnla'stlg was, 'kon van een verhuizing kwam er weer een knal, en het raam
den mlddag in gezelschap van een le- groet
D'"
., , k t d
t d ht
'ko ten van de gemeente echter moei- was weer kapot......
ti
t I
h t
I It I '
'
eze Zegsman en ' e ware oe rac
op s
,
ga e~secre ar s van e m n s er e v~n
De Custos tooi:lde vervolgens aan de der zaak hit 'hoofde van zijil functies. lijk sprake zijn. Te~ slotte vroeg de
Ditmaal werd er een dikkere pla.nk
Buitenlandsche- Zt~ken uit het hotel wa- hooge gasten'de pracht van het Hon- Ret volgende is,'naar hij beweert, geen cteurwaarder om aSSlst-entie van de po- gebrulkt om h~t raam te repareeren,
ren ge~eden naar de pr~chtige Fischers- gaarsche par1einent'e~'ook de schilder-. vaag verinoe"den, ma-ar een weI overwo- litle. Deze achtte het echter nlet ver- wat zlch ook in den p.rijs ultdrukte. Het
baste~, de ger,econstrueerd~ O'walmuren~ achtIge parlementsgarde in hun in- gen getuigenis:
antwool'd <le moeder en haar jongge- wantr.ouwen van ~en stemmer wa.s ech.die d~ oude b~rcht en kroninosk~~k om- drukwekkende middeleeuwsche Magya-I
' ,
borene op straat te zetten. Ook de tel' met te overwmnen, en zoo bet hlj
geveil, vanwaar men een heerhJk ult- ien-unlformen
"Op 28 Januari ging het schip, ,waar- marec'haussee van kazerne Jennerstraat, den toon maar een halven toon te laag.
:a1cht heeft over den Donau met de,
De Hon aars·che pai'lementslecleil ver.. op ,Koetjepof vervoerd werd, in Trebi- daama om hUIp gevtaagd, wilde hier
Men weet bij zulke dingen nooit, waa,r
prachtige bruggen en het indrukwek-, klaarden ~iCh na anoop in de couloirs z?nde aan. de Zwarte Zee v?or anker. niet tOe'overgaan. Inmiddels war~n voor men aan toe Is, want ditmaal hield het
kende parlement aan de overzijde, en
t
dit b' k
d Per auto "erd het slachtoffeI door Oe- den dimrwaarder kostbare uren ver- l'aam het uit En de stemmer hleld eell
'h d
k
d
h dd
opge ogen over
eZQe en over e . i'· a r Mostlo gebracht waar 'het
'
t
11
. .
"
na d a t zIj zI~ , aar 00 ge wee a en gelegenheid die zij gehad hadden in (Jr:g, e n a
~ u
:'
streken, want de taxi-me er ep na- overhaasten aftocht, om voor den knal
laten fotografeeren, werd naar het pa~- d
,
H
00' ht d . '
transport op 1 Februan arriveerde en tnurlljk door en ten einde raad gaf hij buiten te ziJ'n
c er e ,zoo ge-,
'd'
'e l'
id,f ll'jk' d r '
.
.
, ,
e persoon van aar
lement geteden.
Hefde Koninofn 'van Nederland te heb- \\~ar
e ge,11: raa onm "'~ 1" In, e den chauffeur last naar bureau-LmDe volgende dagen waren voor de
•
0 "
groote
Lublanka-gevangenls
werd
lnget
t
te
'jden
Ch
'
. d en.,
d Ze Ifs 1n h un
' Daar werden de hooge gasten ontvan-I ben kunnen huldigen Algemeen v~r- 1 t
'
naeuss raa
rl
.
anues zeer opwm
gen door den Custos Putnoky aan wien klaarde men zich ingenomen met '''de S 0 en,
OOk hier wa~ ,de vrouw met geen stok slaap meenden zlj knallen te hporen, ~n
Prlnses Juliana haar wensch'te kennen ~legante verschl~ning van onze Kroonl\Iartelingen ult de auto te kr,ijgen en de politIe kon en in de buurt van de piano liepen zij
gaf geheelincognito en onopgemerkt het prlns'es
'
den arnlen ,deurwaarder slechts aatr~- slechts op hun teenen. Het bleef echter
gebouw en de zlttlngzaal te mogen beBet Was Ininiddeis half drle g~worden
Gedurende zes achtereen:volgend~ da- den, de vrouw n'aar een Z!eken~U~ ke tamelijk rustlg. Weliswaar hoorde men
zlchtigen De Custos begeleidde daarop en het vorsteiijk paar begaf zich voor gen werd KoetjepOf pp de v'ree&~lijk~te brengen om ~aar het advies v:n ed 0 - soms gelulden uit het innerlijk van de
de - hOOg~ gast'en naar de diplomaten- een lunch naar een restaurant
wlJze gemarteld. Zijn beUle1f trachtten toren In te wi1?-nen. DeZ~ ra~1 Wer o~- plano; het knarste en steunde en soms
IQge maar reeds in de couloirs werden'
De Boedapester bladen vermeiden het hem' bekentenl,ssen te ontlokken omtrent gevolgd en de deurw:aar er, e nu rtee s hoorde men hem zuchten slaken. Eerst
. , k
.
.'
.
ongeveer vier uur met de vrouw za op- to en ook dat voorbij was waagde Char
~ij her. end door de steeds wandelende uitvoerig, en aHe Ho~gar~n zijn vanda~g zijI) verzet ~egen de sovjets,' te~wijl men
s' hee p t ,br'a~ht 'zijn last naar het
, en conf~r~erellde parle~entsle.den. Of- nog trotscher dan Zlj OOlt al waren op l~e'IU tevens, Wlld~ d~lp.gen, de nam~n te ~~~. v.- ~sthuis, waa'r moed~r en kind rue .het, een paar ooetsen aan te slaan.
schoon Prmses Juliana en Prms Berl.l- hun natlonale. keukep, nu zlj \Yeten, dat 1110efuen Van al~en,. d~e hem bij zljn plan- voor on~erzoek werden binnengehaald.
Hlj had het niet moe ten doen, want
hard dan ook ee~st heelemaal achtenn de zoo populalre gas ten o.a. gerooste.rde ne,n hadden. g,eh91pen.
'
, Nauwelijks waren 'de deuten van het zeUs voor zij~ ongeschoolde ooren wade loge bleven, gmg het nleuws hunner "Vogas", 'de 'visch die alleen in het BaDe igeneraal bewaarde evenwel een . ebouw d!cht gevalJen of de chauffeur ten deze klanken te erg. Men sprak een
aanwezlgheld direct als.. een loopend l~tonIlJ.eer leeft, de beroemde Hong~ar- stoicijn.sche kalmte en een hardnekklg ~art de auto gaf op 'order van den. deur- zwa~en vloek uit over het hoord van den
v:u.urtje rondo OmniddelhJk applaudis- sche gmlzenborst en paprika-kip gegeten stU~w.ijgen. qnda,nk~' d~ vool'tdurend~ waatder vol gas. 'De soclale zorg over muzlek-minnenden vriend, en zocht toen
seerden de parlement-sleden luld voor de hebben......
Kwellihgen heeft hlj g~el} enkele beke~- moeder en spruit werd verder aan het' eet~. handel~ar, . die Charrue van het
hooge gasten.,
Na de lunch nam het vorstelijk paa~ tenis afgelegd of geen enke!e aanwlj- ziekenhuls oV'ergelaten.
onamg bevrlj~de. De handelaar betaalDe l?artijlooze democratlf$che afgevaar- voor 'eenlgen. tijd afscheid. De Prinses zing g~ge.ven.
de er 150 fr,ancs VOOl"; hij zag er dan
~igde ~up~rt, die julst het woord voerde, , ging in het KUllsthist(jrtsche en in het
Op 8 Febnlaxl werd voor den vorm ~ * * ' ~ ook nlet erg intelllgent uit!
ol1p.erbrak, zijn rede en, terwijl de an- Kun~tnijverheidsmuseum'schllderijen en. eell. 'ptoces gevoord, hoewel zijn ..beu. Een half jaar later bereldde Charrue
dere aanwez!ge parlementsleden en, Hongaarsclte weef~els be.w.o~deren, ter- len ni~t de geriilgs~. beke~tenls aan
zljn vrouw een groote verrassing. BiJ
ministers zlch van hun zetels verhieven I wijl Prins Bernhard in een muziekzaak htin sIachtoffer had'<l~n kunnen ontwas toevall1g op een meubelvell1ng teverklaarde zlch gelukkig de Kroon~ I gramofoonplaten ell: een pick-up kocht, lokken, en op 9 Februarl in den vroerecht gekomen, waarop en .donkerbruine
prinses van Nederland te, mogen begroe-! benevens een harmonica,': de rekening gen morgen werd generaal Koetjepof
notenhou,ten piano te koop werd. aangeten van deze plaats, waar zoo dikwiJIs I staat in ,aHe bladen en, de wInkeller voor drle volkscommlssarlssen gebracht.
boden. Hlj dacht aan de leege piek aan
bij debatten over constitutloneele of prijst zlch gelukkig.
Tegenwoordlg was ook de \persoon, die
den wand, bood, en kreeg de plano. Het
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Vooftzetting clef Besprekingen
VERY

'1'ou A?F.. A. GOOD SQLDiER,
PR\VAIE Moust; ~ "'F- YOU
SUCC~ED, ~l{i; '!-E:GION

WI:SLL \ " WI\..I- . '~!

onOE.R 1\ CM~"VAN
FROM O~SSIS ALI,

~
}I:~~

WIle... BE VERY PROuD

LOADED W'T~ GUNS
AND AMMUf..Hl1ON.'

! '

Reeds denzelfden middag wordt Mickey weer
bij den corpscommandant ontboden. De kaplteln blijkt alies reeds zorgvuldig overwogen te
hebben en heert l;eUs reeds eenige. schlkkingen
getroffen' om zoo spo-edlg mogelijk te geraken
{ot een oplossing van deze ol1verkwlkkelijke
k\vestle. "Alles Is in orde-, soldaat Muis", zegt
hlj "'kQrt en vastbes'lotell tot Mickey, "ik heh
reeds e~n karavaan. me,t gew~ren en ammunlti'e la'ten forineeren, die morgenochtend van
Dassis Ali vertrekken zaI.

OF

Deze karavaan zal zeer' veel eerde'r op d:e
afgesproken plaats present zijn en 'zich 11atuurlijk verdekt opstellen om niet 1n, de
gahm te loopen. -Oat is alles w:at .'lk doen
kan. Jlj spint v~rder maar Zelf Je pHi,nnen
ttit, je kan vandaag nog vertrek~en Iliar
Da:>SJis All om daar nag. eilkele, zaken te rege-ren -en je ktm daartoe zQoveel ge~<J als je
ma3lC' wilt vOOi'geschoWlJ.. 'kr.iJgen. 'Me_t, seJ;~
geant Donderkop zal lk qir,cet riog pr~teri".
"Jawel'l ~al?itein !" ze'g't Mickey monter.
~

'(ou!

.

"Je bent een uitstekend soldaat, Muis",
·gaat de kapltein dan weer verder, "en
ik vertrouw 'er dan ook. op dat j~ je
werk goe-d za-l doen. Of Hever...... ik
Vi ee t dat ie het g~d zult dpen. Je
'kunt ~r zeker van 'zijn dat 'het !.tegioen
trots; oi> j~ zal zijn -als je 'slaagt en dat
je lla.ail1 op ieders lipPen zal zwevel1.
Het Legio€I).' is luiol'd maar het "we-et zijn
,l}.~lden -t~ e~.rei(! , Op. m,'n, WQQtd, je zult
de loot 'en de ltrQts zijn \fan
'leger !"
"Dank-it wel~ kapitein !" grijnst Mickey.

'net

AND, \F=, ~u FAH.. -

WE WH..\..

G\VE You A eUR\At..
\\I\,H FUt..\.. H\L.\TARV

_

HONORS!

Maar <lan verandert de vroolijke uitdrukking op het gelaat van den kapitein om
plaats te maken voor koude onverschllligheid en zijn stem, kUnkt droog en zelfs
spott.end: "En also je n h~ t slaagt..
.
weI, dan Is het afgeloopen, he·? Maar <ian
krijg je in elk geval e·en begraferiis met alIa
milifah;e honneurs ! !"
Mickey schri~t zich gewoonweg een bult !
baaraan 'had hij nou,. nie't zOQ.'specl'aal gedacht' zle je...... en hi} zegt maar Hever
nlet meer "ja:, ka~itein" ,I
>

Uw tanden!
,

"
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Zitting. IIKetelgerechtil.
te Steyl
Een sllecifie!{ l>laatselijk,:
karakter .
•

•

In aansluiting op de Carnavalsfeesten
te Tegelen is in het onder deze gemeente behoorende buurtschap Steyl een zit...
ting genouden van het aloude "kaetelgerech" (ketelgerecht>. NI~t, om<lat dit '
volksfeest in rechtstreeksch verband
staat met de carnavalviering, maar omdat Z. H. Prins Carnaval nog binnen de
gemeente vertoefde en omdat sinds 1928 ,
dit zonderling gerechtshof geen' zitting
meer heeft gehad, achtten de steylena..
ren het gewenscht nu weer. een open.. bare rechtszitting te ensceneeren. .
Het merkwaardige Is, dat (Ie organ!satie van dit volksfeest uitsluitend be..
perkt blijft tot de ·be~oners van het
buurtschap Steyl en dat geen andere
'inwoners del' gemeente Tegelen daarbij
Is betrokken.,. Over den oorsprong van
dit volksfeest loopen de meeningen weI
utteen. In' het algemeen wordt echter
aange~9men, dat het in de jaren 1600
vanuit Parijs gelmporteerd werd.' Ret
feest heeft .echter in l1en loop der jaren
zulk een speclfiek plaatselijk karakter ge ..
kregen, dat de Steylenaren het beschouwen als €en elgen bezit, ais een traditie
op wier voortbestaan veel 'prijs wordt
gesteld.
De opzet van het geheel Is ook even
oorspronkelijk als geestig. Op een tien
,meter J.angen draken.wagen .wordt een
enorme ketel vervoerd, waarult rookwOlken,opstijgen. Deze wagen wOIpt
"verder bezet door een heel Jegertje van
duivels, die onder aaiwoerlng van Lucifer persoonlijk den ketel stoken, de
misdadigers tusschen de· toeschouwers
gaan opsporen en deze ~ nadat door
de rechtbank het vonnls is ultgesproken "de kaetel in !" - de ketel in deponeeren. De rechtbank heeft een eigen waged, waarop achter de groetle tafel de rechters, de grltfler, de offlcier
van justitie en de advocaten hebben
plaats genomen. ,En in e~n de,rden wa.. :
gen zit ten de' getuigen, die bij de rech~
1l1ttlngen een woordje mee te spreken
hebben.
.
De zittlt:lg werd gehouden op het plein
,blj bet mlsslel}uls. Ondanks den regen
was een groot' aantal 'belangstellenden'
',samengestroomd om de sensatloneele
zltting bij te wonen. Vanaf den prinsen..
wagen sloegen Prins Carnaval en zljn
gevolg het gebeurde gade. Ook d.e Raad
van Elf had op zljn paardenwagen
.plaats genomen om de vero~rdeelden den
ketel te zien instoppen.
De krijschende dulvels hebben heel
wat boosdoeners voor de rechtbank gesleept: raadsleden, die voor afschaffing ,van de Steyler-kermis gestemd
hadden; .een kolenboer, die te weinlg
kolen In' de zakken gestopt had; een
scheldsrechter, die de belangen der voetballers nlet naar wensch behartlgd had
.....:- en zoo een heele reeks rechts- en
wetsverkrachters, die in· den laatsten tijd
de Steylenaren tegen zich In het harnas
gejaagd hebben. En na verhoor van
verdachten en getuigen en pleidool van
den :advocaat, volgde onherroepelijk het
vonhis: den ketel in. Onder luid gekrijsch 'van de duivels en gekerm en
tegensparteling van de slachtoffers voJgde -'dan' onmiddeilljk ultvoering van het
ultgesprok'in vonnls.
" Dank ,zij het feit, dat'de heele rechts..
zltting tevoren degelijk in sc'elle was
gezet en de slachtoffel's"(.jongelul, dl~ de
bedoelde 'persol1en imiteeren) evenals
'aHe zestJg ,medewerken,den hun rol. wls..
ten t~ spelen, jm,aa,k~ dit volksfee'st een
zeer beschaafden en geest1g~n Indruk.

..
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Gepl, te Poeloeajer doe stattonscnet J.
GRAUF, ambtenaar van bultenlandsch verlot teruggekeerd,
Idem te Padangpandjang de opztchter A,
BARDONAUW, ambtenaar van buitenIandech verlot teruggekeerd,
Overpl. van de .exploitatre WIL (Krawang) n/d explottatie del' s.s. tel' Sumatra's
Westkust (standpl, Fort de K6ck) de treincontroleur E. A. PIEPLENBOSCH.
,
Idem van. Pa<iangpandjang naar Padang
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de adjunct-opzlchter R. BOE~IDJAN.
Iedm van Moeara' Kalaban naar :Padangpanojang de naltecher ' 2de klasse MOENAP
gerar Vi\'IOEK 'IOENARO.
"DAVROS"
Idem van Padang'<lHoJang naar Moe-'1l'a,
Kalaban de haltechet 2d-e klasse TAHAR ~e,":
Het zal onze lezers en lezeressen on- 1a1' BO~TAN MAH.ADJO. •
et 'jfeld . t
t
, I d e m v/d exploitatte W/L, (Dajeuhkcloti
g WI , ' III eresseeren
e vernemen, n/d exploitatie op,r S,S~ tel' Sumatra's Westdat .bovenstaand woord de naam . van kust (standpi. Padallgpalldjang) de opzicheen. eigaret is, welke in Europa tot de tel: Ie kl. MAS OE·l'JI.
"
.
meest gevraagde merken behoort,
Idem van Padangpandjang naar Sitjintjin

DAVRflS

doe naltecnet zce klasse

~OEBIR

j

gelar BOE-

De Irnportrlce, ide l:f~V. Internatlonale TAN MAAMOER.
Credlet- & Handelsvereenlgtng "RotterOneervol ontslagen m.I.v. 15 Januari 193~'
dam", deelt ons mede, dat.de eerste zen- de hattecnet 2de klasse AGOES gelar SOE'dlng, welke zij van dit superieure merk TAN SlNARO.
I

Economische Zaken
Tijdelijk belast met de waarnemtne van
de betrekklng van Gcuvernements Indlsch

I

veearts en tel' beschikking gesteld van de
Provlncle Mi<iden-Java A. L. A. VAN HEE~,

volontair te Batavia.

Verleend aan C. N. DE '. BOER, visschenjconsuient, werkzaamgesteld bij net Kantooc
voor den Handel van het Departement van
Economischc Zak-en, wegens zesjarigen dienst,
acht maanden verlof naar Europa, met ~~
paling dat hij zijn betrekklng' zar nedejteggen op een nader te oepaten datum in de
tweede . helft van de maand Januari 193a.

/

•

Weg ntel de oude methoden I --' Parker's
nleuwste principe slaagde. waar 250
pennen zonder rubberbuis faalden I
lIeu dan 250 pennen zonder rubherhuls wuren
reeds op de markt toen Parker de Yaeumntle ann-

Genie

" kondlgde.·
'&.j het korps genlewerkl100en van het Wapen der Genie bevorderd tot sergeant-rnaj .•
werkman del' oenie de Eur. sergeant-werkman del' Geni~ 1'\ A. V AN OOS'l'VBEN.
Bij het ,korps starschrijver van het Wapen
del' Genie bevorderd tot rouner-starscnruvcr
de Eur. brig.-stafschrijver del' Genie SNEUJINK.
'
Ingedeeld bij de genlewerken te' Koetaradja de Europeesch-e sel'geant-werkman del'
Oenie;K. JONGSMA.
.
. Idem bij het Technisch~Bataljon te'£jlmahi de Europeesche fourier del' Oenie J:
C. SM1TH, belden per m.s. "Chrlstiaan Huygens" van verlof uit Nederlal1d terugverwacht.

lUnar de meesten bestomleu sleehts eukele
maanden 'of langer tengevolge van ernsttge !icbreken I
.: :,: t -: .
Parker Yueumatlc past een geheeL nieuio
, ;'Prin(:ipe toe.: Dit moest 01) knuppe en Ingenleuze
wljze het moelllike probleem van de pen zonder
rubberbulsoplQssen. Ell het slaagde- deze uleuwe
, pen kan thans teruqzlen up G;[aren "all Ielllooze
," "'~~ipg'
Zlilk eel) stuat \Ian dlensl heelt ge~n enl<ele
andeJ6 pen I
,. j ,
En. nelke anllNe pen l\Un U bleden \\at" de
,,';1.
'ParJ(er biedt:een penpllq,t die aun t"ee kaotell
.. sehi'ljlt - I O~ % Illl'l!r inlit - de fnhoud zl<,hlbaar
,): ,. tot. den'laalsteo druppd - uleu,,:e s<,hoo·'lhelt••
Probeert de Parker no'] heden .,... hij neefl
1J blijt'end genol in het sehrlj\'en.
VerkrlJgbaar .io alle, aoede zaken.

