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'ABONNEMENTSPRIJS:

N.-I. Drukkers- en UUg.

f 1.50 per kw., fro p.p. / 9.-

buiten Ned.-Indie I 12.50

BUREAUX';

ADVERTENTIE-TARIEF:

Slulsbrugstra~t 23

1-2'5 woorden / 3.75,

Batavia-Centrum

elke 5 woorden meer / 0.75
Regeltarief I .0.50
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Hoofdredacteur : J. H. RITMAN
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Welt, 2886, 2887 ell 2888

Tekort con Rubber.
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TELEFOON:

Directeur : G. MOLENAAR
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haafd. De leden van de vertegenwoor.j
1
.
J)rle henuemingen
digende lichamen zullen worden verkozen op den: grondslag van
evenredige
VOOR • • De',volgende bencemlngen staan thans
1'- '
VER G 1\ DER I NG tNT.
I vast:
vertegenwoordiging "binnen door de wet
RUBBERCULTUU,R
,
-----.---te stellen grenzen". Alles z:ll er van atD~.P. J. A. ~denbur'g wordt dihaugen, hoe wljd die grenzen zullen
Aneta verneemt dat glsteren te
rec;eur' van' Onderwijs.
Voorlooplge samenvattlng. worden opgezet.
Amsterdam een vergaderlng belegd
werd van rubberbelanghebbenden,
E~n Nederlandsche medewerker scbrijft
op tnstlgatle van de, Internatlonale
ons:
vereentgtng voor de Rubbercultuur.

. De Grondwetsherzieninq

MlJ.

I

I

· Scheepsramp h ij' Formosa

UIlS

nutnmer van

(Vijf bladen)
Naar Reuter uit Tokio selnt, is het
~f~derlandschc tankschlp "Angelina" van
BINNENLAND
de All:Jlo Saxon Petroleum. Mij. glsteUitvoerverbod van goedkoope baadjes van
cenmorgen nabij Formosa op een rob
Java naar huit:~r..gewesten.
jeloopen en zwaar beschadlgd,
BUItENLAND

,De hemannlng, bestaande . uit achi
Rooden zetten het orrenstet bij OViedo
Nederlandsche officieren en dertig Chistop. - Aanvallen der Wittell bij Madrtd atrieesche schepelln jen, is In veiligheid.
geslagen, - Bombardement var-. Valencia. Indeeling van de Spaa~che kust in con,
Het schip vroe r, blijkens een te l\Ia- tt;Ole-zones.
'Von Neuraths bezoek aan weenen, - Het
nlla ontvangen S, O. S.- bericht, om huJp. berlcht, dat Ouitschland een vlerrnogendhe•.
den pact zou hebbep.r· voorgesteld aan
]
Oostenrljk wordt tegengesproken. - De
nleuwe politieke beweging in Polen.
Wang Tsing-Wel aanvaardde de porteNaar Sumatra
feume van BUltenJandsche Zaken.

Kolonlsatte- en Imlw-vraagstukken

BIJBLADEN

Naar wij vernemen zullen de heeren
Den ,Hamer, hoofd Kantoor van Arbeid,
en Top, hoofd der Arbeldstnspectte, Zat erdag 6 metar t op dl ens tre 1s .gaan naar
Sumatra.

Het Derde 'Blad: Nieuws nit Nederland
en het Buttenland. - Kunst en Letteren.
Ret Vierde Blad: Volksraad. _ Prins
Hendrtk in Indie (slot), door mr, P, 0, Bloys
van Treslong Plrns. - Ind-i~h nteuws, Aziatlsch Overzicht. _ Radio~programma·s.
'- Foto's, - Magneetjes.
'
Het ViHde Biad : Sport en We<i.stl'ijden. .
De heeren .gaan eerst naar Dell om
P
ana,
Raadsag"enda
besprekingen te voeren met het Imiw- - •.~r~on ' a~',.
.bestuur te Medan en vervolgens om de --------:;i:=. -----------------~
Dairi-kol'Onlsatle te bezoeken,
lI..fl..,;'

Opleviug en vraag
klee(lillg

Uiteraard zullen te Medan ook ontmoetlngen met de besturen der Avros
en D. P. V..plaets hebben. ,

Dr. P. J. A. Idenburg

Van Medan gaat de rels naar Padang,
waar eveneens verschillende Imlw-kwesties besproken worden.
Ten' slotte zal een bezoek gebracht
worden aan Sawahloento en Korintji.
I

OndCl-·direcletu· , B. B.