De

·
t i
1,.,,'
, ,
k
Ove gepl. van Paoeh Kambar ,naar Kajoe
e i gare tt en on v ng, 1J11lnen een wee was Tanam· de id'em HASSAN gelar 'SOEnA~{
uitverkocht, waardoor.zij ontelbare lief- .SOl£LEIMAN.
"
;
hebbers en. liefhebsters moest' teleurIdem van Koeboe Krambil naal" paoen:
stellen.
'
Kambar de idem HOESIN gelar BAGINVO
MOHAMAD HOESIN.
Met het m.s. "Sibajak", dat dd. 18 FeIden'l van Kajoe Tanam naar KoebOe Ke-~
bruari te Batavia arriveerde, werd een l'ambH de i<tem IDHIS gelar SIOI.
nieuwe zending' ontvangen, hetgeen
Teruggesteld tot stoker de machinist 3de
klassc OEMAR III gelar· BAGINUO RADJO.
Boschwezen
rookers en rookster~~ .die reeds met de
Gepl. bij de Exploitatie del' Westel'lijllen
kw.allt,eit van het merk "DAVROS en toe te voegen aan Wis \V te Batavia ce
De boschopzichtet' MAS SOEW<YrO is ge-'
;' :
rekend van 13 Februan 1937 wege'l1s licha.CARTE ORANGE" kennis maakten, zal il1g. ir. H. DETIGER.
verheugen te vernemen.
GepL ger~kend van 1 Febr. jl. bij de E.x~ melijke ongeschikitl1ei<1i eervol uit zijn be,
.
ploitatie del' Oosterlijnen {kantoor van den trekking 4lltslagen.
Wij ·kunnen niet anders dan :de N.V. Chef Exploitatle te ooerabaJa) resp. bij die
Tijdelijk belast met de functie'l1 van mallIl1ternatio 'gelukwensehen met dit im- del' Westerlijnen Unspectiekantcor III te tri-trekenaal' bij genoemden· dienst en ter
p:ort-,merk, waarvan de kwaliteit geen Bandoeng) als tijdelijk waafl~emen<i Insp. beschikking gesteld van het Hoofd van den
mI'. J. C.!''. HELLWIG en mI'. J. TH. BUUR- 'Dienst del' Wildhoutbosschen op Java, en
'Verdere aanbeveling behoeft vanwege MAN V. VREjJ;OEN.
Madoera d~ beambte buiten W'el'kelijken
haar samenstelling van 'zuivere OrH~nOvel'gepl. van de Exploitatie del' Wester- dien~t KOESTAM ook geheet-en SOEMOD!taalsehe en Mae,edonische tabakken.
lijnen (lnspectie III te Bandoeng) naar die DJOJO, laatstelijk mantri-teekenaar r~ kL
in Zui(j"Sumatra. (kantoor van den Chef bij den Dienst van het Bo.schwezen.
QI!{t1k reiniUl (;\V pen
Exploitatie te. Palembang) de ing. ir.A. N:
,
temlll U' sehrljft. Een
P. DE WIT. wordende· hij in verband, hierBelastingen
product
van l)~lfl(er en
mede met ingang van den dag det' offl~ieej,e
,
'~Jest=hlkl"oQr alie,penn('o.
overgave eervol ontheven van de fUl"!etie van
Belast met de wa.arnemlng der betrekking
Dele iilkt bevatecn ~ehehn oilEerstaanwezend ing. van Weg en ,Werken III van controleur voor de beIa.st~ngen te· Palosmlddel dat nanzettlu!J oplQst en
l~ Bandoeng.
'
lembang K. V08MAER, adjurtct-controleur
eeo regehnatfo tonloelen v.a~ (Je
OvcrgepL van het, Hoofdkant. (dienston- VOQl' de bela.stip.gen te Ma:gelang.
lnkt \'erukert. Drooot 31 % sneUu
Geplaa~t te Ma.gelang, A. CH. MULLER,
derdeel Weg en Werken, afdeeling Cons~ruc---~--,,~ en gedl een beldetder, sellerper
tie en Brugg-en) te Bar.doeng, naar de Expl. loolastingambtenaal' 3de kI. te Modjokeito.
... beeld. Permanent of arwilsehbaifr.
~ta.atsspoorwegen.
del'. W~sterlijnen (~antoor van den c~e~ EX;:
Geplaatst te Modjokerto R. HARt 'BEplOltatle) te BataVIa, de maandgelde-I .1l'. E, SAR belastingambtenal' 3de kla.s.se '00 Par-'
Ov'ergtpl. van de Exploitatie del' Wester- ~~ O'~E~NE en de Hoofdopzichter bIj het lembang.
.
.
.
.
'
lijnen .(stationsdi'enst Bandjar)naar die del' ~lgnaalwezen T. O. TAN.
Overgepl. van de. Expl. ,del' Westerlijllen . Met mtrekkmg van zl)n pla.?-tsmg b1j h€,t,
~terlijnen
(idem Sidotopo) de tijdelijk
(Kantoor
van
het
Hoofd
van
de
Sigriaalmspectiekantoor
van.
Fmancien
te
Weltewaarnemend Hoofdstatiol1lSCl1ef F. W.,DEN
OMM· LEIIJMUt"
'inspectie W. J. te Batavia) naar die der vreden, geplaatst op ~et ,fIoofdkantool' a n
HARTOO.
.
.
Oooterl1jnen
met
stanopl,
Soerabaja-Ooeden,
Dienst
det:
Bel~tlllgen,
de
adjunct-mOvergepl. van l1et Hoofdkantoor (dienstonl1erdee} , IWeg en Werken) te Bandoong beng, de Hoofdopzichtel' M.A..<;O~'3INTORO en specteur val1l Fmancien! mr. M. DE ,VRIES.
Aigemeene. Rekenkamer
naar de Expl. del' Westerlijnen (standplaats omgekeerd de. opzichter Ie kl. J. A. O.
Pandhuisdienst ,
ESCHWEILER, met standpl. Tjimah1.
BUitenrorg) de opzichter W. ROHDER.'
Benoemd tot administrateur van FipanQterekerA van 1 Febl'uari j1. als volontair
Overgeplaatst van het Landspandhuis te cien deheer J. p. JURRIENS, thans kahin opleidling voor ingenieur werkzaamgesteld
Wapen del' Infanterle
Keboll"l1I (Soerabata) naar dat te Tamallg- toof<lhoofd bij het College.
It. D.• 'K. SIGMOND en gepl. bij de EXl;l.
goeng (Kedoo) de ,beheer<ler RADEN SOEKdel' Westedlijnen '(stations<Henst te Tandjollg
Met ing. van 16 Junl 1937 wegens achtja.- MANADI.
Intendance
Priok).
:
Idein vanhet Lartdispandhuis te Mod]oonafgebtoken dienst in Nederlahds('!lBenoemd tot stationscl1ef Ie klass~ resp. )'ig-en
tien maanden verlof naar Europa ver- kerto (Soorabaia) naar dat te Keboan (SoeDe pt"r m.s. "Dempo" uit Nederland 'Ian
opzlchter, de ambtenaren vall· buitelandsch Iudie,
:eend aan den kapitern D. D. VODEGEL. ill rabaia) en be}ast met het be'heer van laatst- ~uite1?-fal~d~c1) verlQf, Wl'ug v~r,wacht wOl'q,enverlo! terugwerwacht, Iaatstelijk onde,rstal;i- gamizoen
gemeld pandhuis de onderbeheel1dJer AB- 'ae kapitein P. p. HU1SVELD is voorroooi~ 11 Febr.
te
Tjimahi.
,
ons-chef Ie klasse en opzichtet G. HEINE-' , Ingedeeld bij het su'bsistcntenkader te OOELLAH.
13
MANN en J. W. KOCH en'C. A. OPPA'l'JA, Bandoeng en ,met illgang van d-en dag vqn
loom van het Landspandhuis te Griss8e ingedeeld te Weltevreden op het kantoor v'an 13
en gepI-atast bij de Expl. del' S.s. Oosterlijnen ontscheping
(Bodjonegoro) naar dat te Modjok'Crto (Soe- d~n Divisie Intendant.
"voor
herinn'ering"
bij
het
leger
14
, (kanOOior van ;den Chef Expl. te SoerabaJa) gevoerd en tel' beschikking ge..steid van het
rabaia) de onderbeh€erder RADEN SOE- ~~~~~~=~~~~~~~~~~~16
r€sp. in ZUid:-Sumatra, met standpl. Palem- Hoofd van den Generalell Staf de luitenant- WONDO.
,-;17 "
bang recp. PRABOEMO~LIH.
Id'€m van het Landspandhuis rOO DjomJ.' A. VERKUIJL, den 10dell 1"ebr.
16
Benoemd tot adjunct-stationschef de .tij- kolonel.
1937 per m.s. "Dempo" uit Nedel'lail<i ver- bang (Soorabaia) naar dat te Tjaroeban :
16
d~lijk wnd. idem DOELAH en SOEKIRMAN
(Madioen)
en
belast
met
het
behe:er
van
,i:'
I~g
trokken, keerehde van vedo! terug.
17 "
SOEMOWARDOJO.
I
laatstgemeld pandhuls de onde:rbehee~er .{
.'.1 '
18
Op, ,v.e~;k. .w~el)iS overtolligheid, eel'vol • Ingettokk'en de; overplaa tsing, ,,<an d~n, .l,en MAS HADIPRAWIRO. " ' ,
'~'"
!j"
---""-"'---en met recht op pen.sioen' uit '8 La'nds dieilst hiitenant W. BOUMA naar het garnizoens"
Idem van 11'et Landspandhuls te Salatiga- ,f
16
"
on,tslagen m.Lv. ultimo Februa'ri a.s. de bataijon del' Molukken. detacllement te 5..1.~ Zuid (Semarang) n:a.ar dat te Djombang
GEVESTIGD ,
16
adjunct-stations-ch'ef RADEN ABDOELKA- nana, en bIijft ingede~ld bij het Xe 'bataljon (8oerabala)
de
onderbeheerder RADEN '
HIR.
.
'
te Weltevreden
WIRJOTAROENO.
. H. L. Alting,.Siberg Btl'. wijkstr. ~ptqe 17 "
Eel"Vol en met recht, QP per..sieen uit "s' Overgepl. vim het 2e depotbataljon te
No. 7, ~. Bakk~~r,Ma,trari,1;anw~ 143, W. A.
Lands die~lt onts,Jagen de Ie 'klerk G. VAN Poerworedjo naar het garnizoensbataljon der
1\Iilitaire AdnlinJstratle
Booet Gen. Stat!Ja-a'll 7" E. Coppen Moler.,·
BRONCKHORST.
Molukken, detachemcnt te Sanana, de Ie
vliet W. binnen· 14/ H. lIro'donk Koh.plein
Op vel'zock, Im.i.v. ultimo Maart 1931, eel'- lttiter.ant A. VAN SAN'fEN.
'
OV'ergeplaatst van Weltevreden naal' Ban- Zd. 10" K. J. Nasse Wi1l1e~min:all1. 17, D.
vol van de tijdelijIte waarneming del' betr.
doeng op het kan tool" van den kwartier- Reichh~ld~ Ala.rn,~esla~n 14, W. SC,hilling ~,2 FebI'.
van adjunct-commies ontheven mej. A. r.
meester valli het subsistentenkader teve'l~s Water!. pI-. W..N<>. 3, M. O. VOOl"l'L Oranje- 12 "
l\Iarin6
F. KROHN.
, ~g,
garnizcen tel' besohik'king van ,den inspec- plein 1 . " ~'."
"
Overgepl. iVan, Tjibatoe naar MeesterBepaald dat de scheepsbouwkundig hoofd- teur <Ler Militaire Administratie de l~w luiJ. G. :Yo Abrahamsz. G. HornJnrg .IIl No. 8, 1& I '
Oornelis d'a conducteur 2:de kl. OESO~~P
teekenaal' bij l1et· Marihe Etablissement te t~~~tZ~~~D~:~~ea::dministratie P. G. J. Alta ~ol~nvliet OOst No.5. ,J. A. G. Qua- 14
alias WINATAPOERho.
d-ekke'r Tji!kini -No. 10, M. O. RUegg NOord:. 16
Op v€1'Zoek, met ingang van 23 Maa'lt '37 Soe-rabaja F. DEKKER, in verband met het
Blijft geplaatst- te Weltevredell: als kwal'- Wijk 31 K, H! \<d. Rovaart Tn. Abang Qo.st 16
h'em
verleend buitenlandsch verlof, zijne 0'3€€rvol en met recht op pensioen uit 's Lands
tienneester
van
,het
We
Bataljol1l
Infanterie
"
trekkir.g
zal
nederleggen
op
1
Maart
1937,
83, ir. G. J. A.. Terra. Ke'b. Sirih No. 17.:.19, 18
d~enst ontsl. O. J. C. INDRA, inger.-1eul" b.d.
de 2de luiwllant idem W. H. BOGAARDT.
na beeindiging zijner werkzaaml1eden.
G.Ockeloen RiJswijk No. I.
' 18
S.s.
\,
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NIROl\I
Batavia I 126 1\1.
.8.03 Engelsche taalcursus voot beginncnden - 1~.30 Vooravond-col1cert - 19.00 Pel'sberich,ten - 19.20 Verkorte ope,ra' "Lohen~
grin" - l().10 Avor.dwijding (N.LC.R.O.) 20.30 Conoe\rt Nirom-Orkest - 21.30 Bridge
- 21.50 Gramophoon-intermezzo - 21,58
Amsterd. openingskoel'sen - 22.01 GeV;1rieerd allerlet (alleen over de, 5 ~.l'Chipel ..
zenders) - 22.30 Bluiting.
, B. R. V.

Batavia I 15'7.89 M., Batavia II 61.66 M.
1'7.0() GramofooIUnuziek - 17.30 l'lCrsberichten - 17.45 Gramofoonmuzi,ek - 18.110
Muzikale gymnastiek - 18.30 Gramofoon, rnuziek - 19.15 Het MaI\:k We'ber orkest 20.05 Gramofoonmuziek - 20.10 Biano-synoopaUons - 21.00 Vocaal programma. - 2V'O
Operettemuziek - 22.00 Gemengd prograttrna. - 23.09 Bluiting.

'.
',\'

"

NIRO~I (~Ii\LEiSCII)

B~ndoeng 11 103, P Lr 21
17.00 Javaansche gamelan ronder zang .17.20 Arabts:ehe gamboesliederen 1140
Krontjcngprogramma.
.
Bandoeng II 103. p~lil 45
18.00 Gambang-kromongliederen - 18.30
Amboneesche Hawa!i'an met zang - 18.-10
Siameesche muziek.
.
Batavia 11 190
17.00 Gramophoonplatencol1cert. Krontjol1gmuzi'ck - 18.00 Gevarlee,l"dt Jav~ansch
prpgramma - 18.40 Chine'€sc~ drama. 1',
Bandoeng 11 10 ,Batavia n 190
,
PMii3 45'
.'
19.00 Persberichten - 19.15 Intermezzo van
SC€ndane,esche gamelan - 19.30 BijooHezing
(O.C,R.O.) - 20.00 Kerkz.ang - 20.15 Javaansche garmelan ZQl1der zang - 20.30 lIarlllollicaqua
- 21.15 Causerie: De beteeKenis van Tsar> Go Meh - 21.30 Soonda-.
ne'2sch I{atjapi-Orkest ,,8ekar Fam1l1e" met
zang.
irtet

Bandoeng ill 103, Ba.tavla II 190,
BANDOENG p. 1\1. Y.
P~W 45, p~ 29
58.03 ~I. en 90.63 1\1.
22.30 Voortzetting del' katjaplbespeUng
17.00 Th-eeconcert _ 17.30 Zlekel1halfuur- 23.30 Slu~ting.
tje door Ds. N. K'laassen. Op 90 M. ': Vet-_
V. 0. R.· ,0. (lIALEIS'CII)
•
voI-g, theeconcert - 18.00 Klassieke muzick
- 18.20 P.rairie-Uedjes - 18.40 Persberich105 1\1.
oon. Op 90 M. : Muzikaal programma - 19.00
Tango's
19.2Q WurHtzer-orgel - 19.40
17.00 Arabische liederen - ,17.30 VoorConcert door de ge broeders SVetner en hun dracht over theosoHe _. 18.00 &1ertdaneesche
Wiener orchestel' - 21.30 Zigeu.i1er-melodieen liedeften - 18.40 Persberichten - 19.00 Bel- 21.'~5 Opera-aria's - 22.00 Alfredo Cam, lonl-liederen
19.30 Hawaiian' - 20.00
poli: en zijn orcl1est - 22.30, Glffilffiofoonmu- KlenertganWiromo 8edjati - 23.0Q Sluiting.
ziek - 23.00 Bluiting.
' ..
PllOIII
It. V. M. J. ;(SEiUABANG)
16.88 1\1.
161.29 1\1. en 88.76 1\1.
Geed ultzellding
16.30, Theemuziek - 18.00 Persberichten ,.,'.
. 18.20 Dajos Bela en Zijlli Bela'isten - 19.00 • '
ZEESEN
Operette-fragm'Chten -:- 20.00 Concelt WIaZenders DjA 31.38
DJB 19.7-1 M.
dimir Tanin's Gipsy band - 22.00 Sluiting.
15.30 Gemel~gd nlUzikaal progr~rbmQ
A. R~. V. 0. (SOERABAtA)
16.30 Pianovoordracht -- 17.00 Nieuws en
cconomisch overzicht (Duitsch) - 11.15 Kin109.89 M.
derverhaal -:- 17.30 VOOi', meisjes en jongen:s
I
16.30 Marsch- 16.33 Genremmiek - 17.00 (Engelsch) - 11.45 Sluiting.
DraaIorge.l- 17.15. Persberieht.en - 17.30
Zenders: DJE 16.89; DJQ 19.63 (vali
Gevarieerd concert ~ 18.30 Klassiek-. opern,;
20.30 uur), DJN 31.45
ell opel"etteprogarnuna. - 19.30 Tango's 18.25 Volks1ied ~ 18.30 Lichte muziek -- 19.45 Sportpraatj<e - ?o.oa Vocaal programma 20.30 Fluit en ork.est - 21.30 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 Lichte muII~tel'natol1aal oaba,ret 22.30 Gramofoon- ziek - 20.25 Groeten aan de IUisvel'aars 20.30 Nieuws en. economisch ovel'zicht - 20.015
muziek - 23.00 Sluiting.
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Prijzen :. / 25.-, I 18.50, I 12.50
bij aIle betere zaken
The Parker Pen, Company

..

x

. ......

Wt\,\HSCIIUWIXG ,-\Va<,h~ U
gQe<lI<oope. -forerleure \'\lr·
pfnhouders die op eehtePark,er Vaeu~aUc Hjken. Indien U i('~er
\,ilt zijn \lun de leebnfs<,he ,..olmau.kt~fid en ono,'~rlre'.bare \\'trIdnn "lUI Parker, o,'erluigl er U dao van dat de naaJU "Parlier"
ott de houder \'oorkomt en accep1e~rt, oe~lI pen zondrr dlel) berl)eimleu. nuam. De Porker Pen Comp~Ry zaJ lfd~ren hundelaar
, die haar putenten of gedcilOflcerde Iland~lsmerk~n stbendt "e....
"or"en en nldu3 nlel locstuun dill bet. publJele bedrogen word', ZIJ
ver,:loekt 0111 fnlIcbliugell lodien bet pubHel< lWfjin!J~1l lot nrkoop
~n2 !milJUes opmerkt.

.~
Huwelij ken:
17 Fehr. D. R. Krijgsman - P. I. Meyer.
17
E, v. Lunel - H. S. Zitver.
18 '
M. O. Th. J,. de Rijk - E. E. Rappa.
18,
P, HoogvU€t -,- F. J. E Brink.
18
H. BoU\vmee;ster - de tnI. Christ.
vr.
II

•
BATAVIA
Geboorten:

J. A. Bollegraf - W. Andries (z).
A. Muller - C: v. Hageman (d).
F. ,Laitoul' - H. M. M. oao'ps (d).
E. Stock - M. Gorse1ing (z).
V. Dahloer - M~ Rijksschroeff (z) .
A. LeoJ1l - L. Z~ha. (<1),
:
E. V. W. 8inooe - R. VOOYS (d)'
L. Nanlohij - W. TomaUl'ia (d)~
A.A. van Leuven-S.H. Cowan (d).
R. R. Rangel - Yr. Th1.IDgOjnt
NiQ ( z ) . ' .
'
L.H..L. de Vis<> - A.J.de Kle.r (z).
A. P. J. Nieborg - B. J. Wacheltdorf! (z).

.

W. P. A. I)itmar huy'~n
\

(d).'

I:e hMet8neetje
tre&<t AfI1IlR&LE2LLL.IfiP's*. .

---~--r-----"----_",

,

\

,

-,4~L , ---~
----

-=--

--~---

-~-

.

M. M. 01 Dink,

o vel' 1: e dJ en;:

H. Pe5uldma (m) ~ jt.

M. de GOOOt (v) 6{) Jr.
P. C. Augel~steil1J (m) 63

j~.

Fri<i~el (m) 10 iIUld.
J. E. C. M. Vreven (v) 9 jt.

$.

". E. A. K~oppelnburg

(v) 73 Jr.
F. O. ~. Freny (v) 63 j1".
L. J. Quix (m)44 Jr.
G. E. A. W. Bochem (m) 2 'mnd.
\

~behaLve J<ieZeN

~~:stJ~tm~~

, Zenders ~ GSII i3.97. GSa 16.86, aSH 31.55
lJandoeng II 103, Pi\UI 45
Muziek en' poeZle 21.30 Nieuws en stern. overi\iri~R&irse'l1. :- 22.00 DawlllUzlek
econom1sch overzicht (Eng. DJE, DJQ en (alleen 'Ov-el' de {) archlpelzenders) - ·22.30
18.30, Big Ben.•,World. affairs''; cau~rie -18.00
Javaansche
ig'amelan.
vail!
Djokja
-DJN, Ned. DJA en DJB) - 21.45 RadIo- S1ui,ting.,
q~"
18.i1, "Th-e tM>,I~ under the tr€~", hoorspel 18.20 Moderne Arabische liederen.
joul'naall - 22.00 Boekbespreking - 22.15
1,9.3~ New- Vicooria-Cfuema-Orke$t ...;... 20.00
Herdellking Hor,st Wessel - 22,45 Silesisehe
B. R. V.
Batavia II 190
Variete - ~O.25 Nieuw$ e,n, med€d€EUngen avond - 23.30 Sluiting.
20."5
Praatje ov'er de Brtt.sehe Jaa,rbeurs 'Bat~vta I 151.89 1\'1., Batavia D bl.66 M.
11.00 Maleische muziek van Singapore
2,1.00 BIrmingham Hippodrome-Orkest
17.,30.
Ara
bl~he
l1ed.eren
18.QO
¥'odcl'l1e
B. B. C•. (LONDEN)
, 1.00 Oon~'ert ~ 8.30 Sluiting - 10.00 Ora21.15 Sluitihg.
I
Chinee~he ·muziek- 18.20 Kfnderuurtje.
Zendets: GSH 13.97. GSG 16.86•. GSB 31.55 mOfooumuziek. (AIleen op Batavia 1) -,11.00
Zenders
~
GSII
13.97,
GSF
19.82,
GSB 31.55
Gevarieerd pl'og:r:amma - 12.00 Halfuurtje
Bandoeng II 103. BataVia il 190.
18.30 Big Ben. "The conquest of the air" voor zleken en ouden van dagen. (N.I.O.R.
PMII 45
21.30 Big Ben. B.B.O. Dansorkest - 22.05
door P. 'l'horn«:>11 - i9.20 He,t B.B.O. Empl- ,0.) - 12,30 Vervolg gevarieerd programma
19.00 Persberichten - 19.15 Soendaneesche "Empire exchange" - 22.20 Northe'rn-Irc:'
re-Orkest speelt ':jerken van Haydn en Mo- - H.30 Sluiting. "
,:
:verhalen. - 20.00, Me,leisch programma. door l~mk~l~.~SQrkes,',~ -::- 2~!~O, B,if\p.qtE\~lt,lll - 23.30
zal't - 20,2() Gramophoon-intermezzo - 20.25 ,
' ,". , '
", "
"
:Varlete - 24!OO Nleu'oV;;3 ell), 'ni~edeelin~en Nfeuws en mededeelingen - 20.15 Dansmu-'. 17.00 Gr(\-l);10fool).mlWI~k -: 11.30 Pers~- het Studio--Or,ke.st.
().20 DamlrtU~i'ek -'- 0.30' 81tiiUng.
ziek - 2115 8luitmg
,
lI'chten. -:-:-17.45 Qt;amQfOOnill~iek - 18.00
. BatidQellg', II 10~. Bi\tayla Ii i90
• .
Kindel'uurtje ~,19.00 GramOfOOll)ThUZh::<K. -:p~nl 4~, P.l\lN 29 ,
Zenders: GSH 13.91. nSF. 19.8~. GSB 31.56 19.15 Ge.Ii1~ngd prOgramn)aJ -:- 19.!5 Billten;.
i?AtUS-COtONIAtg
21.30 Big Ben. ,.World,affalrs", causerie __ lands'Ch ove~ieh~, d~;l: . d~nbeer ~r. __ L. F': , 2~30 L€iig over den igiam - 23.00 Ai'i\.zelid~r TPA 1. 25.dO 1\1 '
21.47 Cellorecital - '22.00 Geiger met zijn Jansen -, ~O.OO QQn~~, 111. O-fu~J~ur ":001' bische gambCes en cha~Zidah - 23.30 SlUt..
Orkest - 22.30 Tenor en vloo1 _ 2:tOO "Eight cello en ork~t ~ ~O,30 9?C~t~i~:programma; tmg.
. . fU5 \Tol~.uoo - ~.5() CQrtCqrt, ..;..., 1.~5'
BellS", l100rspel - 24.00 Nieuws eli, mededee. Lic1}te .'l~U~l~, (ge~~ Q~~muz.~k) -:-- .21.clO
NieUw~ ~li koersei) - 8.0$ Nl~uws (Bpa.aru\:h
lh1;gen - 020 Dan&muii'?k _ 030 8luitinCf ~Zll1g over s.ffippopotam i .-w 21,.15 ZU1d-~ ...
- 8.15 Nieuws (Portug€'€\Sch)
S.25 S'lui..
v..O. R.(). (MAt~ISCIl)
.
' .
•
o. fnkaanscne lledjes ,7 ~1.45 LI~ht~ giamq:til1'8'··'
I
foonmuziek - ~2.00 DahsirtUziek - 23,00
105
~i
•..
PARIS-COLQNIALE
Sluiting'.
.
Zender i TPA2 19.68
, 8,30 I<ro~tjong en, sta:mboel - 9.00 ,Malel.
Zender TPA
19.68 lU,
.oANilOEN'G p. ~l. Y.
18.25 YQlk.,S}ied - 18.30 COncert - 19.15
~he li€del'en - 9.30 Arabische tlede:ren --18.2~ Volkslioo" - 18.30 COll~~t - 19.15
1,0,.00 .$llJi!ting --- U.OO Javaapsch¢ lled~i-en a.\}~ische \ti'oruek OYet l1et leWl). 'w, Frank..
58.03 1\.L en 90.63 Mi
Japansche kroniek over het leven in Frank.
~.13.00 Ketjapl en. .soeling met zahg -- 14.00 rij~ ~ 19.30 ~ieuws (Engelool) -:- 1!M5 CO!1"
cett (l'elay Radio..Palis) - 21.00 Nieuws ~ll
rijk - 19.30 NIeuws (Engelsch) - 19.45 Con~
"
.
6.00 Orafuotoonhiuz~k ~ 9.00 Lichte mu- BlUiting.
lroloniale ,koorsen: - 2t.SO lUQioJoUmaal oert (relay. Radio-Pari:s) - 21.00 Nieuws ~n zlek - 10.00 Conc'ert - ~t.Oo Sl\iiting - 13.00
1'7.00 Maleische ,lledel'ell - 11~30 01Unee.. 21.40 Ca~rie ov.er eoo~mi'SChe aahgelegenkoloniale 'koersen - 21.30 Radiojournaal - Lunchn1u.ziek - 15.00 Sluitirtg.
S'Ch~ ~!OOeren -- 18,00 Ga,mbal11t Ki'Olfio!18: ---- l10eden - 21.50 Cttu,serle: De OOoneelwercld
21.40 Muziekkroniek - 21.50 "Le mouvement
17.00 .Th€em~i'ek ,--:," 11.30 Killderuuttje. 18.20 AmbQne~sch-e lied~rei1 - 18.40 ~rsbe .. ---2?OO CQil~ert - 23.30 Koersen - 23.35
socia'}" door P. Rives - 22.00 Opvoering van
Op
90
M·,:
11.30-18.00
Vetvolg
th~muziek.
r~cht.en ~ 19.QO Arabische 'li~deren .-'- 19-.30 ,sluiti,ng.
;,La Cmehe" van C. p. Wolff - 2330 Koe'r18.00 - 19.00 OQn<;ert- 19.00 Eric Coates Causerieove...- Inheemsche kill1,st ~ ~o.OO, Ra ..
sen - ,,, 23.35 Sluiting.
.
n.elodle€n - 19.~0 P€rsoori~h~h. Op 00 M. : diotooneel en krontjonigorkeat ,Lief Souve..
nO~lE (~. t. i\. n.)
MUZlika~l p'rog:T~I)ima ---. 19.<10 Rijn- en Wan- nier'· - 2l0() alultIng.
'
RO.l\lE (E. I. A. R.)
delliederen - 20.00 Clthel'-c<mrert --- 21.00
OolfleDite 25.4 1U. Azlij-ultieliding
S€ri€llZe ,fuiwiek - 2~.OO Variele - 23.00
Golllengte 25.4 l\L Azla-uttzendiq
PHOIII
S~~mg.
I
.•
~.oq
~varI~rdpl'ogramma (relay)19.00 Clevarieerd pro8'ramma (relay)
19.71 M.
20.35 NieUws - 20.45 Orgelc6n(er:t; - 21.15
R. IV. ~[. J. ,(SEMARANG)
20.35 Nieuws - 20.45 VIoolrecital", Luisa
Nl~~ws (Engelsch) -:- 21.30 Pianorecital .Carle-Varini (10 jaar) - 21.00 Causerie over
20.10-23.10 Aonisements- ~rogramnta.
2t.45 Cau$€i'ie - 22.QO Vocaal p~iamma met
i61.29 i\t eli 88.16 M.
Techniek - 21.15 Nieuws (Engelsch) - 21.30
Qrgelbegeleld1t1g ~ 22.20 ~antWoording rap..
ZEESi<;N
Nieuws (Chineesch) - 21.45 Concert voor
8.00 C;oncert - ,11.00 Bluit,ing. :
P9f.~b! , - 22.30 Nleuw~ - 22.40 8~UJiting - ,
plano, vIoo1 en harp - 22.30 Nieuws --- 22.10
Zenders
J)JA
31.38
en
19.14
M.
23.45 Nieuws - 23.55 Koorzabg -: 0.15 Vo..
Bluiting - 23.45 Nleuws' - 23.55 Vocaal en
16.3~ ~l1reljlUzie~ -:- 18.00 PersQerichten -caM
concert, - 0.30 Sport... En laatste nIeuws.
ir..iStrumentaal eoncert - 0.20 Ital1aansch 18.20 G~a'in9t~.p~u~ielt, -," .19.00" Kla~ieke
16.00 Vl1egtulge~"ool1str1.lcti~ -:- 1~.15 Wet;;,
mumek ,~ 20.0Q . .'" "De, zangvogels .:..- 20.45 ked van Franz Schubert - 11.00 liiettws ell
lll'Oza - 0.30 Sport- en laatsoo nle.u~.
Dansmuziek -, .~~.OO S1uiti.i1g.
'
oooriQn1hich over~icht O)uitsch) -'- 1'7,15 Persbel1chten -"- 17.3fl eolhpqsities 'van Mal'ga;.
A. R. V" 0. (SOE'itA]jAlA)
~luleische
rete v. Mikuooh - 11.45 Sltlit(pg.
'Voeusdag
·109.89 ll.
HtromBalldpeng : 103 mewr - Nirom
Zenders DJE 16.89;, D1Q 1~,63 (va)i
20.30 'uur) DJN ~1.45
6.30 Mal'scW,;-.-' 6:35 OynlIi,~tiek - 6.!$O
,
SoerabaJa II: 9&. mete.I' --:--. t'il, rOi»,S~marang. :
Gramofoorimuzfe~ . ~8.00 SluitiIig: 11,()()
III meter --:'" Nuo»l DJokJa: 127.,mete'r NI·RO~I
18.25
Volkslied
18.30
Lichte
muzioeK
Marsch, - 1l.0:{ FUm;zang - ,12.00 dramo- 19,30 Nietiws (Engelroh) - 19.45 Lichoo rnn.. l~deta, DjokJa.: 87.97 met?r - V:hl. Ban·
4~ng :
147.53 meter - Si'l-ieitder Solo l '
foonmuziek -:- 1Z.30 Vocaal opera-plmrainBatavia I 126 lU'
ziek - 20.25 Groeteh aal), de lu!steraars - 63.80 Dieter •
:rna - 13.30 Gevarie·erd concert - 14.30 Slui- 2().3()
Nieuws en economi:scl1 overZicht ...:-:. 20.t5
6.30 Gymnastiek- 6.45 Luchiige gramo- ting.
Voor de dames - 21.00 Pianorecital - 21.30
phoonmuziek 1.00 GramophoonrilUzi'ek
16.30 Mansch l, : -::';' 16.33 Marscl1en en fox- 'Nieuws en, eC'Oll'omisch :ovelozicllt (Eng. DJJiJ,
(fdleen over de 5 arcl1ipeIzei}ders) - 8.00
DJQ
en DJN, Ned. OJA en DJB) - 21.45
trots
11,00
Tino
Ros.~,i
11.15
Persp'eS}uitinig
11.03 Damesgymnastielt - 11.25
Populaire gTamophoonmtiziek - 12.00 Weer- richten - 11.30 1Cinema-orgel - 18.00 Kin- Hadiojournaa'l - 2~~00 Gevarieerd program23,15 TijGschriften-revue - ~3.3()
l:'Jericht - 12.05 8erie,uie mU~iek - 12.30 d!eruurtj.e - , 19.00 Kamerm~iek - 20.00 ma '
Lunehmuziek - 13.20 Persberichten - 13.3/) Fransche cabaretl1edjes - 20.30 Twee llio- Sluiting.
Populaire gramophoonmuzlek ~ 14.20 Pel's- derne compoSities - 21.00 GramofoonmuB.
B.
C.
~~OND~N)
ziek - 23.00' Sluitil1g.
~r1chten (l1erhaUng) -,- 14.30 Sluiting.
Zenders: GSC 31.32, GSB 31.55, GSA 49.59
NIROU (~fl\LEISCII)
18.03 Vooravond-concel't - 19.00 Persberichten - 19.20 Geval'ie-erd programma -.
6.30 Big: Ben. Dansmuziek - 7.00 "Made in
Bandoerig II- 103. PLP 21
20.10 Causer:ie over de opstand in::· Batipo
Scotland" - 7.30 Pianorecital - 1..tO Va(F'ebl'uari 1840 - 20.30 Concert Nil'Om-Ol'11'.00 Moderne Chin€esche liederen - 1'.3() l"iete - 8.10 Nieuws en m:eded~e1ingel1l - 8.30
kest - 21.30 Populair, allerlet - 21.58 Am,,: ~el~dan),;esche ga,~elan.
,
:
Sluiting.
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Hoofdkantoor te AMSTERDAM.

~oofdkantoor voor hat Oostan: FACTORIJ BATAVIA.
Vestlgfngen in alle voorname plaatsen in Nederland eI\ Nederlandsch-Indie
en. voorts in de Straits Settlements~ Brttsch-Jndie, china,.. Japan ell Arabie,
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Nederlandsch- Indisch Paviljoen op de Japansche
a. s, te openen." (Ontw, arch. R. Deppe,

Vredestentoonstelling,
Batavia).
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I\f£cheid van de Willters}:'ort
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De "Kimberley Dynamiters" de verma:"f(t~ Canadeesche ijshockeyploeg, he eft op de kunstijsbaan te Amsterdam een gemakkelljke 7..:.....1 overwmnmg gebockt t~gCll de versterkte '"Blallwe Zes". Een spannend moment voor het Nederlandsche doel,

Koning Christiaan van Denemarken was op Alilager - het elland bij Kopen hugen waar vele Nederlandsche afstammelingen wonen - aanwezig bij de traditioneele carnavalsspelen, De vorst klinkt met Ole Jensen, een
jOllgen boer, die zich heeft ouderschelden bij het "katlumpllelen" ell deswege tot "I{attellkoning" is uitgeroepen,
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Quaker Oats
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De Indfschman
van het K. L. M... vlleglulg,
per week.

•
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over heel de we reId is onze mall-courant

per kwcutaal in Nederland en f 4.:- In hel
buitenland.

OP, OAT U WERKEUJK
QUAKER OATS KRIJOT

1~.75 tot en met f

;QQ"

·£onig In ~iJn

Wanneer mijn patienten een versterk end middel noodig hebben,
, raad ik hun daarvoor in de plaats
QUAKER OATS aan. Het bezit
aile bestanddeelen, die noodig zijn
om een sterk en gezond lichaam te
krijgen. Het geeft de extra vo·e-.
ding, zoo noodig voor overwerkten.
Daarbij komt, dat QUAKER OATS
zoo heerlijk is, dat men het blijft
eten, ook al is men beter en dat
helpt om gezond te blijven".
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Baden Powell 80 [our

Rand het Eucharistisch Congres

Bootlschap aan aIle Padvinders
der wereld
Men schrij It ons :

Oodsvrucht der Philippijnsche vrouw

De Postbond zoekt

isolernent

Geen samengoan met verpolitiekt V. V. O.