NOVUIU IN KOLONIALE llISTORIE

BiJ regeerlngsverordenlng is vastgesteld een uitvoerverbod van bepaalde manuCacturen uit 'Java en
, l\Iadoera, 111. die manufacturell, die
dienen ter voorziellillg in de behoeften van het minst draagkrachtlge
deel. der bevolkillg.

Naar wij vernemen zal waarschijnEen uitvoerverbod voor bepaalde goelijk tot onder-di~ecteur B. B. worden benoemd - in de plaats van den heer De deren van het eene gebled van Neder.. ,
landseh-IndH~ naar het andere is een
Waal,
thans
re~eer1ngscommissar1s
novum in onze kolonlale ges~!ll~denls en
voor de bestuurshevvOlming in alge· het spreekt ook vanzelf dat'eeit <.tergelijk
meenen .dienst - de heer A. van v~rbQd alleen in zeer zeldzame gevallen
~>
D a vel a a r, thans hoafd der af.. wordt uitgevaardlgd.
Door
de
enorme
opIevlng
in de bevoldeeling 'personeele zaken~
~~,'
~rubberstteken werd de vraag naar
- ,
-...--.................:.. ',<..
.: ,C,.r.' "goeijR:oope' textlei'g(),~deren:ln'dle stre":'
B
n
ken langzamerhand zoo groot dat aan
llel Deparlentelll • q.
de vootradell op Java zulke quanta wer':'
den onttrokken dat hier een groot tekort
Wij hebben eenigen tijd geleden ge- dreigde te ontstaan. De importeurs ble ..
meld, dat het in de bedoeling lag het ken niet in staat, tegen de enorme vraag
kantoor voor de bestuurshervorming, de. op te werken.
'
afdeellng B.B. buitengewesten en het
Het'verbod omvat in hoofdzaak zwarte
kantoor voor de decentrallsatle in een
gekleurde baadjesstoffen ; de op Java
afdeellng van B.B. onder te brehgen, aa'll gefabrlceerde sarongs vallen el' nlet onwelker hoofd dan de heer De Waal zou der.
/
kom~n te staan. De drie onder-afdee...
F
lingen zouden dan een zekere mate van
zeltstandigheld behouden..
t,
DE PRIJSSTIJGINGEN
De eerste stap in deze' riehting: is reeds
:
,
ondernomen door de benoeming van den
Dr. Hart naar DJambi
heer De Waal, onder-directeur B.B., tot
regeeringscommissaris voor de bestuursDr .. ir. H. M, J. Hart, dd, hoafd van
hervorming in algemeenen dienst, doch het Centraal KUl1'toor voor d'e iSta.tistlek
wij vernemen thans dat er' nog' weI zal Zate'rdag a.s. per vliegtuig naar Paenkele jaren zuBen verstrijken alvorens leinbang vertrekken.
de verdere . reorganisatle wordt doorVan daar gaat dr. Hart nral" Djambl~ .
gevoerd.
Ulteraard houdt de rels verband met
Zij houdt trouwens oak verband met de prijs.stijgingen in de bevolkingsrubandere reorganlsatleplannen ten depar.. ~erstreken. .
temente, o.a. de sahienvoeging van, agrarlsche zaken met deagrarische inspectie. Intusschen is er weI kans op, dat
DE KONINGIN WEER TIIUIS
IIET SCHOOLTREINSCIIANDAAL
'deze'laatste afzonderlljk, en dan e,erder,
Naar' Aneta uit Den ,Haag seint, is de ·tot stand komt.
OnderZC?ek vall den Padvindersbond
Koningin glsterenmorgen 8 u. 10 per
trein te Nijmegen aangekomen, w~ar zij
~aar aanleiding van de- in ons blad
op· het station werd begroet door vele Adv.
Decelltralisatie t'lp reis van jl. Maandag gepubllceel-de verkla..
DE KAiUER· VERKIEZINGEN
autoriteitel~.,.
rlngen voor den Malangsehen ~olit1e"
.
I!are Majesteit, die er welvarend uit·
Hedenmiddag vertrekt met den Nacht... rechter betreffende gedraglngen van
Van bevoegde zijde wordt vernomen ziet, werd door hond~rden belang~,tel trein naar Soerabaia de adviseltr voor Malangsehe padvlnders bij kampeertoch..
dat, indien~ de' behandeling van de \lEmden hartelijk to~geJuicht, toon ZlJ in de, dec.entralisatle. dr. Levett.
' ten op den Ardjoeno,' deelt het ,hoofd..
Gtondwetsherziening tijdig in d'e Eer- haar auto stapte .om zich naar Het Loo · Te Soerabala zullen met het gemeen- bestuur van den Padvindersbond on$
'
ste Kamer zal plaats he.bben, de can... te laten rljden.
tebestuur besprekingen worden, gevoerd, mede, dat het onmiddellijk een schetp
onderzoek inzake de, waarheid van bedidaatstellilllg voor de a.s. KamerverVoor haar vertrek uit Zell am See o.a. over de salarlsregeling.
doelde beweringen heeft Ingesteld.
kiezingen op 20 ,April wordt vastgesteld heeft de ,Koningin een telegram van
en de dag del' stemming op 26 Mel.
dank aan president Miklas gezonden.
ABe res.sort.en in Oost-Java hebben de
bezoldigingen reeds tot hindspell ~erug
DE~ERDING'S l\II~LIOENEN'
gebraeht, behalveSOerabaia en uLter·
I
aard geeft dit weleens "schele oogen" ok
Naar Aneta uit Den 'Haag seint, zal
Intussehen wordt deze materie doorDe! "Kel:tosollO"
kruist door, de plannen de,r regeerlng de verdere uitvoering van Deterding'S
om per 1 Januari a~s. een sa1arisregeling .tien mlllioen ,plan nog d'rie weken in.
in te voeren, die voor een groot aanta! beslag nemen. Daarna zal het geheele
groep€n h,ooger zal liggen dan de hui- be,dra,g aan landbouwproducten voor de
dlge. Onder die omst.andlgheden heeft Duitsche ..Winterhilfe" zijn ultgegeven.
Van ,andere zijd'en werden voor hetzeIt..;.
het natuurlijk weinig zin, Soera.bata te
nopen, thans een lager liggende rege- de doe I .nog g'eldsommen. tot een totaal
~drag van f 30.000 ontvangen.
Uit Lissabon ling te ontwerpen.
Behalve Soerabaia worden Malan~
, wordt aan Aneta' ProboUnggo, Pasoeroean, Blitar en Ma-'
DE POS'fVLUCIITE~
dioen pezocht.
geseind, dat de
De heel' Levelt zal 9 Maart weer te
Uitreis·
Batavia terug ·zijn.
"Kertosono" n1
" De "PerkoetoeF' is gisteren te Jodhpur
aangekomen.
'
DECONFITURE VAN' IIILLEN
Thuisreis
,.'