De stichter. del' Padvlndersbeweging,
Lord Rob-ert Stephenson Smyt,h Baden
Nog »eel ongerustlieid over tie salaris-kuiestie
Powell of Gilwell, vierde
22 Februarl, zijn tachtigsten verjaardag in
de zeer gastvrije zusters en diens uit- Brttsch-Indte, op een bijeenkomst van
Jaarvergadertng in Bandoeng
wij een andere princlpieele opvatnoodlglng dat maar tneens te vertolken 25.000 Britsch-Indtsche Padvinders; in
ting van de neutralltelt van de vakin een Lang zullen ze leven, was allen Juli a.s, zal hij in Amerika de AmeriMaandagavond werd het openbaar
beweglng
hter in Indle huldigen dan
uit het hart gegrepen.
kaansche Jamboree bijwonen en begin gedeelte van de Iaarvergaderlng van
Deze sectievergaderlngen hadden een Augustus aanwezig zijn op de '\Vereld- den Postbond, welke in de tl1eosofische
de overige bij dat Verbond aangeDe nuisikuliteit tier PI,iliJJJJijllsclre melsies
uttrnuntend verloop, getuigden van jamboree te Vogelenzang.
loge te Bandoeng werd gehouden, gesloten organlsatles.
.groote wederzljdsche sympathie. Voor
opend, meldt onze Bandoengsche corRet
Ieveu'
van
dezen
Padvinder-Gewschonden bewaard bleef in Neder- en na de vergaderingen vonden vrien- neraal is rijk geweest aan avonturen. Ge- respondent.
v
Wij dragen de innige overtutztns van
.and en Vlaanderen. Spr. besloot met den elkaar na vele [aren terug, Verrasde juistheid van ons inzicht e~l ~u11en
boren
te
Landen
werd
hij
gencernd
naar
cen zeer bezteld woord van opwekklug slngen bleven niet uit. Uw verslagge- zijn twee meest bekende voorvaderen,
DE T'VEEDE, CONGRESDAG
In zijn openlngswoord wees de voor- dit onder geen omstandigheid prljsgetot allen, die leder op hunne wijze kun- vel' kwam zoo maar naast een zoon van 'zijn g'_"cotvader George Stephenson, de zltter, de heel' E. Israel, erop, dat de v?n. Oit standpunt steunt op oven~e
nen 'voortbouwen op die traditie. (Lang zijn eigen dorp te staan,
(Vall onecn specialen versl(!ggever)
uitvinder van de lccomotief, en k..a plteln financieeIe positie van den bond goed gmgen van practisohen aard. Wij achten
en hartelijk applaus).
Vijf minuten preeken Robert Smyth, de bekende Engelsche en krachtig is; het kapltanl-bezlt be- het zeer onpractlsch om in deze tijden
Schemcrig verdrlngt de ':lag de lichontdekklngsrelztger. Ingeschreven aan draagt ruim 55.000 gulden. Wa t het le- van zoo sterk toegespltste politieke verten, di ~ den gehcelsn nacht over MaGl'acieuse musiciennes
de . neutrale vakbewegsng
In den namiddag werd over de geheele de Universiteit van Oxford, onderwlerp dental betrett, kon eenige terugloop houdingen
nilla. hebben gebrand. Er is geen 0;)stad in nagenceg alle kerken met veel hij zich eens, orndat hij altljd weI be- niet worden voorkomen. A'3n innerlijke naar buiten toe te do en vertezenwoorhcudcn gcweest in het verkeer. De
Een uiterst fijnzlnnige attentie op de pracht en praal het Heilig Uur gehoukracht ontbreekt het geenS'lins. Een digen door persJnen, die een ~oora3.n
vronwcn, db zuBen aangl'::;eien tot bijeenkomst was het musiceeren del' den. Het' Allerheiligste troont in kost- langstelling had gehad voor militaire systematische
propa.ganda-campagme staande 1'01 in het poHtieke leven jlier
zaken,
en
nn
eens
wilde
zien
hoe
het
tweehondel'dduizen/l, zijn na de s:ui- ,Phllippijnsche leerlingen. De zusters bare remonstl'anser!l gouden wiel'ookvaheeft goede vruchten afge,wol'p~n. Spre- te lande vervullen. Het hoofdbestuul'
met
zijn
kennis
stond,
aan
een
militair
tin3 del' €erst~ l)lf!chtigheden alweer 1e:den een internaat, waar zevenhon- 'len zenden geul'ende w')lken naar de
ker memoreerde het prettig contact, dat dat deze zakeil en1stig heeft overdacht:
naal' het veld ·gekomen. In aIle kerken derd meisjes uit de vooraanst,,~nde l'ijke alt:'uen, seminaristen zlngen het examen. Uij wel'd tweede uit 700 candl- de organisatie met zoovele en velerlel omdat het tegenover elkaar moest afdaten
en
men
slaagde
erin
den
veelbehebben bisschoppen, prelaten en pries- kringen del' Philippijnen, gevormd WOl·· ,.schonne, smeekende kel'k!atijn", het
lovenden jongeman te overtuigen, dat instanties heeft kunnen onderhonden wegen de nadeelen V001' de am1btelijke
tel'S vanaf vi£l' mu' het H. Misoffer den. Wat wij te hooren kregen naIl yolk bidt.
zijn phats bij het leger was. Hij deed en tot stand brengen. Dit contact be- vakbeweging in het algemeen aan ons
oP3edl'agen. Om vijf uul' zijn aIle zit- spl'ankelende Tarantelle (Liszt), diep~
De Amerilmans:::he uitvil1ding del' vijf dienst achtereenvolgens in Indie en Af- stond in de eerste plaats met de dienst- uittreden
verbonden en de nadeelen
plaatsen, vel' over de honderddnizend, doolwrochte Nocturne van Chopin, minutenpl'eeken op het Lunetapark in
leiding ; de wisseling van dienstchef van het aangesloten blijven onder omghanistan
en
kwam
in
1884
als
ofticier
reeds ingenomen. Er is geen onder- verdient meer dan aparte vermelding. verschillende talen heeft., zooals te verheeft daarin geen verandering gebracht. standigheden, welke onze organisatie in
scheid gemaakt, er zijn geen rangen. Eel'lijk gezegd had ik zoo!ets verwacht wachten was, niet zoo'n reuzenbelang- bij ,:len verkenningsdienst in Zuid- De officie8le en officieuze conferenties, een niet gewenscht licht zouden plaatAfrika.
AIleen het verband van groepen is ge- als de traditioneele Pl'iere d'une Vier- stelling. Men is aangewezen op. den
welke, ons werden toegestaan, zeida sen, heeft den weg, gekozen, die moest
handha:afd. Scholen, gcdsdienst.veree- ge en andere stichtelijke romancen. De luidspreker, krijgt den redenaar toch
sprekel', Ieidden meermalen tot verbe- worden 'bewandeld. Uiteindelijk zal de
nigingen. dorpen uit den omtrek heb- zusters hebben zich d001' het introduTijdens de B'Jerenoorlog weer door teringen voor het personeel en tot opniet te zlen, zoodat de aantrekkelijkvakbeweging schadelijker gevolo-en onben hun aangewezen plaatsen. 'roch ceeren van deze uiterst bekwame en bezijll1 chefs luar Zuid-Afrika terug geklaring van soms nog duistel'e of onge- dervinden van het toepassen °van de
heid niet groat is.
stroomen nog altijd vr!Ouwen en meis- scheiden kunstenaressen getoond als
zonden, onderts'c'heidde 'hij zich door de
rustheid wekkende punten.
politieke neutraliteit in al haar veroujes toe. Ze komen in haar fe(:~telijke ideale opvoedsters.
verde<liging, twee honderd zeventien
derde . theoretische ~onsequenties door
dracht, ze komen in haar klellrrijke
Biechtende mannen dagen lang, Van het niet \rersterkte
De Kwestie met het V. V. O. een del' centrales dan van ons uittreden
mestiezenkleeding, ze komel1 in smelteVlaamsche Leemv en Wier
De' Phllippijn gelooft het weI. Als zijn doI'P Mafeking, waarbij hij em zijn nouit het V. V. O. Spreker zeide het te beloos wit, ze komen in stemmig zwart. Ze
Neerlaml's Bloed
vrouw en klnderen naar de kerk gaan, bel Ik:a,l'akter door zijn tegenstanders
Af-zonderlijk belichtte spreker de treuren, d~t het verzoek aan de regeevullen het veld, ;dat zich herschapen
is het geloof in het gezin ve~ekerd. hoag Iwerd ge'eerd, en zelf een diep reskwestie van het uittreden van den
ziet )n een bloementuin natuurlijk,
De Vlaamsche Leeuw deed het prach- Oaarom is het volgestl'oomde Luneta- pect kreeg veor de strenge geloofsover- Postbond uit het V. V. O. Er is hierovel' ring om een eigen vertegenwoordiger in
dat '.kan nu eenmaal niet andel'S. tig, een drievoudig herhaalde uitdaging park een ~chitterend bewijs, dat de tlliging, de heldh~.ftige vaderlandsliefde veel gezegd en geschreven en' er is on'5 de commissie voor georganiseerd overMaal' met dit verschll, dat alle Vliegt de bbhwvoet. werd beantwoord voorbereiding tot, dit congres, inderdaad en de gedegen kl'ij-gskunst van de Boe- veel verweten, vervolgde spreker. Wij leg is afgew~zen.
bloemen zwartglimmende stampers l1eb- met den oorlogskreet Storm op Zee! zeer vrl1chtbaar is geweest. In de kerken reno IN31 den oorlog werd hij Ibelast met willen .er op deze plaats slechts dit van
Inzake de
ben. De Philippijnsche vrouw, doo.r ve- Maar toen de gracieuze mu:-icienne pre- knielen de mannen bij tientaIlen neeI'. de reorganis'atie van de militaire Ver- zeggen: men moet op een bepaald
"'l
ambten'aal'Sl)Ositi~
len die haal' kennen, geprezen als een ludeerde op Wien-Neerland's Bloed...... Zij die geen kans zagen in eell kerk hun kennhlg3dien30ten in Zuld-Afrtka. De oogenblik den toestand onder de oogen
del' meest godvrllchtige vrouwen in de keken we even beduusd, doch zongen zonden te belijden, trachten op het veld b::tlldleidhrg, die ,t:ij hiervoor schreef, durven zien en een beslissing durven wees spreker op de vel'schijnselen van
katholieke wereld - de overgave del' maar. Den tweeden ochtend hebben we nog eeu priester te vinden. Zien ze er sloeg del1ml9.lte in Iblj de toe'll ontluiken- n€men. Het Js hiermede als met het economische opleving, welke zlch voorSpaansche, getemperd door den eerbied eenvoudig het Amerikaansche cut it een, dan laten ze niet meer los. Temid- die jeugdorganisatie3 da,t men hem ria voortwoekeren ,van een ziekte, wat men doen. En nn' moge het waar zijn, dat
del' Oosterlil1ge' - vereenigt zich dezen short toegepast en zelf het Wilhelmus den van het gedrang van de velen, die ~ijn terugkeer in Engeland, van "aIle ook niet met leede oogen aanziet. En e1' tal van zaken zijn, die bij een iets
morgen met haar mystieken Bruideg9m: ingezet. "Ja, ziede, menier", zei de ZllS- geen plaats kregel) - twee UUl' voor de ,kanten vroeg om de-zelfde methode als ill'gl'ijr,;en dan niet op prijs wordt ruimel' vloeien del' middelen dringend
Jezus Christus. Dde hondel'd prie~ters I tel', "hooren wai hier in Menillaa nooit middernachot.smis zijn alle zitplaatsen be- speci,aa1 op de jeugd inge'3t~ld, uit te g-esteld. dan trekt men zijn handen van voorzlening eischen zooa!s de defensie,
verzamelen zich. In de gouden clborie~ ofteniemer \Va van Holland zulle en tO€n, zet! - praaien ze een' priester, die ge- werken. ALs man van de praktijk wilde den zieke at..
het ,moge al even juist zijn, dat 'er aan
dragen zij hat voedsel dE,\' zielen ond~r zag, iek daor in nen I boek National willig op een tl'ede van het verhoog gaat .hiij zijn systeem. eerst aa,n de werkelijkde zoo sterk besnoeide diensten van het
het yolk. Het staat e1' zoo prachtig 111 Hymn staon. 't les van datte, dat '?:ittel\ den za1{doek voor de oogen neemt h,eid tcet'~en en zoo 'wcrd ~n Au·~u.'3tus
,Wat de vakibeweging In Indie in
gouvernement noodig het een en ande gelJeden van de H. Sacramentsmis, moete g3i ons niet ~waoliek neme, zul- en lulstert. "Zoo gaat het bier in de 1907 op Brownsea Island, met vier en
der gedaan moet worden teneinde de
naar
bovenste
lagen
behoeft
is:
dIe daar boven op het altaar wordt op- le!H
,
Philippijnen", 'zel me een pracht van een twint-ig: jongen~ het eerste Padvindel'sregeeringszorg voor verschillende onfrisch bloed en frissche Ideeen. Wij
gedrag.e11.......
De vier gehouden inleidingen geven mis~ionarls, die lla dertlg jaren Oost, kamp gehouden. .
derdeelen van onze sa,menleving weer
hebben het V. V. O. verlaten omdat
De oogen van allen richten zlch geen bijzondere red~n e1' uitvoerig. op zijn Hollandsche woorden moest zoeken.
op pei! te brengen, naar onz~ meening
wachtend op U, Heel"
terug te ~omen. Patel' Lambrecht gmg We stonden Qoven in de blnnengalerij 'Het resultaat van':n.et. experiment was
........ ..... aldus spr. behoort de positie van de
.
~oo diepzmnig in op "de wonderbare van het eeuwenoude srnt Augustinus- het wereldberoemde hb.ndboek "Het Ver- ~~:~-~.. -:'::"-~~--~-~--~-~-~ ..._._~~-~-~_.~-~--'..._~_.;...._-_
ambtenaren zeer zeker niet in de laatDe Kerk vervolgt dan...... Glj hebt vruchten del' H. Communie" dat bij de kloostel' en zagen de blauwe lucht 113,- kennen vOOr j4)ngen~~,', fdat begin 1908
je niets te doen hebt denk er dan -eens ste plaats tot die ondel'werpe.n van dahen gevoed. Gij opent uw hand en OW aanvrage om gedachtenwisseling
een glanzen op het vel'stilde rood del' daken. ~el'scheen en ZQ~) gre,t~g .ontvangen werd,
aan, dat cf dUizena.en. '111'C'11schen zijn, die delijke en di~pgaande zorg van de over'hulp noooig heb~n: cud-en, zieken, inva.- he~d. De vel'wachtingen zijn hooger geovet'l:1adt alles wat Ieven heeft met Uw 'pastoor verzuchtte: "daor moet iek Een duif zocht water in de tontein dat twee jaal" tla~iertiEngeland .reeds
Uden, menschen, die gelukkig zoudel1 zijn,
genade.
eirst 'ns dl'~i daegen over peinzen ztll- bloemen vouw'den' hun.' kelken dich't;
124.000 Padvinders telde. Sindsdien heeft
aIs hun een h21perkl'e hand wel'c1' toeg~· steld dan de Iaatste plaats op het proBij lIe Vlaamsche zusters Ie!"
nacht zou koel worden, na den regen. de Padvinderij ;een snelle verspreiding
~Jtoken.
gr,amma der dringende voorzieningen.
De Nederlanders en Vlaminrren heb.. . Pater- Duijnstee to~nde zich een bril- De lage gewelven kregen iets zOQevends gevonden over aIle landen del' wereld
Hoe arm of jong je ook bent, je' kunt 111 de afgeloopen week zijn inmiddels
b€n zich ditmaal tegen hun ge;oonte in I llant vertegenwoorOlger van de oude den s:h~mer. Nerg~ns. eenlg geluld. ston- en overal het qeste ,len vurigste deel del'
altijd we'l iemand vinden, ziek, oud of v,an regeeringszijde in den Volksraad
invalid-e, di,e slecht-er af is dan jij.
schitterend overwonnen.
Ons kent school, sterk declamatorlsch, rljk scha- den we III de Phih~pljnen of in een oud jeugd tot zich' getrokken. Nation.ale zooAls joe hen helpt en opbeUl't, geheurt er voor de ambtenal'en zeel' belangl'iike
ons...... als er een Nederlandsche sec- keerend de overgangen tot in geraffi- klooster van SpallJe: Florence of het wel als internationale lichamen, het
iets grappigs. Je ondervir-dt dan, dat jo verklaringen afgelegd. En deze verkla:leerde e bereke lde f 1 tt
1
Kempisch land?
'Engel~che Koningspa'ar, waarvan zoozelf gelukkiger wordt, door andel'€l1 ge· ringen hebben aanleiding gegeven tot
tievergactering is, hebben we duizend I,
n
P' 1
a se'J' ,el:, ang gewel de Koning l,aIsi de Koningin PadI
I
lukkig t'a maken.
en een dino-en aan de hand die ons be- lekte verbazinoen en hooogestemde beeen zeer scherp debat. AIleen deze laatTreffende godsvrucht
letten, voo;al in den vreen;de, om ons won<;ledng tel~ toon ~preidend met e~n
vinder (lijn geweest, zoowel als de Voll'k wil zoo gr<J.'ag, dat jUllie een ~ven ste omstandigheid toont reeds aan, da't
la.ng en even gelukkig leven zult hebben,
land. ons yolk te vert€op'enwoordio-oen.
grand~zza, dIe de zaal tot geestdnft "Dit yolk kan bidden, onstuimig, kort, kenbond
hebben haal' geroemd en gebr lch~
steund, omdat zij midden in het jonals ik heb gehad. Je kur-t di,t berciken, in tegenstelling met de verwachting, de
voorbijgaand, maar het gelooft, zei de
als je jezelf g'2zond houdt en andercn regeeringsverklaring onbevredigend was.
Ditmaal gespaal'd.
bleven we In
vandedeze
onheb, ' tweeden da, heeft MoL Jurgens
h t
. t d 1
belijkheid
rulme
zaal . '
D~n
uude lnis~'ionar1s. Ge weet, dat een ill~ gens ar gl'ljp, oc 1 'bovendien de ,synhelpt. Ik iZa'l je wat dit betreft, mijn geo
heim vertellen:
Het lijkt ons een fictie de n1ogelijkan het Santa Theresa COllvellt V='11 de l~l (~e kapel van het college een Ponti- land~che vrouw nooit haar kindje op these vormt ivan de tegen elkander strij••
f
1
H
i
d
d
VI
dende
richtingen
van
onzen
tijd
door
V
Ik heb altijd getracht, om in alles wat heid te veronderstellen, dat wat in deze
zustel's Kanunnikessen van st. Augus- lca e oogm s Jc,pgel ragen: 001' aam- den mond zoent, hoogstens op de wan- haar internationaal karakter, dat echik deed, de padvindersbelofte en d'a Pad·· crisisjaren is gelJeurd als blijvend te
tinus waren minstens driehonderd s?he en Nederlandsche pliesters geas- gen. \Velnu, ik heb ooit een jonge, pas tel' julst op nat.lonalisme is gebaseerd.
vinderswet illJ toe passing toe br-engen. Als be3chouwen voor een iVerre toekomst.
bekeerde
moeder
de
H.
Communie
uitje dat doet, zul je sIagen: in je leven, 'en
prieste~'s, zusters en broeclers, padvin- slsteerd. spr.ekers waren diel~ .mOrgel~
j-e zult een. gelukkig leven hebben, ook De mededeeling, dat het in de bedoeling
den:, Ki'uistochtert,jes en congressisten de missionari~ Croonen uit Sungao OV~t gereikt. Vool' het eerst in haar leven
Bij gelegenheid van !zijn tachtigsten
0.1 wordt je tachUg ja,ar oud.
ligt een algemeene op gemiddeld niveau
sameilgestroomd. De vergadering werd "Den Opbouwenden In.vloed van. d 1 t zou ze Jezus ontvangen. Men vraagt verjaardag heeft Ide Igrijze "Chief" een
Ik vraag je dan llU om, voor jezeU, me't staande bezoldiging met
daarboven
vool'g'ezeten door Mgr. Jurgens, bis- Co~~re~. op "de Kathoheke Kerk ll~ de weI eens; weten ze wat ze doen? Wat boodschap gericht tot aIle Padvinders
mij de Padvinder..sbelofte te herha1lten, niet standplaatstoelagen toe te kennen, is.
ik
toen
zag,
heeft
me
dieper
getroffen
schop van Tuguegarao (Phil.>. Naast PhlhpPlJnen en ,de tect~r van de Cenvan de wereld. We laten ha.ar volgen
als een pagegaai,' maa'r nadenkend over
de beteekenis van elk woord dat je nit- weinig geruststellend, zoo lang wij. omdeze zat Mg1'. Heylen. De eerste rij in tra! School, Toneo. MamBa, pater Fla- dan de schoonste wool'den qer mystle- omdat ile betel' dan elk commentaar,
spreekt.
.
trent dat gemiddelde in onzekerheid
de zaal werd ingenomen door de bls- melgh, die in hoogg~stemde taal, v~r- ken. Toen de vrouw, die met haal' kind het ~01bele en vurige hart wont van
Half-saluut nou, en z't:'g me maar zacht- verkeeren. Is dit aan den lagen kant,
op
de
heup
naar
de
communiebank
was
schoppen Aerts (Teeal). {\lbers (Ma- lucht met cit,aten Ult Meester Gezelle
den edelen grijsaard, die het ideaal is
je'S n~ :
dan ondervinden de pensioenen daarlang), Billiet (Phil.>. Goumans (Ban- en Vondel .splak ,'/over ,:len Eucharistl- gekomen, de U. Hostie ,had ontvangen, en blijft van vele honderdduizendtallen
van den nadeeligen teugslag. Ook meOp ~nijn eer beloof ik
doeng), Gubbels (ChIna). Panis (Mena- schen. Knnstocht , het werk van den stond ze een oogenbllk doodstil, ze hield van onze ¢n anderer kinderen, over alErr-stig te zuUen trachten
dedeeling omtrent de paraUelschalen
do) Smit (Rome) en Willekens (Bata"ll nederlgen Vlaam~ch~n priester Edward· de oo:gen gesloten, slikte de H. Teer- Ie landen '~er aarde :
Mijn pUcht te doen. teg'enov,er Ged, de
heeft ons sterk verontrust; de nadere
via>
Poppe. 03 PhihpPIJnen tellen thans ~pijze in en gaf toen haar kind 09 de IIpWetten en mijn lan:l,
. . '
ruim dl'leduizend Kruistochters. Hij de Jes een kus. Let weI, za had weI dege"Mijn' beste Bl'oeders·Padvinders, - Ik
mededeelingen hebben deze ongerustNa een kort openingswoord, waarin I discussies kwamen achtereenvolgens de lijk genuttigd. Geen onteering, geen
ben thans tachtig jaal' oud-. Wat Z€g jc
heid nog niet kunnen wegnemen. Voor
Ied,ereen t'c helpel1 waar ,ik kan
Mgr. Jurgen~ o.a. het schreeuwend te- monseigl\Ori Willekens en Smit op gees- "laten mee-eeten". Het was eenvoudig
daal' van?
de tot dusver door de regeering genoDe Pa-dvinderswet te gehoorzamen.
kort tlan pl'1esters memoreel'de in deze tioo-e wijze eel1 goed woordje doen voOl' d~ uitdl'ukking van de hoogste extase,
Ta~htig·
jullie
een
Dar-k je. Ik wensd\ jullie een lang en men maatregelen zijn wij niet ongevoeh€'e1e
tijd, jaar
doohltjken
ik kan
menatuurUjk
',geen oogengelukkig leven en vlcel heerlijke kampen. lig, maar wij lnmnen deze toch nlet an-'
ltl-nden, waal' ·voor twaalf millioen ge- het Apostolaat des Gebeds.
bl1k n'erilU1eren, dut.ik riiet beZig was, dIe een mqeder wenscht mede te deelen
loovigen slechts twaalfhonderd priesHet dankwoord Vlan Mgr. Aerts aan. aan haal' kind",
en als j~ aezig bent" en het druk hebt,
del'S beschouwen dan als een eersten
BADEN POWELL.
voel je je opg,ewekt. Als je ooit merkt, dat
tel's aanwezig zijn, doch aan .den andestap op den Iweg naar herstel van de
t ..t !lC_
£1-....5_ 3Il
i-.
ren kant zich verheugde over het feit, --:-:'!'-='~~-.-...:
.. ~.~-~
.•~_.~-~.~--~._~_":"'._~_~e_~."_~._~_,~:4~.-":':
•.::"!_-~.".~
. -.~~~~~~~~~~~~~~~
__"",",=,__'f!'!~_--. '.~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~=~~=~~.:"~=~~=~
positie van de. ambtenaren in het aIger'.
1',
dat in deze uitgestrekte gebieden, ieder
gemeen. Spreker verklaarde dan de
dorp zijn kerk, iedere kerk haar H. Tajaarvergadering geopend.
bernakel heen, richtte de voorzitter
....
zich tot den eere-gast, dien hij veelzijI"
4'i3E
STAt\TSLOTERIJ
dig prees. Toen hij verdeI' nog meedeelde, dat Mgr. Heylen morgen een en
Vijfde Klasse - Vijftiende Lijst
tachttg zou worden, ontlaadde zich het
t!ntppusiasme in een ~waar dei~end:
Trekking van 10 Februari
Lang ~al hiJ laven I
f 2000 No. 1665.
Oeestig als steeds was het antwoord
f 1000 No. 19530.
Van Namen's bi~s~hop. Wel wilde Mgr.
i 400 No. 662, 2790, 3449, 19923.bedanken voor den lof, hem gebracht,
i 200· No. 10677, 11030, 12311, 19044.
.maar hij kon dien werke:ijk nlet aanf 100 No. \1461, 4891, 5979, 6868,
vaarden. Hij was maar de voorzitter,
9213, 9811, 11232, 13213,
.dJ. de man, die anderen hat werken.
13588, 15409, 16145~ 16747,
Hij hoopte, dat Onze Lie'le Heel' hem al
18098, 18651, 19020, 19385,
die zonden ZOu :willen vergeven met de
20130.
wool'd~p, d:e Hij ~ellg over Ma~ia Mag- I
.
d.a}ena ll~tsprak : Remittuntur et peccatq; lllulta, quoniam dilexit multum (al-:
VijflI~ Kla5s~.
Zl~stiende Lijst
gtfm..eel). g~J~ch). Spreker acht z1ch ge-I
..Trekking. Yan. 11 Febl'uari
Jnk~dg J1ierheen te mogen zijn gekomen.
4Js wtS weill' thuis komen, zullen we zeg-I
f 1000 No. 1I3,Sl.
gen w~t VI,e ge~hm n~bbel). W~ zuBen de
'j' 400 No. 117'tl, 19527, 19'195
,
, lO!JOO.
jongeren opwekken h~t voorbee~d del'
j
200 No,
166.
hier aanwezige misslon;trissen te volf 100 No. 4283, 47tH, 6544, fr642,
gen. Spr. wll zich niet laten weerho10223, 15327, 1652-t, 17039,
den een enkel WGOl'd yan hulde te bren18198, 10027.
gen aan zijn H. Vaper NOl'bertus (Mgt'.
j'
$
HeYlen hs van de orde dcr NorbertijnEll). den grooten apostel del" H. Eu. Vjjft!e I{hv;se. - Zeventicmle J.ij::.t
ch:ll'1stie. De H. Jul~ana, ~tichtere.s van
'1'li8kkin s v:tn 12 Febl'll::tl'i
hct Feest van het H. Sacrament, de
H.lI. Marteh1l'en van. Gorchulll mogen
f 150.0 met pl'clllie van J 30,QOO No.
niet ongenoemd blijven.
13929.
Zij allen hebben door hun wijsheid,
S'
'tQ met pl'emie van j 3000 No.
helllgheld, moed en sacrlfle medege6016~

Verqcderinq bij de Vlccmsche zusters
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werkt dat de .leer en de vereerlng vaQ
de II, Eucharlstie tot op deze dagen on"..
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! .- 200 No,' ,15456.
t 100 No. 11331. 13092,
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u« 'Plwhi-Sportpraatje

Sport en Spel
?

---_.-~--

l)e kometule interlatulstrild, - Voorbereitllugen 'tler O"alljehenulen, - De competltle »an. den [(.IV.V.B. op een pOl'
lilt geoiltl,
De Nederlutulsche zioemsterties hotulen
Coen's spreuk ill eere
" I

Sehletwerlstrjjden
Om den Tjoellg Gwau-beker

Op de banen van de Oeweermakersschool te Meester-Cornelis hield de
~Schietvereeniging Batav i a" j.I. Zondag wederom haar maandelijksche schietwedstrijden om den
"Tjoeng Gwan wlsselbeker" (gewonnen
door den heel' Boissevain), den Boissevain-wis..selbeker (gewonnen door den
heer Van Oost) en de \Vetzel-medallle
(gewonnen door den heer Garlitz).
De vol1€dige
voIgt:

/'

Scheepsberichten

..

Schiele",

,

resultaten

waren

als

Tjoeng Gwan wisselbek e r.

De heer J. C. Groothoff ving net we- dit onmogelilk maken en een wijzlging
kelijksch sportpraatie voor de Phohi dier reglementen is vrijwel even onmoglsteravond aan met eenlge beschouwen- gelijk.
de woorden over de huidige kracht van
Toch klemt thans meer dan ooit de
het Belglsch vertegenwoordigend elf tal, noodzaak om in dezen toestand tech
dat door zijn zege op Frankrijk de on- eindelijk verandering te brengen. In
zen een waarschuwing heeft doen toe- afdeeling I hebben thans aBe ploegen
komen. De Belgen spelen met groote 17 wedstrij den gespeeld. Gisteren viel
geestdrift en dit is hun groote kracht definitief de besllssing voor de laatste
naast hun mldvoor Raimond Braine dIe
plaats. R,.c.H. leed €en 3-0 nederiaag
zeel' productief en tact.lsch spel levert.
tegen Stormvogels en zal dus degradaTegen dit elf tal der Zulderburen zul- tiewedstrijden moeten spelen tegen 't
len de on zen in volledige opstelling Gooi ult Hilversum. 't Gooi werd Zanslechts met de
inspanning alIer dag kampioen der tweede klasse. Het
krachten behoorlijk van repllek kunnen spel van deze ploeg doet niet onder VOOl'
dienen.
dat van 50% del' eerste klasse clubs.
Intusschen is men thans weer hard be- Vele eerste k1assers klagen ovel' geringe
zig met de v()orbereiding to't den aan- belangste1l1ng voor hun wedstrijden.
staanden strijd QP 7 Maart.
Maar wat is logischer dan dat het pubUek Hever gaat zien naar een spannentegen flwitserland den levendigen tweede k1asserskamp
dan naar een: saalen eerste klasse-wedin het Amsterdamsche stadion. In de strijd? In het Oosten is de competitle
samenstelling voor deze kamp, die gelijk op cen wedstrijd l1a - wegens afkeur
zal zijn aan die welke tegen de Duit- terrein Z.A.C.-N.E.C. - afgeloopen.
schers in Dusseldorf was vastgesteld,
In het Zuiden is M.V.V. door een draw
zuBen ook Smit en Weber weer op hun
plaatsen staan. (Men weet, dat in het met blanke score tegen N.A.C. weI aan
Rheinstadlon op hun pl.latsen invallers den degradatie-dans ontsprongen. Ook
speelden). Woensdag zal men een oefen- de wedstrijd N.O.A.D.-P.S.V. was hier
wedstrijd tegen de Engelsche ploeg spannend. Bij dezen laatsten wedstrijd
llep helaas een der spelers der thuisc1ub
Crystal Palace speIen.
een beenbreuk op.
Voor den komentten strijd tegen BelIn het Noorden, dat door slechte
gle rijst de vraag of men in het Amsterdamsch stadion voldoende plaats za1 weel'somstandigheden in de competitie
wat achterop is geraakt, verloor Frieshebben voor de taesch(;mwers.
Het stadion toch biedt fuimte voor land op eigen terrein met 3-7 van Ve35.000 aanwezigen. Daartegenover. kan locitas·. Friesland 1110et uu degradatle~
het nieuwe stadion van Ii'eyenoord \yedstrij den ondergaan.
60.000 personen bevatten. Alleen lijkt het
(Voor de Dverige bijzondel'heden over
dubieus of men bij gebruikm:J.king van de competitle kunnen wij gevoegelijk
het
It'eyenoord stadion in voldoende naar ons blad van gisteren verwijzen,
mate de aan en afvcer del' massa's kijk- waarin de ultslagell, standen, beschoulustigen zal kl1nnen r€gele11.
wing en spelverloop volledig zijn opgeIIet wachten is nn op de besllsslng nomen.)
I1lern a wees de heel' Oroothoft nag
van het hoofdbestuur van den K. N. V. B.
op de
ten deze.
I

'.

• (Staande uit de vrije hand 50 M).

1. Boissevain
2. GarUtz
3. P. Bussehar
4. Smissaert
5. Past.ora Sr.
6. H. BusseIaar Jr.
I
I

(Liggende -

,
'i"

"

"

Boissevain

'I

1 van Oost
2. P. Busselaar
3. H. Cijfel'
4. Boissevain
5. Garlitz
6. Smiss:lert
7. H. Busselaar Jr.
8. Pastora Jr.

54 p.
53 "
51 "
51 "
48 "

(proefserle 53 p)
56 p)
.,"
50 p)
53 p)'
"
49 p)

(
(
(
(

48 p)

46 "

wlsselbeke~

afstand 50 M.).
(proefserle 57 p)
57 p)
"
(
57 p)
"
(
57 p) .
"
(
58 p)
(
56 p)
(

"

"
"

48 p)
49 p)

57 p.
57 "
57 "
57 "
56 .,
56 "
53 "

5~"

Als bijzonderheid van dezen wedstrijd
zij vermeId, dat de 4 eersten 3 maal hebben moeten kampen alvorens de besllssing ten voordeele van den winner Van
Oost vIet
\V e t z e I s - mad ail. I c.

'f

(Staande n.d.v.h. - afstand 50
1. Garlitz
(proefserie 55 p)
(
"
49 p)
2. Pastora I
3. Pastora II
(
"
48 p)
4. H. Bus..
selaar Jr.
, , 4 8 p)
Plstool model 11.
(Afstand 30 M.).
1.
2.
3.
4.

Smissaert
P. BusseJaar
Busselaar Jt.
Boissevain
6.. Garlitz
6. van COst
Plstool model

1'.1,).
56 p.
52"
50"

50"

81 p.
75 ,)
'10 ),
61 "
54: "
50 "
11.

(Snelvuur 8 schoten Hjd 20 sec.).

a treffers

L Busselaar
2. van Oost

Om twee

3

"

tlUr waren d-e wedstrljden

atgeioopen.
.\VEDSTRIJDEN V~\N "OE HATAVIER"

Zeldzaam mooi weer begunstigde gisteren de maandelijksche Bekerwedstrijden op pistool en buks op de b::men te
Meester Cornelis.
Er went begonnen met pistool-sch!eten om den wlsselbekel' welke beschlkbaar is gesteld door de N. V. "Velodrome", op de Batavierschijf, telllng 12-8
Bchoten.
Mevf. I.evie en!> de heer Bnsselaal'
maakten ieder een serle van 86; voorgesteld werd over te kampen met 4
patronen en met slechts cen punt meer
n.1. 44 won mevr. Levie voor de eerste
maal bovengenoemden bekel'. Ook mevr.
Busselaar had haal' dag want ze maakte
een setie van 84 punten, en de heer
Maltimo sloot de pistoolwedstrijden met
een serle van 76 punten.
Van de bukswedstrijdeli zljn de uitslagen de volgende:
De heer Busselaar wOll voor de tweede maal den beker met 55 punten. Mevrouw Busselaar en mevrouw Levie
maakten resp. 54 en 51 punten, de heer
Maitimo maakte 47 pUllten en de Jonge
Oeermans schoot een serie van 50, ver)Jeterde deze serie en maakte er 54 van.

llockey
DUI'rSCliLANO .....

N~l>E:RLANl)

1-3

Uit Frankfurt \'el'he~mt {\neta) dat de
d:.unes hockey match Oult.schland' ~ Nederland met een 1-3 zege voor de HoIlandsche dames' eindlgde. (Zle sportpraatje).
I J

nOCl(EY IN JAPAN
Voo~beteldhtgel1 vaot de OlymiJlade

Aneta. ,v~rl\eemt uit TokIo, dat de Ja..
Hockey Association eell driejarenplan aannam, dat ten. doel heeft de Japansche hockey~teams fit te maken
\'oor de Olympiade .van 1940 en tevens
behelst de in dienstname van drie
Britsch Indische hockey-trainers.
De Japan Hockey Association zal in
1938 een Britsch ,Indisch hockey..team
uitnoodigen en in 1939 een Japansch
hockey..team naal' Singapore zenden om

pan

tegen de Britsch Indlsche teams te spe..

I~n,

,

~

,.

dlgd door den onderdirecteur, den heer
Van Tijen en lr, Vos.
Ook de bouw van de vorige serle van
zes van dit type vliegtuigen is door de
Fokkerfabrieken verzorgd. Deze nleuwe
serle zal het aantal bommenwerpers van
DE HAVEN VAN TG.-PRIOK
het T IV-type op 24 brengen. De lnvlleAangekomell, 22 Februarl
ger van de Fokkerfabrieken, piloot Meinecke, voerde met de nleuwe machine,
N.r. m.s...Tosarl", gez, Pothof, van POllde T 19, de verelschte proeven nit, die tlanak, Agt. K.P.M.
alle een vlot verloop haddon. Deze nieuN.r. 3.S. "Melchior Treub", gez. 'Tuizlnga,
we serle is, evenals de vortge, bestemd van Makasser en Palembang, Agt. K.P.M.
N.!.
8jS. ,,81. v.d. Beele", gez. Cort.en, van
voor de Indische marine.
Ernmahaveru en Kroe, Agt. K.P.M.
N.r. 8.S. "Palopo", g·2Z. Petharst, van Soe-

I

lingo Meis1

Vervolgens wijdde de heer Groothoff
eenige woorden tel' nagedachtenis vqn die hun systenutlsch getraln~e Oasterden bekenden Oostenrijkschen voetbal- buurvl'ouwen in het ~~nd hebben deen
autoriteit Hugo Meisl, die eenige dagen bljten. Met de rust leidden de onZI~ll
gel eden te Weenen op zijn bureau plot- met 1-0. Voor het NederlandscJ1 team
sellng is overleden. Zijn onverwachte was de zege weI verdlend.
dood heeft spreker, die geruimen tijd
De Nederlandsche zwemstertjes zijn
met hem correspondeerde, ten zeerste
getroffen. 'rrouwens de geheele voetbal- thans uit het Nool'den teruggekeerd. Zij
wereld .betreurt dit vel'1ies van een ha- zijn over hun nederlagen in Scandin~
fer voormannen. Eerst nu, na zijn dood, vie niet In het minst ter neer geslagen.
beseft men de volle waarde van zijn werk
Inmiddels moet Ragnhlld IIveger cen
voor de voetbalsport. Hugo Meisl heeft wel'eldwonder zijn. Zij Is ijzersterk en
in Oostcnrijk de voetbalsport ~p een kan derhalve vele wedstrijden zwemmen
hoog peil gebracht, zooals men overigens zonder hiervan last te ondel'vinden.
ook in lndle heeft kunnen constateeren
Naar zlj vertelden, waren de Hollandbij het bezoek van de Wiener Sportclub sche zwemsters op hun tournee SlllP't vorig jaar - een overigens nog slechts vel'kouden geweest en waarschi]nlijk zal
middelmatlge OOstenrijksche club. Melsl dit ook weI voor een deel debet zijn
heert in Oostenrijk het beroepsvoetbal
geweest aan hun minder goede presta··
ingevoerd nochtans zonder e1' voorstan- tles.
der van te zijn doch veeleel' ult een oogDe Deensche zwernsters die zoo'n goed
punt van eerlljkheidsoverwegingen. Hij
was de man, die in deze kwestle reso- flguur hebben geslagen, zullen weI tot
luut de knoop doorhakte. Hij was het het professlonallsme overgaan. Dat is
ook, die de ontwikkeling del' internatlo- daar te doen gebl'ulkelijk. Als zwernleenale voetbal competitie sthnuleerde. lIij rares verdienen zij .dan vrij hooge salastelde o.a. de Europa-Beker in. De in- rlssen.
ternatlonale competitie kwam haar
Wat Nida Senff betro! meende de
moeilijkheden te boven mede en voor- heer Groothoff, dat zij nog te weinig
namelijk door toedoen van Meisl. Melsl el'val'ing heeft. Haar staat cen zware
was voorts de man, die de stelling po- tijd te wachten, evenals trouwens den
neerde dat de aanval de beste verd€di-' anderen. lIet Is maar de vraag of mevr.
ging was en die zlch schrap zette tegen
De Dood . Nida tot haar top-prestatles
de moderne Engelsche opvatting van
zal kunnen opvoeren.
verdediging in \V-formatfe.
HlerbiJ zij opgemerkt dat Nlda
Een Oostenrijksch elfta1, dab met vijf
voorwaartschen speeide tegen Engeland
geen "vechtster"
op Brltschen bodem bewees door den
uitslag 4-3 eenige jaren geleden, dat is, evenmin als Willy den Ouden. D.urMeisl het bij het rechte eind had. Het entegen bezit Rle Mastenbroek een uithad weinig gescheeld of Engeland had gesproken vechtersnatttut e'n: 'derhalve
een nederlaag geleden door de wapens,' stelt sprekel' in haar nog het meeste verdie het als versleten had afgekeurd en.. trouwell.
in den hoek gezet I Ook ip de Fifa hejft
In Rotterdam "Zesdaagscht" men weer.
Meisl een belangrijke rol gespeeld al
heeft hij er nimmer een bestuursfunctle De bladen maar niet de zalen zijn er
in vel'vuld. In de kringen 'der FHa had vol van. Ove.rigens kan als symptoom
hij echter groot gezag, niet het minst worden aaugemerkt dat de "Nieuwe Rott.
door het felt, dat hij op vlrtuoze wijze Crt." van dit festijn slechts onder gebijkans aHe Europeesche talen be- mengde berlchten en. nlet onder haar
heerschte, Fransch, Duitsch, Engelsch, sportrubriek melding maakt. Om de k:~r
'l'sjechisch ell Spaansch: ja zeUs in (i.e mis volmaakt te doen zijn, heeft men op
Nederland~che taal wist hij zich dUidelljk het middenterrein de mogelljkheid geverstaanbaar te maken.
opend· voor het maken van een dal1sje
Waren er kwestles dan had Hugo in den trant van de laatste snuf uit
Metsl ze eigenlijk reeds voor een ver- Antwerpen, waar een ballet werd uitgegadering aanvil1g bes!echt. Jammer is voerd bij een dergelijke gelegenheld.
hEt te noemen, dat hij zijn herlnnel'il1.- Hiermede meende de heel' Oroothoff dit
gen en ervarlngen op internatIonaal "sportief" evenement genoegzaam te
voetbalgebied, .die tot 1904 ~ruggaan, hebben be~chreven.
met te boek heeft gesteld. Gisteren dan
is Meisl plechtlg ten grave gedragen en
met hem is cen del' meest verdlenste- L l
lijkste flguren uit de Europeesche voetftC ltvaart
balwereld heengegaan.,
'.
Zondag a.s. zal de competitie van den
I VOOl'
Indische
K.N.V.B. practisch bei!lndlgd zijn en de
clubs zullen dan een half jaar achtereen
~Ial·ine
rust .hebben. Behalve dan de bekerwedstrijde11 die men zal organiseeren
De rijksovernamecommissie heeft op
maar waarvan het beoogde resultaat
het Marinevllegkamp te Schellingwoude
zooals gewoonlijk weI dubieus zal zijn. vertoefd, om de verrichtingen van het
Hierult blijkt alweer dat althans voor eerste toestel van een serie van zes
de leldende clubs
nieuwe T ,IV bommenwerperes te aanI
schouwen. Het gezelschap stond onder
de competitie klein leiding van vice-admiraal Vos. Overste
Woldringh en de heel' Kramer van het
ls, Men zal als leek alllcht vragelli dep1\rtement w~ren ook <>nder de au..
waarom geen ultbreldlng? Dit nn om de torltelten. De FQkkerfabl'leken, cUa het
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eenvo\\~U~e reu~n, (l~~ ~e re31enwn~~n toe~tOl
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Baron vall Heemstra JOll;(V1GUWe C. S. B:l-