Ondanks de tegenstemmen, merkwaarvan de...... communlsten en
van den revolutionnair-socialist, heeft
men de bepallng, waardoor het inkomen'
der 'kroon van 1.200.000 gulden op 1 millioen wordt gesteld, goedgekEmrd. Ret
inkomen der -' laat ons duidelijkheidshalve zeggen, al kent de Grondwet dien
term niet - kroonpl'inses, dat volgens
den thans grondwettelijken t~kst, na hu(.. welijksvoltrekking 400.000 gulden. bedraagt, blijft volgens de door de Tweede
Kainer aangenomen wijzigingen, ook na
het sluiten van e'en huwelijk, op de hel~t
gesteld. Daarentegen zal onder de vigueur der te veranderen Grondwet de
Prins-Gemaal een inkomen genieten gelijk aan dat van zijn echtgenoote.
dig~rwljze
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Als schadeloosstelling de'r leden van de
Tweede Kamer is in het mondeling overleg tussehen Regeering en Kamer, in
cen jaarlijksch bed rag van 4500 gulden
voorzien. ,.Tegenwoordig bedraagt dit
In een soort })toemlezingsontwerp 5000 gu~d~n. Doell verreweg het grootste het slotvoorstel met zijn bepaUngen van
gedeelte der afgevaardlgden had zieh de
overg.angsrecht gaan, wij, evenals de Kalaatste jaren reeds vrijwillig een korting
opgelegd, evenredig aan de verlagingen mer, stilzwijlgend voorbij - zijn, ' zeer
verwonderd zieh tezamen te bevinden,
welke aan de rijksambtenaren waren beO.m. de opheffing van de padementaire
schOl'en. Het maximum-pensioen voor de
Tweede Kamerleden wordt voortaan op onsehengbaarheid in geval van optui'in~
en schending va'n geheimen, de uitslui2800 gulden bepaald. Vermelding verting der verkiesbaarheid voor,' misdadi..
dient, dat anders dan tot dusver, voor
gers, cen verduidelijking op het stuk van
wljziging van alle genoemde' bedragen,
mobUisatie, 'de door een amendementvoortaan geen grondwet~herzleningmeer .Goseling .(r. k.) gelntroduceerde "staatsnoodig zal zijn. De wijziging zal voortaan secitetarissen" en de "Nederlandsche Ankunnen geschieden bij gewone wet, eehter aan te nemen m,et de gekwalificeerde tillen" als naamsveranderlng. voor Cura~ao, broederlijk ondeligebraeht. De oplllcerderheid van twee derden van het
heffing der immuniteit in geval van op·
aantal leden, "waaruit respectievelijk de
ruilng biedt het nadeel, dat een van de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer' be!
regeering afhankelijke Instantle' - de
staan,
'officier yah justitie - controle over de
'f
wooi'd,en der Kamerleden kan uitoefeDe mogelijkheid van het be}loemen
door den Koning van ministers zonder nen. 'Maar daarnaast geeft de, althans
'pol'tefeulUe schijnt' ons daarom nuttig in eerste lezing, aanvaarde bepaling de
en wenschelijk omdat daardoor met na- 'zekerheid, ,dat opruHng in de Kamer,
. me de voorzitt'er van den raad van mi- indiel1 het delict zou plaats vinden, door
nisters niet per se de zorg b,ehoeft te den stl'afrechter kan worden aehterdragen voor het beheer van een eigen haald.
departement.. Desgewenseht zal, dus de
Alles tezamen zul1en eerst de vetkie"premier" al zijn tijd en energie kun- zingen nauwkeuriger aanwijziilgel1 genen besteden aan het voeren en coordi- ,ven, in welke richting de twee niet geneeren van het "algemeene" regeel'ings- heel grondwet-zeewaardige ontwerpen
beleid.
.
zullen worden geloodst. Van de zes
Op het stuk van het kiesi'echt zal in overige voorstellen kan men nn reeds de
de toekomst de mathematisch doorge- aanneming ook in tweede instantie yrljvoerde evenredige vertegenwoordiging weI verzekerd achten, Maar thans is
niet meer behoeven te worden gehand- eerst het woord aan de Eerste Kamer.
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De "Rietvink" is gisteren te Bagdad
gearriveerd.
. De "Edelvalk" is hedtmnwrgell halt
elf van Tjililitan vertrokken met 228 kg
post,3 kg pakketpost en 125 kg vraeht
aan ,boord, benevens drie passagiers voor
Amslterdam. Er zijn voorts elf passages
geboe!kt voor verschillende' tusschentra..
jecten, terwiji twee passage-aanvragen
moesten worden geweigerd.
\
, ,..J