ron van Heemstra, J. W. Hekel, mevr, Hekej, mr. VI. H. van Helcdingen, en 3 kind.,
A. Hemp'~n, inevr, Hempen, L. p. Hessehuk,
mevr. Hesselink, A. van del' Heyden, 111'CH.
van del' Heyden, P. J. van der He} uen, G.
E. HIll, mevr, A. v..'m, Hinlccpen Lubbertonde Lange, me]. M. Hcsticky, J. W. van
Hugten, J. H. Hu.s, mevr, nuts, mej. E. L.

rabala en Bagall-Si-Api-Api, Agt. K.P.M.
N.I. 5.5. "TeboaU", gez, Oeges, van 3.n- E. Huisingh, W. a. HUlsi>:J.miJ, mevr. Huiskarnp ell x.nd, L. II. Hu .• t, mevr, Huitt en
gapore, Agt, K.P.M.

Voetbttl

NJ. s.s. "Gen. Michiels", gez. Meijer, van
Singapore en Tg.-Pandan, Agt. KP,M.
l\i,,-:'I.
m s... M. v. St. Al·dej1.cpde·', 6CZ. BakVOETBAL IN BUITENZORG
ker,
van Sccrabaia en Pekalongan, Agt.
S,l\I.N.
Chung Haloh - H•.P. C. 0-1
N.I. m.s.• ,Tjisadane", 'gez. de Jonge, van
Voor de 1e khsse competitie van den Scerabaia en Ch'.:riboll, A3t. J.C.J.L.
Eng. 5.5. "Nam ¥ong", gez. Christie, van
S. B. B: yond verleden Zondag 09 '.ranah .s~ngapore,
Agt. K. Gwan.

Sareal bovenstaande ontmoeting plaats.

kind.
Mevr, W. '.r. Me. Intyre en 2 kind., me],
O. M. Ireland,
Mej. S. E. J2.cooso:r:, C. W. James, p. II.
Janssen, mevr, Jan':::_311, me]. B. U. Jeffrey,
B. JllntHla, 11i'~vl'. Jaaerda en 3 k.nd .. J. P.
de Jo~=Ln. de Jon!, 111'2V1'. d~ Jcs~~1in de
Jong.

Luter S. Kafer, mevr. Kafer, mevr. M.

C. l{,llnp.l1::Nl-de L.e-DUN en 2 kir·d., V. van
Kempen en kil1'J: ir. P. J. W. K~l1ni,3, mevr
Het was een slecht gespeelde wedstl'ijd
Kennis, lDeVi'. G. E. Kerridge, H. KlaV24',
Erg. ,~,s. ,Nam ¥i(m~", gez. Christie, naar mevr. Klaver en kiLld, 111<::',11'. C. C. van del
met over en weer een. machtelooze voor~emarallg ell Cheribon.
K:vot-Eve43 en 2 kll'd., mev1'. Kue:.:wijn en
hoe de en in beider doel - indien er a1
N.r. "".5. "Speelman", gez. Raap, naa1' kl11d, mcJ. Kce:ewiJl1 n1€vr. H. G. Nf. 1(02n
eens gevaar dreigde - een uitstekende Oostha;vell en Merak.
en kind, D. KOCL't, ·C. Koo.man, W. H. L.
Ned. m.s. "Tab.an", gez. Spaanderman, Koopman, 2ee1' E2nv. Pa."tco4· P. v. d. Kcoy,
keeper, ,waarvan aIleen de Chung Hsloh
man een enkela keer moest visschen, lJaar Singapore, P. Swetteehain, B~law.1n, meV!'. P. I-<:r'onellberg-Pc.;)t en killd, Z~cl'
Sabang, Ha1~fax, Boston, New-York Eenv. Heel' H. H. KIU~, H. A. Kuipers,
een resultaat, reeds voor de rust verkre- Penang,
en PhiladelIlhla.
mevr. Ktl~per3 '~l"!, '2 kind.
gen.
N.!.
s s. "Palopo", gez. Potharst, naa1'
Mevr. E. Lager::-PrO\....ein -en 2 kind .. me\!'.
Cll'criboll, Semarang en Soerabaia.
D. Laming, me'V1'. E. J. Lap.doth, P. L:HOOY,
N.r.
5.S . . ,Van: Overstrat2P.,", gez. Beurts,
mev!'. L:ll"(,OY D. van L<:~uwen, meV-I" V.ltl
De wedstrijd werd in goede vel'st:1nd- naar Oosthaven en Padang.
Leeuwen, F. Lem$, mevr., O. Lewtey, P. ;\I,
houding gespeeld; te betreuren viel het
Chin: 5.5. "Chung Tai", gez. Kohno, naa1' Lllld·en1)ergh, M. LceE'er, dr. :P. LUb~ke, mevr.
.
slechts, ..d at de Chung Hsioh spil uit Cheriboll>
Ltibcke, nYJvr. A. M. LuiJclldijk-van Ling.
den toon viel : Een juiste correctie van
J. C. H. H. J\Ill?l>::lY, m:;vr. Ma~loy,
"ROTTERD.nrSCIIE
LJ.OYD"
scheidsrechter Mutter volgde, hij werd
Major Maitland KCL::",:y D. S. 0., J. :Matan,
ID:;vr. G. T. 1\1. de L\!an-de Vl~.:.e1· ell 2 kl!ln.1. naar .de kleedkamer verwezen.
Thttisreis:
derc:n, mevr. H. 0. MlHcUS~e-Ml.dDed en
De wedstrijd had zeer weinig publiek
k:nd, H. Marslac.ct. mevl'. Md!",~arll, tl1~j.
,Ame1and", 24 Febr. vertr. 'rel1)kb2tong.
gelokt.
Mal&land, n:'2j. H. Mathew3, A. M. 1". Mcel'~
"Kota Radja", 22 Pebr. vertr. Sab.lng.
tens, mevr. Mecltens, H. A. J. M02UwcSCi1.
mevr. Me '2U\Vd2cn, C. J. :\1eLs, L1dy E.l\1elldl,
BAT. !L\NTOOR VOETBAfJ BOND
Uitreis:
J. K. Meijer, mevt'o L..M'21jel'-Gouc1::)waardt
[11 3 kit:~fen, P. C. MeYl'ick, H. F. Mey"BEtar", 26 Pebl. verw. Sabang.
l·.cl<, E. J. H. Midderham, tuevl'. Midclel'De uitSt1g van den gisteren gespeelnam ee 3 kinderen, Col. \V. J.
~lltchell,
den eerste kla;se-wedstl'ijd Kolff -- Fi
Kustreis:
meVl'. Mitcl:elI, mej. A. J. Mc€~1ikel', W. N.
nancl(~n is 1-6.
Mol, E. MontJ011121'Y, Ch. J. ::\{o~~r, l11'2vr.
"Bu:t'.:nzorJ", 22 Febr. vertr. Soel'ab,\ia.
l\Ioser en 4 kied., men. E. A. C. l\Iutl1'2rt ..
"Kota
Tjandi",
22
.Pebl·.
vettr.
SceL:tb:lt'\.
Vrijer.
'BELGIE - FRANKRIJI{ 3-1
"Dj.-,mbi', 23 I·'ebl'. aangek. Scela\}~ua.
Mevr, J. S. N.lthan, J. G. Nebbeiin~, nfuvr.
~ebbeling en 2 kllld., J. H. Neuuo.fer. mevt"'o
Aneta seint uit Bruss~I, dat Belgie
PASSAGIEHSLfJST
Neudorfer, meL G. Ne\\))eay, Hel" Grace
_ Frunkrijk met 3-1 heaft geslagen
The Du~l1ess of Northumtel'h.\nd, B. ~lj
(Zle Sport pm:l tj e). .
hoff.
"lUarnix V.ln Sint Aldegonile"
J. It1, van. Oor'schot, lH0vr. v.m Oorschot
•
I
I
Gez.::tgvoc1·der: P. J. Bakker, van 6at:lvia el~, 2 kmd.
De verslaggevel's, die bij den wedstrijd llU,lL' AIl1~lud3.1h 2.\ Feb. u:ui 193'1.
Adjuclant W. F. P.llt:lra r•. d. H., hlelr
Belgic -It'l'ankl'ijk aanwelig waren, wijPal'3trd. en 2 kind, 1l1l~Vf. P. Pa~kin.son:
Sipgapore:
N aar
I?Lank Parkwsol1, m'. H. P.Hkit:.~O!1, mevt"'o
zen op het gaedc 5pel van het Belgische

Vertrokkel1, 22 Februari

w

elf tal, Wilal'Van de verdediging zeeL'
hecht was en de voorhoede, geinspireel'd
door het spel van Braine, met den 'han<ligen Ceuleel's, zeer ge'laal'lijl< kon W01'den genoemd, al(hl~) ~~int Aneta nit Deli
prachtpresbtie der Holl.lntl- Haag.
selle hoekey-speelsters .

t

P. de Haan, It. Halbertsma, mevr. Halbertsma en 3 kind, R .. B. Hall, majoor Greta,
Hallman L. d. n., G. C11. Hamaker, mevr,
Hamaker, C. Hameliek, rnevr. Harnelink en
2 kmd., P. H. Hamennk, P, J. Hamel'S, rnBV1'.
Hamers, H. ~.. Hardeman, mevr. Hardvrnun
t'n kind, 1<\ H. Harr ap, mevr. Harrap, men'.
E. L. Harries, W. Hatzman, H. A. W. 0;1.
de Haze, Vlmkelman, K. var; Hecke, D. G.
J. Baron van Heemstra, Jonkvrouwe E. G.

D. A. Pua€n "'l~ 2 kll1(l., (k W, P~clid€mols,
!l1e'V I'.
Peddemois el~ '3 kll1d Lady Dnna
Percy, L~dV 1'::L~ab2th Pel~. ni..:j. C. PereIa.
\ ~lt DlIs2n, L.. N. B. Edlvardd V31l MtuJ2n,
mevr.
G.
PeG.nati, II, VI. Pwten3, ll:ev.l,".
C. P. Ul'ctller, 11luvl·. Uremi'I', Hr. PolL\~,
Lucien. HCl11eil', 1I1<c'Vl'. Hum.ef, H. U. Sandy, Pieters en 2 kied., E<l'w. Brcedu !-'r. Plf.;tmeVl·. BJnuy, l1lej. K V. St::unp, 0apt. A. tf',' H. Pl:1k, W.• '1dtn del' Peel, G. U. tel'
M. Wakel1t-.u-S:1unders,
lllJVl'. W.'\kd1eld- {\)orten, .J. Poot, mevr. Poot, J. l-~;ot Jr.,
Saundeis, mej. 1\£. U. WakeL~ld~H.lUrd·d·s, m"vl'. I.e PCi\lr PU\VU, mevr. E. M. Prit\:l1'1fd,
C. Prozee, Ineu. Pwz.ee en kind, J. ell.
!Uej. H. A. Wa:<el1e~ci~'}3auncU2rs. '

J.

V:1n

Du':.el~,

PiOZ~e

N a a l'

Aneta vernee111t uit Pr.lag, dat de interlandstrijd Tsjecho Slowakije -- Zwitsedaml met 5-3 eindigde.
'fijdens den interbnd-wedstrijd Tsjecho Slowakije -- Zwltsel'land culmineel'\Ie van beide zijden een penalty in een
cioelpunt. De ZWlts21'S pakten het geheel
pog al hardhandig aun. De voorwa:J.rts
van het 'rsjechische elf tal o.a. werd
7.'oodanlg verwond, dat hij i3 uitgevalL~n
€n nlet kon worden vel'vangen, seint
Reuter ult Praag.

~clrake",

)~SCHi\AKl\I.lT·~

B e

~

a w a n-O eli

.

Zeer Eerw. Pa"tooL' P. V. d. R:tad, HalJyal\ meVl·. H~bYdf\. mej. E. H. I". Ra1)yan.

B. AS90l1, E. Brun, mevr, Coffin, P. A A. Ralllshorst, l)\evr. H~,l11shol st en klnd,
CrOllllne!.ll, P. !"lee{Lman, mej. PH:edm.w, mevr. ReddW3, I''. Eo Hensl11k, mevt'o Rellme'U. J. v?.fi <.lei' HOvden-van der
Hr. Had!oN, W. H. C. H&'C.:.~kel', fill'. L. E- Slllk,
van Le;;U\v~n. UOOtnkamp, mevr. van Leeu- Luus en kind, G. W. H:'Cl.del, n. J. V:l.!l
Rinsum
en 6 kind., m~i. M, T. Rcbottcm,
weB Bcomkamp en kind, mevr. H1'Chmo11d,
C. J. R,eeters van Lt'llnep,
B. Homoom.
mej. Wilson.
mevl'. ROlllbout en 3 kind,. W.It. 'Vall Rooy.
ffi'cvr. van Rooy ee, 4 kind., Capt. I:}. O.
Naar Sabang:
Ross.ell, mevr. W. C. Rub:ly Bouman-Len~.
hiek en kind, .J. U. W. RU~ch. mevt'o Ht\sch,
Mevr. It. V~Ul Ceer.
Lllej. M. J. C. H. Russ.el, L. du Ry van BBl-.>st
I-rolle.
Naar·Colombo:
M. II. Sands,' G. J. A. Saraber, meu
P. Bettin de la Boul!aye, mevr. Bottin d>e
la BouD.lye, Inevr. llU'llld, mej. K. Ooud,
mej. Mello, W. C. dmidli van G2lder, lll'.;Vl'.
E g. 'I hC.J11a.~. dr. Ph. C. Vi:srel', l11cvr. Vis·
tel', M. W. Yate3, mevr. Y:lte3 en kind.
N a a r

IIUISIIOUDEJ.IJKR \VEDSTRIJD BfJ

mevr. van Du.sen, 11l\:j. P.

P 0 r t-S a. i d :

Mevr. Ethel Bradley, mej. N. JCl1€S, 1ll'avr.

van Nieuwst:ldt.
van N:·enwstadt, C. W. Taverner, mevr.
Taverner, mej. U. Tav·.:rner, B. Taveluer.
John H. Kimball, W. A. M,
m~vl'.

. De laatste loodjes wegen .net zwaarst,
N a a. rAm s t e l' d ami:
Is een spreel{,wooi'd dat ook in den grooten ondel'lingen wedstl'ijd van "Scha1k~
Mevf. 1". M. Adey, P. Aka, J. Alta" men.
mat" bewaal'heid is gewol'den.
Alt.'\. en kind, Eerw. Zuster Antonio, C. J. A.
Andl':.:.s~ell, meVl·. Andries:::en eP.J k1l111
H.
',
~
Vo]gens het speell'Ooster had deze W. Arts.
wellstl'ijd 19 October 1936 beeindigd
Mevl'. J. W. Banntn~-Vegting en kind, C.
moe ten zijll, <loch het is 22 Februari Th. J. Barning, J. B. Bat lie I', meVl·. B.Uracleugh
J. n. M. ,lleck'.crs, mev.l'.
1937 gewordt'l1, vooI' de 1J.at'3te partij Beckel" ellen2 kind,
kind., mevl'. W. Be,::k, J. Beer,
werd gespeeld.
meV!'. Beel', Olalen£e
B.:esl'a:oeij2'r, meVf.
Niettemin ,kan "Schaakmat" met vol- Bee~emeijel', tuevr. O. E. B€gbi'~ en 2 kind.,
Grattan Bellew, 1l1.ev1'. Bellew en 2 kind>. 1\
doening terugzlen op dezen wedstl'ijd Percy Benr.ett, Jnevr. l)erey Bennett, P. W.
die met veel animo en In de beste h:u- v'an den Bel'g, mI'. Joh. de B.:rgh, A. a.
B'2sier, mevr. Besier, J. M. Beuk~l·. P. A. 1.1
monic is ten einde gebl'acht.
Beyael't, mevr. Beyaelt ('n 2 kind., V. N.
Bhushan, mevr. II. Bierhake-Fl'eni, mej. II.
De afgebroken pal'tij tnsschen de hee- E. Biel"hake, mevr. J. Blaauw; dl·. A. Bloch,
1'en van HasseU en Verstoep Is niet meer mevr. B~()ch en 2 kind., H. A. G. Boelldcl',
mev~t. Bexmder, A. W. G. Bl)~ndel" mojo
hel'vat.
H. M. 0, Bcendel', H. Boer, mevr. Boer,
Verstoep heeft ingezien dut hij geen JOll'8'ejuffrouw Bong Kim Lan, p. Bccgaart~,
Boom, mevr. Boom 'cn 2 kind., mej. H.
kansen meer had en zich gewollnen ge- G.
Boon, h'. J. Bosma, mevr. Bosma ell 2 kind..
geven.
mej. M. p. V. Bosm,an, A. van del' Bosch,
De heer Dechmann spee~de een goede meVf. van. del' B03-ch en 2 kind., J. BOlScshcl',
BOSSiCher en 2 kind., mej. F. Bl'aaksma
partij tegen van Hasselt en wist l'emise meV!'.
F. M. Bran<l, mevr. Brand en kind', mej.
te beha1en:
It'. M. Brand, mevr. E. Bl'alXlon, dr. W. T.
L.. ten Broeck, mevr. ten Broeck, mevr. mr.
De heeren Vermolen en van Hasselt L.
r. Brugmans-Martens, mevr. J. M. C,
wonnen ten slotte van den heer Popkens Buck-Schade, Rev. Father J. Buis, D. van
Brouwel.' waa.. . dool' de volgende eind- den Burg, mevr. van. den Burg en kind.
mej. Bm'ri:dge, mevr.
Bustraar." A. Bijl,
score is berelkt.
ffi'cvr. Bij1.
Th~ Rt. Hon. Lord Cast1emt\l~ne B. A;
No.1. von Pajzs 16% uit 19, no. 2. van
D. L" ,J: P., Ltldy Ca:stlemail1e, H. A. Clark,
Hasselt 16 ttit 19, no. 3. Verstoep 15~2 mevl'.
Clark, dr. Noel L. Clarke, men.
uit 19, '110. 4 Samwel 14% uit 19, no. 5. Clarke. S. M. Clegg, mevr. Cleg'g, mej. E.
Vogel ,13 uit 19, no. 6. Bechmann 12Vi M. CoLes, J. R. W. Collett, mevr. Collett en
uit 19, no. 7. van Haeften 11% uit 19, 3 kind., K. O. Cons,tandse, mej. H. C. M.
Oonijn, Hr. Corn ford, mevr. Cornford, O. E.
no. 8: Vermo:en 11~~ uit 19, no. 9. Baay B. Crowe, mej. H. Me. o1,1110c11.
(teruggetrokken) 11 uit 19, no. 10. KraA. B. Damwijk, mej. J. W. v:ar., Davelaar.
nen 10 uit 19, no. 11. Ega') 9 uit 19, no. mej. M. Derrick, mevt'o M. Dittlof Tjass'cns12. Oerritzen 8% tlit 19, no. 13. Kie\Tits Lips, 1uevr. P.O. Dool'nebos-Dien:st en kind,
Dorsman, mevr. Dorsman, A. Downing,
'/% uit 19,' no. 14. Rhemrev 7~2 uit 19; Hr.
mevl'. Dowr.ing, J. van del' Duim, mevr.
no. 15. Orunnagel 7 nit 19, no. 16. Ro- van
del' Duim en 2 kind., mevr. W. H.
ders 6 ult 19, no. 17 Brouwer 5 uit.19, Durrell en kind, Zeer Eel'w. Pater F. X. P.
no. 18. Leffertstra 4% ult 19, no. 19. Duynstee, A. Dijk:stra, J. Dijkstra, N. DijkErrelch (teruggetrokken) 3 uit 19, no. stra, mevr. Dijkstra en kind.
Mevr. G. A. Edwards, mej. r. M. Edwards,
20. Schot (teruggetrokken) 0 uit 19.
mevr. F. C. J. Edwards van Muij~p.. en 2'
. Het is Jammer, dat de heerell Baay, kind., mej. mI'. T. T. Eel'd,mans,. J. M. Eerkens, mej. S. Enserin~, J. El'ythropel, ml'.
Erreich en Schot moesten uitvallen i J. M. F. Esk'Cns en 2 kind.
vooral het heengaan van eerstgenoemde
T. Fabel', mevr. J. ·A. Ferguson en kil~d,
is van grooten invloed geweest op den mej. Z. Ferrera., mevr. A. Fertig, m~Vl·.
eillduitslag.
Fline, mevr. Florence W. Foster, ffilevr. Emma N. Foster, mej. Miriam J. Foster, W. H.
Overigens geeH de sCOl'e~lijst een vrij Frans:e, mevr. Vransel mej. O. A: Pranse,
.
, .
zuiver beeld van de onderlinge speel.. Hr. 1'~l'yer.
Mevr. H, J. Gaal-Schuurman en 2 kind ..
sterkte.
J. Geddes, J. Gerweck, ffi'cvr. Genveck ~n
l~et. succes van dozen wedstrijd' is kir.d, rhej. H; Oillesp~~, mevr. M. Goebel'taanleiding gewQrden om' direct ee.n Zwaal en 2 kind.,' maj. L. Gol<l,bl"Ullner, R.
tweeden ap touw te zetten, 'maar thans Gordon Smith, mevt'o Oomon ~mlth. H. A
Ootlieb, mev'r. OO'tlleb, J. F. F. aQt~, mevt'o
in twee of meer groepen volgens speel. OQt~,
0, de Of~aff, m~vr, <l~ Qraaf(. '!'h.
sterKte ~~r d~?lnemQf$,
ON!V~fll meVf, Qn\V~n, 1\ r,lt f, g'l;! ONQe.

.\1. de S:lVOll1.n Lol1.nun.Verwey en 3 kmd:
G. H. v.:m del' ~khJ.tt>~ 01lV1'~t, meyt'. van

llet'

St~hatte
,~avi€l' ell kind, <J. J. van
3chelt, mew. n.llt. ScheU, l"nej. A. C. S.
3chep~rs, . W. J. I". Schiilum, m'2vr. W. E.
3cctt, 1l1~J. Scott, Ill'. Sl,-Qurg.h, Eenv. MceJef Silvana, 111ev1'. W. C. Smidt van Uelda.
.'of. Slmt, HWvl'. SmJt, H. C. SIll-th, mevr.
Smith en kind, mevr. H. Smits-VislJeen.
d. P. SllljdelJ, mcvr. Snijci'.:rs, mej. K. Soden, ll1JeVl'. P, H. L. M. Spit-Sp~e, W. St.Hl'eveld, m~Vt'. Starreveld en kind, ,J. H. 'Ian
Je1' Steeg, mevr. van <ra Steeg, 11lcvr. A. M.
3tegemann-Ho1\st en 2 kindelen, mevr. 1\1.
3tevens ~n 'kmd, mej. M. A. Stzver.DOl1, D.
~tewalt, meV!'. Stewalt, mevr. D. C. stewartSmith'en 2 kinderell, J. K. H. van SL'..;yn V,\ll
Hensblcek, 1l1,evr. van St~yn van Hellsbl·o.;k,
W. G. St.t'ltjes, meVI'. St~eltjes en 3 killl;t;el', J. Stlp.c::ell, llleVl'. Stipsell ell 2 kind,::tOl1,
1". O. B. Stoddart, mevr. Stcd'tlalt, L. H.
dtodd,:ut, J. 1". M, StOlt111'g, mevl'. Stoltin~
=11 2 kLndel·c.n, mcvi'. J. stfljb~ch-Neufcgl1
J\) en kind, A, Strijbo.:ch, J. M. Stubb'3, mt!vr.
,..::tubJ):; en 3 .kinderen, Gcheimrat prof. cit'.
d·. Su:tan, J. I". SUlltL:nnal'l1, men. Sunder.H:lnn en kind, l11ej. M. 11. Sundermann, G.
5yb2::ma.
Mevl'. II. IJ. Syme Tho lll.son, S. B. '1':111,
mevl'. Tar.. en 2 kil~<.1e.ul, e. W. Taverner,
.neVi·. 'l'avelllel', 11l1ej. D. Tavelnct', B. T:lv'€l'nu, A. E. T~1.yiol', mevr. S. B. Teitler, S.
D. Teng, mevr. 'J.'eng 'en 3 kil1ideren, T. K.
["eng en kind, Ec1\vin Thcm{XiOl! J. P.D H. A,
['hvl1ll_on, meV!'. 'IhclllSOll en 3 kim!erell, ir.
W. J. '11m'mer,
Tj:auw Yce L:em, llwvr.
rjiauw Yoe I-Jie1l1, J.G.C. 'fOI'S, mevr. J, Toovey, H. J. Top, mevl'. Top en kil'~'i.i.. C. \V.
fopham, mevl'. Topham, mej, Topham. meV!'.
~. M. E. Trench, K. Troost, 'lue'u: Troost,
r. S. Q. Tfoots2r, n.evt. 'n:ccl:tel' en 3: km.lel'el1, ll1'cvl'. A. S. L. <ie TY&ionsk en kilH\.
M,~vr. O. UI1'..:m-KGo.man en kind. rnevr~
C. M. Un de l'hill , 1''. .s. Uptcn, mev\', UptO.l,
m'.}j. E. M. Upton, llUjO.r T. M. t\S'jyjfn~.
H. Valette, mej. A. VeldJ.nau, mevr. T. A.
Veriail~e-Dekker, ir. M. 1\1. _Vedleul, mevr.
Verheul en 2 kinderen, ir. a: Verst€g~, mevr.
Verstege en kind, lU¢Vl.'.· A. M. VereudenDol, H .. B. Vel'w~yen, mevt'o VerwaYct1, .R.
H. Vi1llers, CQunt George de Vis-sec, Rev.
Mother Ceraina Volckaert, mevr. S. H. ten
Voorde-Konijnenberg en 4 kindel'en, mev-r.
J. G. J. Vo,rster en. kind, A. C. Voo, me,l.
H. C. de Vnes, mevr. J. E. l\tt. de Vl'ies-v:\l1
Drooge, mevr, de Weu. J. H. Vrijdag-Went,
[(, van Vuure, mevr. van VUUfe- en 2 km~

•

ieren.

Mev!'. O. P. ~alraven, E. Wassens, mevr.
Wassens en 2 kmderer., mej. J. A. \Vassees,
J. F. Wassi.ng, mevr. Wassing en kind, G.
L. Waterbeek, G. J. van de Wate(Ulg, G. H.
B. Weber, mevr. Weber en kJud, H. J.' do
Weerd, mevr. de WeeI'd. J. H. Wens, A, \V

E. Weijermar., mevr. Weij~rnJ.an, G. A, Wit';

kinson,

Baron

l\I. \Vlllich, genarmt von

Willich genannt. yon
Poellnitz, ll1'cvr. Murray WilsQn. Kl. Witt,
mavr. Witt en 2 kinderen, mej. J. Wittens.
dr. C. G. L. Wolf, mevr. Wolt, J. J. H. Wou"'
P«~llnitz, Bar()ne~se

tel's.

,

Col. A. H. O. Young, mevl'. YoUl~~. '
J. M. van Zanten, mevr. van 'l...anten en.
3 kinderen, mej I. VOl1l Zboray, W, de Zeeuw,
mevr. de Zeeuw en 3 ~ird~('¢n, A. D.. Zm'
Mtihlen, meyr. Zur Mi.iht\211 en 2 kindercn.
E. K. H. van del' Zwan, ll1evr,' van del' Zwan
en 2 kir.del·en, mel, N. A. E. van del' Zwan,
W. C. Zijderlaan) B. van Zijtveld mevr. van

Zijtveld.

I '
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Bizontlerhetlen. ove,.lhet [unkersvliegtuig, dut op komst is. -~
Pro], '[unkers' ldeaal »eruiesenlljkt

,

Risico· uitqeschckeld

Gedurende al dezen tlja -werd het idee
steeds verder ontwlkkeld en dit voerde
Gisteren meldde Tran's'Oceml, dat Za- tot de vervolmaklng v~n den ruwolleterdag 19 FebI'. een JU-84-toestel utt vliegmotor, tot tie tegenwoordige \bet
Dessau is gestart met eindbestemming drijofsveiligheid.
Melbourne. Van bevriende zijde ontvinDe Jumo ruwolte-vllegtulgrnotor is
gen. wi] techntsche bizonderheden van
een twectakt-rnotor met tegen elkaar
de JU-86, ~e'llke eentgsztns van de JU-34
llggende zulgers, Het verrnogen is ca.
verschtlt, doch waarvan de rnotoren
700 pk. rbij 545 'kg. gewlcht. iDe motor
dezeltde zijn.
werkt volgens Ihet Dieselprincipe en beHet is slechts enkele m-uanden ge1e- zit derhalve geen carburator en geen
den, da t de wel'eldpers melding ,maakte ontstekingsinriehting, die vaak oorzaak
van de non-stop-vlucht ~ssau-Bat van gebr,eken zijn. ~angezlell door de
hurst, met een JunI<ers vliegtuig JU-86, hooge compressie de effectieve expanvoorzlen van <Diese:motorell, en nog pas sie del' verbrandingsgassen grooter en
enkele (we'ken teru1g ,wel'tl nle~ 2 Dor- daardoor het relldemellt van de brandnier-vlie180JOotell, uit,terust met motoren stof betel' is, Ikan met een minimum
Va.n 'hetzelfde type, 8 keel' over de kracht.sontwikkeling een tepa'alde motorcapaelteit bereikt 'Worden. rndien
Atlanti,sdil'e Oceaan. .gevloJen.
ook'het gewieht per ontwikkelde p'k. van
iDe verrasse11'de tijding van een nieuw de JUimo 205 'A voorloopig nog lets' 1100·
wereldrecol,j op llngen afstand, op gel' is dan bij een Igelijken 'Watergekoel~:chznlf het g;rootste igelbeuren del' laatden Ibenzlnemotor, wOl,dt lla het aflegst1e }aren \OP luchtNaartge.bied, behaald gen van een zekeren afstand een winst
met hetlz1elfde Junkers vliegtnig, ~t de 11an uuttige lading verkregen. Blj een
non-stop vlncht De..ss3.u-Bat:hurst vol- grooteren afsband ..k!an het vliegtutg
brac!ht, geeft de oViertuigill'J, dat met biJ ge:ijke route tegenover een vliegdit reco.rd niet dool" ;"vaa,gh1alzerij, Ulaar tu~g 'met \bell'zinemotor een overeendoor jarenlange systelil:atisch ,genomen kJomstiig ,grootere' lading vervoeren,
proeven, ,met 'uitschakeling van elk ri- d.w.z. bij g'elij'ke nuttige \belasting zou
sico, .!en dO;)l berl'ikt ward, dat den de actie-radius van het 'vliegtuig met
schepl1'-ar !Van (de l'uwolie-vlie,?;tuiglmo- een Jumo 205 naar verhouding grooter
tor, Prof. Junkers, 'bij 'zijn eel"ste, 1n- worden. Er kan echter thans reeds getU3schen een,;,kwal't eet\w ge~ed:en gell0
zegd wOl~den, <lat binnen 'afizienb:nen
men; proeven, voor oogen 'z\vleefde.
tijd het gewicht per ont'wikkelde 'If~.
van de Junkets l'uwoliemotoren niet alZonder aosoluut vertrouwen in dBn leen ,gelijk zal izijn aan dat van de benmotor en het IvliegLu:g, gebaseel'd op zinemotoren, doch zelfs lager z.al worveelbelovende resultaten. ;der proefne- den. Het brandstofverbruik Vlln de Junmingen, was uwn 11'00it tot. het ten uit- kers Dieselmotoren bedraagt slechts 165
voeL' hrengen van deze plannen over- gl'. pel' pk/uur, terwijl een nOl'male ben~
ge-ga'a.n. Slec':lh in de va~te overtuiging zinemotor 200 gr. pOl' pk/uul' v€vQruikt.
tot welslalgt.:m kon het initklt.ief worden· Bovendien is echter ook nog de prijs
genomen. Het if~ de taak van de iucht- van olie :belan,grijk lager dan van Ibenvaartlges'Clliedenis om de namen van de zine.
bemanning \\lst te leg'gen en, 'hun verdienS'ten :door de '\~crovarin'.5 van het
17erl'lIssellde uitkolnstell
ltwhtruilm en helt shan Van een brugtu&,>clhen de Oude e:n de Nieuwe Werelid:, op Ide juiste wijlze te wJ.ardeeren
Het vertrek van de Ju 83 had phats
,Vlan
lu~t vlle.gveld nessau.
De~e groot.sche non-stQp-vlucht is opl

.

4

nLeuw eell bewijs voor de vooraanstaan(}Ie lpositie, die 'de Junket·s. Fabrie1ken
sedert den heg'inne in de eon'ltructie
van vll(:l~tulgen inue1men. Vooral echtel' heeft men zich de leiding verzekel.'d
in den Ibouw van ruwolie-v:Iegtuigmo·
toren, door van lalle fun 'de ontwlkkeling deelnermen<.le luchtvaart-industrieen
als eerste het be~mlg'fijlke prchleem tot
oplossing te bl'engen. Reeds jarell geleden 'heeft DuLt,S'chland in. de ruwoliemotor de vliegtuig'motor del' toekomst
gezien, 'zoowel,wat betreft economie, als
ook veilLgheid van het vel'kee'r. Niet
• aIleen dat het geringere verbruik aan
olie en de Ib3tl,ang,rij k la,gere kosten
groote economische voordeelen bieden,
echter oo~ door he~ late'n verv1all:n van
den Ige,compliceel'den C'al~burator en de
ontstekingsinl'ichting, zijn Ibronnen van
fouten, vQoral ook het bl'andgevaar, uitg('lschakeld, waardoor vom.' commereieele vluehten de zoo lang gezochte
veiligheid is verkregen.
1

Het vU~ggewicht :bij den
start bed1'Oeg
en 'be.stond uit:

12.200 kg.

eigen gewieht v'an het
vliegtuig
bl'land.'ltof 6870 liter
smeerolle 365 Uter
extra Ikoelwater 85 liter
bomanning (3 pel's.) en '
proviand
.

5.550 "
5.920
335 "
85 "
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De Aero Club de France heeft een
brochure het Ilcht doen zlen, waarin
het volledlge programma van den wedstrijd New-York - Parijs is opgenomen.
Zooals men weet, heeft het Fransche
Luchtvaartministerie drle prijzeu uitgeloofd, en wel anderhalf rnlllloen, een
millioen en een half anillloen francs
VOOl' de drle eerstgeplaatsten in volgorde. Voorts hebben deze drie oak nO"1
de Inschrijvtngs-sommen te verdeelen ~
nugnmer een de heltt,' twee en drle ieder
een kwart, Het Inschrtjvingsrecht hedraagt 500(} francs per toestel. Hlervoor
heeft een mededinger het recht te star-ten; mocht hij gedwongen zljn naar
New-York terug te keeren en daar opnleuw starten, dan meet hij een som
van 2000 francs bijbetalen. En oak meet
hij dan de National Aeronautic Association te New-York weer twee etmalen
van te voren berlcht zenden van zijn
tweede vertrekmoment,

New- York startplaats

De vltegtulgen moeten te New-York
aanwezig zijn 48 uren VOOl" hef vertrek
plaats heeft. Het vertrek heeft plaats
van een vliegveld (of voor watervlleetuigen van een rivier) bij New-York. De
aankomst zal voor landvliegtulgen . In
Le Bourget zijn; voor wa tervliegtuigen
wordt dit of Ls Havre of de Seine, bij
Parijs. Er gaan nu reeds sternmen op,
om Le Havre uit te schakelen. Men
vindt - en terecht - dat men· VOJr
De in's,chrijving Wordt geslotell op 1 watervliegtuigen een plaats moet zoel\lei des ~wonds om 6 uur. De wedstrijd ken, zoo dicht mogelijk bij Le Bourget,
f
1
dus op de Seine, blj. Meulan of z~lfs
hee t p aats tu.sschen 1 en 31 Augustus dichtel' bij, in de bl1.urt van Sartrouville.
1937. om in alamnel~ing te komen voor
den eersten pl'ijs, 'moet de winnaar te
Reeds vraagt men zich af, op ongeveer
Pal'!js .arriveeren Iminder dan 33 uul' 30 hoeveel vliegtuigen ,men za1 kunnen reminuten na zijn vertrek uit New-York. kenen. In verband met de eerste berich~
Dit is de tijd, dien Lindbergh in zijn ten, sehijnt men een vrij groot aantal
vlucht noodig heeft gehad. Voor hen, inschl'ijvingen- te verwachten. Frankdie als nummel' twee en drie geclas- l'ijk wordt om te beginnert officieel v€!'seerd wordell, is de ,beschikbare tijd 48 te,genwoordigd door drie vliegtuigen,
uren. Mocht dus n:emand de rei., af- een Farman, een Arniot en een Marcel
leggen in mindel' dan 33 en een half Bloch. ItaW~ he eft oUieieus te kennen
uur dan 'zou de eel'ste InriJ's niet toege- geg,even, dat het met een es,cadrille zal
, worden. Voorts is 48
~
dus eventueel me t Vlj.
"f vl'legkend
uren de uiter- deelne'l'en
.
ste Umiet.
tUlgel.l. :1\18n verwacht verschl1l3llde
."
A:merlkanen. En anen hoopt hier ten
Tusschenlan~ln~e~l,ZIJn ve.l:oo.~loofd; eerste nog op Fransehe vlle'stuigen;
he~ is ec~tet. lliet wa,arSChljnhjk, do.t terwljl men :zich zeer goed kan voorstelhiervan georUlk gemaakt zal worden len, dat ook zoowel Nederland aI,
daar hlermede te veel tijd verIOl'en zan Duit.schland in dezell wedstrijd zou wllgaan.
len mededingen.
Alle vliegtuigen, behoorend t'Jt hnl'v[ocht dat hat geva1 zijn, dan zonden
den, aangesloten bij den Internatlonalen Vliegbond, kunllen mededingen, er dus wellicht een dozijn mededin.gers
zGowel land- als ·watervliegtuigen. ~ De komen voor", dezen belangrijken w2dpilot-en moeten in het b~'zit zijn van een strljd. En het 'Zou een groote \attra~tie
licens; ook moet ten minste een van; de meel' z.jjn voor de Internationale Ten·
10:1en van de 'bemanning in staat zijn toonst2l11ng en voor de vele vreemdeI:nals zeeva~rtkundige op te treden, fin gen, die 'zich in Augustus in de Lichtstad zuEen bevinden.
vool' de radio te 'zorgen.
i
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12.200 kJg.

De toegepaste Inchtschroeven zijn
van het 3-,bladerige Junkers-Hamlltonverstelb~l'e type Ju 'HBM ,met 10% regelbereik. Vool' het vertrek werden de
schroeven in de wel~k\plaatsen op een
spoed van 20.5 ,ingesteld', waardoor
voar den nOl~malen tocht een stelling
op 27.5 mogelijk was.
0

0

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

"RiicliebeJ'g"
De ~t 86 "BUckebel~g" is geen spe('iaal vom' recordvlnchten .gubouwd
toest,el, o;,,'hter een eenvoudige seriemachine, IwaarV'an reeds een gl.'Oot aantal in het regelrnatige luchtverkeer del'
Duitsche' 'LUfthansa en in het lllchtverke,er in Z.-Amerika, Z.-Afrika .en
Australie in. gl,:'b.':uik getstel1 zijn. Zooals 'haast aHe ,Junkel's vliegtuigen is
ook Ide Ju 86 Vian de beproefde" geheel
met'alen nitvo'el'ing, Ilnet la'agliggende,
vrijdragehde .vJ.eugels. 'De l'u,lme rOllllU
is Imet het Imiddenstuk construtitie-f
vel"bonden. Behalve de in de nens en
In het einde van de roml!> aanwe:zige
l'uimte voor' bagage, bevat de 'kajuit 10
gemakke1ij
zitp1a:atsen. Bovendien is
tns&chen. de stuurhut en de passagiers-,
kajuit een aparte l'uimte vool' d'en !ll1ar~
conist. Het landing'Slget3lte1 is intrek":
baal'. Zoowe,l de romp als ook de vlengels. 'zijn voorzien van een ,geheel gll1dde huid. 'De nlOtoren en d~ brandstoftanks Izijn in den vleu~el ondergebracht.
Om voldoende 'plaats te he:bben vool' de
vool de recordvlucht noodige extra
brandstoftanks, werden de kajuitinriehting en -bekleeding verwijderd'. Zij- en
hoogteroer van de Ju 86 ~ijn als Junkem dubbelvleugel ,gebouwd. IDe vleugels en de rom'p zijn van groote luiken voorzien, die gemakkelijke toeg\lng en l~eparatle mogelij'k 111laken, wat
van groot. ecollomisch iVoorideel is.
1ke

De Junkers ruwolie-vlielgtuigllllOtoren
zijn de eerste Dieselmotoren op de were1d, die in. het gerege1de Itl.Chtvel~eer
in !g'eobruik ,werden ,genomell. Reeds
lueer dan 20 jaar geleden is prof. Junker& pegonnen met de wepasslng van
~wt ,Ple&elprincLpe ,J)ij d~n Vlle~notoJ;,

Kolonel Lindbergh die, zooals men weet, op weg is naar Indie en Australle heeft
van zijn verblijf te Rome gebruik ge maakt om een bezoek te bNllge;l aan
den ItaIi:aa!lSchen geleerde senator Nicola Pende, die - evenals Lindbergh
zelf - Stl1dl~ maakt van een "kunstma tig hart", Rechts de beroemde vlieger,
tweede van lU1k~ senator Pellde in het laboratoriton van I<l~atstgenoemde.
c

__

Amerik<iansche Vlieg tuig-industrie
DOUGLAS'

5 pet. mindel' bedrijfsstof, had 27 pct.
mindel' vliegtijd noodig en was 35 pct.
De Douglas D.C. 4, welke een ~chep sneller, waarbij een nuttige lading werd
ping is van de vijf grootste Amel'ikaan- vervoerd, welke 73 pct. grooter was.
sche luchtverkeersmaatschappijen en
de Douglas-fabriek te Santa Monica,
De Boeing-vliegboot
n.adert zijn. voltooiing. Binnen z€el' kol'ten tijd, welUcht nog in deze maand,
Bij de Boeing Aircraft Company fte
zu1!en de proefvluchten een ~anvang Seattle zijn zes vliegbooten in aanbouw.
nemen.
Zij zijn bestemd veor de Pan Amer~C'jn
Dit nieuwe type verkeel'svliegtuig heeft I Airways, welke deze vi.i€gboot1m, c1ie de
groote verbetel'in~ell, niet alleen wat grootste tel' '.'i,;~eld ~uJl.2n zijn, :r.al gede actieradius betreft en de nutUge la- bru,ikell op haar luchtlijn over de Stille
ding, maar ook ten aan.den van de Zuidzee en voor' he~ Inchtverkeer over
ruimte in de kajuit. \Vanneer de D.C. den Noordelijken Atlantischen Oceaan.
4 is uitgerust a)s nachtvliegtuig biedt Deze vliegbooten krijgen €en vleugelhet vliegtuig plaats aan 20 personen, spanning' van i-ets meel' dan 50 meter.
die elk een afzonderlijke couchette' Zij 'wegen 37 ton en kunn~n 60 passahebben.
giers vervoeren, wanneer zij uitsluitend
veor ,reizen bij dag worden' gebrnikt.
Het verblijf del' bestuur.1er.s in de Vaor nachtvluchten hebben 7ij aeeomoD.C. 4 i'3 ruimer en gerieflijker dan bij datie Vaal' 40 passagiers.
de vol'ige typen. Het vormt als het ware e;;n soort commandobrug, welke in
De snelhei'd van deze vliegbooten beden neus van het. vliegtuig is aange- draagt 320 k.m. per uur, de actIe-radius
bracht. , Ook de groepeering van de na- bijna 6500 k.m. Zij zijn voofzien van vier
vigatie-instrumen ten is overzichte Iijker motor€n.
en het uitzicht V001' den bestuurder is
Uiterlijk gelijken. d-eze vliegbooten op'
ruimer. De installatie voar den "automatischen bestuurder" is onmiddelijk de Glenn Martin Clippers, behalve dan
onder de volants gemonteerd. VOOl' den dat zij veel groote\ zijn. Zij hebben evennavigator is een draaistoel aangebracht, weI geen vleugel-drijvers maar korte
waal~:ioor hij in staat is of zich met zijn drijf-lichamen tel' weerszijden van den
kaartentafel bezig te houden, welke rornp, zooals d€ meeste Dorni€r-vliegachter de bestuurdefs-zitplaatsen staat, beoten bijv. Deze m-etalen vH€gbooten'
of zieh om te draaien zeodat hij zich hebben twee dekken. Op h€t bovendek
dan jn het midden achter de beide be- bevinden zich de bestuurders-cockpit en
de verblijven voor de bemanning. Het
stuurders bevindt.
Tengevolge van de gro·otere construe··' benedendek is geheel vaor de' passagiers
tie van het vliegtuig kan men eell elec- ger~erveerd. 'regen het einde van dit
trische stroom van 110 volt o!)wekken j a:,{r zal de ee'rste del' vliegbooten gereed
met twee zelfstandige kleine motor-ag- zijrt. De Boeing Company 'Zal het bij deze
gregaten welke in beide vleugels zijn vliegbooten, welk€ vier motoren hebben
gemonteeli1·. Dit heeft men gedaan om ni~t latent Reeds zijn projecten onder
de batterij, welke aan de mot-oren door handen voor de constructie van vliegmiddel van een generator wordt gela- beoten van nog grootere afmeting en
den niet te veel te belasten.
, capacitelt.
De vleugelspanning van de D.C. 4 bedraagt ongeveer 45 meter, de lengte on'"fransatlanltsche I)iellSl
geveer 30 meter, de grootste hoogte 6Y2
meter.
Voorbereidingen
Gegevens omtrent snelheid enz. zijn
/
nog niet bekend-. Men heeft eerr UUl'Lon den, 12 Febr. (Transocean).
sne!heid .van 370 k,m. ~erekend. en een V~ndaag heeft de reusachtige vliegboot
actle-radlUs met volledlge belastmg van van de Imperial Airwi.l.Ys, de "Cambria",
1welke speciaal gebouwd is VOor lange
3200 k.m.
"
De vier motoren Zljn of Pratt en afstandsvluchten, met sueces den afstand
Whitney Wasp, elk van 1000 p.k. of van 1200,mij1 rond de Britsche eilanden
Wright Cyclone van gelijk vermogen.
gevlogen. Om 8 uul' des morgens uit
Southampton vertrokken passeel'de de
In dit verband is het van beteekenis vliegboot Londen een half uul' later, volg_
om de capaciteiten van de Douglas lie toen de Oostkust tot Berwick om
D.C. 3 te vergelijken met de Fokker F, vervolgens via Edinburgh, Glasgow,
12 verkeesvliegtuigen, waarmee de Dublin en Southampton om 16,37 uur
K.L.M. eenlge j aren geleden haar ge- weer in Southampton terug te keeren.
rege1den dienst tus,schen
Amsterdam
De "Cambria", die vier motoren hceft, }
en Batavia is begonnen. Deze driemotorlge vliegtuigen zijn uit de yloot weegt met volle belading 20 ton; de top·· .
van de K.L.M. afgevoerd, zooals men snelheid is' 320 k.~.. per uur) en de beweet. Zij hebben evenwel met hun manning bestaat uit 5 leden. Tijdens
kruissnelheid van 200 k.m. en hun groo- deze vlucht zijn echter geen passagiers
te betrouwbaarheid op uitstekende wij- meegegaan. De vliegboot is van hetzelfde type als de "Caled0ry.ia", die onze hun taak vervu11.
langs een non-stopvlucht van SouthampDe Douglas D.C. 3, welke Olliangs een ton naar Alexandrie volbracht. Beide
reL~ naar Iudie en terug he.ef~ voll~racht, vllegbooten zulIen gebezigd worden vool'
toonde belallgrijke .voord,eelen' tegen- experimenteele lange afstandsvluchten
over de Fokker F. 12-vliegtuigen. De om gegevens te verzameJ,en. vOOl' een
Ibis vel,'bruikte op haar l'eis naal' Indie transatlantlschen dienst.
4

}~ell

tIer zwal'e antobussen, welke door de Italiaansche regeering naar
Abessinie zijll gezonden om dienst te doell op den nieuwen gl'ooten
vel'1teel'sweg l\Iassaoea - Gondal' - Addis Abeba.
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Er wordt geen vltegvaardtghetds-certifieaat verelseht. 'De bedoeling van deze 'bepa1ing is natuurhjk, dat een toestel, dat op het laatste moment gereed
was en lngevlogen kon worden toch
kan rnededingen. AlIe toestellen ~oeten
voortbewogen worden door meerdere motoren, twee of meer, Zij moe ten voorzien
zijn van een radioinrichting, wegend
ten minste 60 kg.
Elke nationale luchtvaartbond heett
het reeht de Inschrjjvlng van een equipe te welgeren, indien de bond van 001'deel is, dat het betreftende vliegtulg
geen kans heeft te slagen.

IIet volledise progr~~nma. van
den wedstrijd

'den Dieselmotor
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den, dat een escadrille "granaatj<agers"
hen' tegemoet zou vliegen, hun weg op
eellige honderden meters ,voor en boven
hen zou kruisen en daarbij haul' ,granaten', zon Ianceeren. Daartoe is rgeen
luchtacrobatlek noodig en evenmin het
ouderwetsche scherl).3chieten. Een zeer
explosieve sluier van 400 tot 50D meter
breed en ongeveer 100 meter die~~ zau
op deze manier door iederen gl'anlatwerper op 's vijands weg worden gehangen. Vier granaatwerpers, die ieder
15 projectielen laneeeren, Iveroorzaken
dan de opeenhooping van 6!) Duitsche
2'1" cm.-grallaten in een kleine ruimte
in de onmiddellijke nabijheid van den
aanvallenden tegenstandet. En. het zal
slechts ean kiVestie van oefening zijn
deze projectielen zoo af te werpen, dat
de
\bomlbJ.rdementstoestellen,
welke.'
door hun afmetil)gen en. hun bommen ..
last mindel' goed wendbaar zijn, midden in het mijnveld worden gemanoeuvreerd.

Jagers, uitgerust met granaatwerpers
" GJ'oote 'vliegsllellteid l~l(UtJ.a'l ll;eUlVe St,.Odlllct!UU!t)
\ llooclzetkelij/~
van de lduikvlucht k~n hij
volgens
Melon nog eeni~e ~and61'epen uitvo2.I"f
ren om zijn toest~r weet' in normalen
In de Februari-aflever1n.g van de stahd te br~ngen, maar .met zekerheid
"Marine Rundschau' schrijft l1najoor vuren kan hij volstrekt niet meel'.
b. d. \Velsc~ over de nieuwe tactlrehe
voorstellen van den Franschen oudPierre Melon 'Ziet nn de opl03s1ng van
oorlogsvliegel' Pierre Me'lon betreffende de moeilijkheden bij de bestrijding van
den luchtoorlog, laldus 1ezen wij in de vij'andelijke vliegtuigen 'in een "gra"Frankfurter ztg."
I
naatwerpvllegtuig", dat van een of twee
1anceerillriehtingen 'zou zijn voorzien,
Volgens tlelon is de tot dusver ge- waaruit de ip-roject!elen,
evenals bij
vo1gde wijze v,an luchtafweer door mld- torpedolanceerbuizen op 'oorlog,sschedel 'van op den beganen. grond opge-I pe'h, door 'lniddel van samengeper3te
stelde mitrailleurs en luchtdaelkanon·· lucht rzouden worden
l\Veg1geS'choten.
·nen Iverouderd. De snelheid del' vlleg-I Voor ledere lanceerinrichting zouden
tuigen is sedert den wereldoorlog zoo 10 tot 15 ,bo~nmen van 20 kg. - kunnen
aanzienlijk gestegen dat de trefkans worden 'meegevoerd. In dat geval zou
van het geschut sterk is ,verminderd. ledere bom 15 kg. springstof kunn3n
(Anderzijds is deze l1'atnurlijk grooter bevatten,' wat ongeveel' overeenkomt
geword-en door verdere vervolmakillg met de springlading van een Duitschen
del' vuurleiding. _ Red.) Voorts is de 21 cm.-grallaat nit den were1doorlog.
grootere snelheid een tactiseh nadeel
voor het j'achtvllegtuLg geworden, welks
Voligens het . artlkel van
m:ljoor
wendbaarheid is verminderd. En wan- Wel&ch stelt Melon zich de wijze van
neer men rek~.ming hou-dt met de t~- striJden dezel' vliegtuigen
als voIgt
genwoordige sneihe~d van het aange~ voor:
'
vallen bombardement.svUegtulg en Vian
den aanvallenden ,j'ag,er ,(snelhedeu,
Een eenvoudige hefboom is voldoende
welke 450 km/h en bij duikvlucht nog om de bommen op afstanden vall
meel' bedragen), dan krlmpt de tij.d, wel- 20-3\}-50 m. af te 'wel'pen. Alleen is
ken de jachtvlleger ,bij iederen aanval dan nog een inriehting tot tempeering
heeft om te vuren tot een a anderhalve noodig, d.w.z. tot
rege1ing van het
seconde in. Ten slotte vergt de hooge oogenblik del' ontploffing op een besne\heid van het jachtvllegtuig ook het pa:alde, 'Vastgestelde "diepte"'1 ,evenals
uiterste van de inzittenden. Bij duik- bij de dieptebommell, welke by. door de
vltlcht treden ademnood en storlngen marine worden gebruikt, het geval is.
In den bloeddruk op en Ikdjgt de -vlleger
Vijandel1jke bombardementsvl1egtul·
een w~a3 voor ~IJll OOlJ~n, l\i\n het eln~ gen ?,tQucten ~tlll ~ldu~ "angev"nen wol'''

Nieu,v moordtuig'

==------=,~--

De ontploffing van een gl'anaat met
een lading van 15 kg op een afstand van
g,
40 t~t 50 meter van een vl,iegtui rechts
of hnks er val~,. er. ondet of er boven,
zal voldaende zlJn om he~ gestelde doel
te b~reiken. De ontploffmg en ~e gewe1dlge luchtdruk zul1~~ het vL€gtuig.
.
op de een of a~~ere YVljZe beschadigell,
zO~dat het dadehjk bmten gevecht word~ , I:.',: : : : . . :.:..: , :; .t:::··f,::
ge"teld of omlaag stort.
.
~(,':, ..,::.:.:-:.:..: // :.-:~~
Majoor Welsch besluit zijn artikel met 1<'>. ".:"/.;.::: ":, ,
de opmerking, dat het aan de deskun- .:.),:j:..:;.:
digen is deze denkbeelden te beoordee- \:>1:: ':>
len.
::-=
"En al zal ook het lanceeren van ~.'.-..u
granaten in de lucht misschien niet een
volledigen ommekeel' in den luchtoorlog Rondvlucht boven de Poolgebieden, De herocmcle Uussische Poolvlieger "'a.hrik
ten gevolge hebben, zooals de Fransche vertrok den 9den ~ebruari vall de cen tralc vlieghaven l\IoSl<Oll voor een groote
schrijvel' zich voorstelt, toch kan het Poolvlucht. De tocht voert vj~ Jakoetsk over de NoordelijI{c IJslce ell Kaap
een waal'devolle aan'vulllng van de tot Tsjeljoeskill 11,aal' Archangel, terwijl over \Vologda. l1aar MoskQU teruggevlogcll
dusver gebnlikte
luoht~trijdmlddelen wonit. De temperatuur zal gemlddeld -45 gr. bedragen, waardoor zeer bijzon..
ll~rQ VOQ"Qri:jlllaatre~elel\ ~etroff~n moesten. worden. Het vertrek v!:tn 1\IQsko\l~
WOl'd~n",
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Atgemeen overztcht. Op den voorgrond de perstoren, 01) den achtergrond het gl'oote Altaar.
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Foto's

Llnk.s Bur'gem, Posadas, in het mid den Mgr. O.'Doberty, aartbslsschop

van het

)

van ~[anUa.

Eucharistisch congres
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De Kathedraal. De Roomsch }{atholieke Katltedraal vall Manilla vertegenwoordlgt een stukle oud Euroja onder
tropischen hemet. lIet tegenwoardlga gebouw, dat dateert uit 1870- ''19, is het vijfde gebouw, dat op die plek
werd opgetrokken, de voorguande werden vernield door aarubevlngen en typhoons, die Manilla van tijd tot
tijd telsterden. Aartsbisschop Harty restaureerde het gebouw in 1915. De dom van de kathedraat is het eerste
en ook het laatste, dat de relzlger ult zee van Manilla. ztet, het mlddelpunt van het kruis op de koepel is het
ultgangspunt van aile astronomlsche berekenlng in de Phlllppljnen. Van samengestelde archltectuur met een
tikje Byzantljnsch, staat de kathe drnal op een hooge verhevenheld van steen; treden Ielden naar een rulme
titnneuptaats : het gebouw levert een Imposanten aanbllk OPt 111 deze kerk zullen de belaugrljkste bin..

nen-dlensten van het Encharlstlsch Congres worden gehoudell.

In devoot gebed.

Do Kindermls, Een groep Phlllppljn!Sche" melsje,~ die de kluf)eren venorgden. ln~et llnka : De pree~, Il}zet recht,: l'HJCt'. Ford en cJ~ Zlltlgleltler,
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