vertrekken.

i
De schade aan '{I.e "Kertoson.o.'!., veroorzaakt door de aanvaring met het Britsche slagschip ~JMalaya",
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. Dje,loQel5.8 cb3de in. ,l\'alilll.g • De nleuwste 'Ol~hull.snlokk~l J)e

Op,den Uithijk
lloe.k.a,p~tein

Gortmans .werd

g~1;~d

lVC).l,t,eIsch,illun,e,1 veroorzaakt "kroote '
sterfte

\

Rljnulicht I op Stalin
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Korte Berichten
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---'~'--Koelle van I{.P.l\I.-werkplaats deed /
de ollt~e"ddni
'
'
Uit Lands dtenst . ontslagen R. A. A.
.
Blnnenkort, wordt overgegaan tot ver- K o es 0 em 0 'Adin ego r 0, regent van
In aanslultlng' op hetgeen Wi' gl~te~. strekking van groen-geverfde pambq~-:, Bodjonegoro.
'
.
ren reeds. hebben gemeld over de ont"l~ hoeden aan alIe daarvoor in aanmer- "a~poemd tot regent van Bodj<>n~oro
·
komen d e mi·lit..N
(prov. oost-Java)thans"
.MAe'patlh';van'
NOJ).B~aI P8AWIde kki ng van smo kk e Iop 1um aan boord k mg
airen, zoo Iezen wlj ROSOEDJONO
SidbahHo
van de "Van Heutsz", ter waarde van in het A. I. D.
onder toekennjng van den a:dellijItenr tit~l
yJer mille, listJg verborgen In den wand t ,4an alle officl'er'en (ook de reserve- Raden en. den a:tnl>tsti~l T~m~g~l13.
d h t
den derd
hl i t
~
~
+
Op verzoek eervol ontslagen uit 's Lands
van ,e . ~" VjU) , en cer en mac n s, orricferen) , onderlultenants, verdere on- dlenst mr.. H.~. ca. ,,,8 4: u r rn a n v a n
kunnen wij nog de volgende blzonder- derofflcleren en mlndsre mllitalren op V r e e d e n, \ ambtenaar met bltitenlands9h
heden mededeelen.
maandelljksche b A701diglng soldijgenle- verlo!,' 'laat-Sv2lijk secretans 'Val). de Oter..
,
-r'
drachtsccmmtsste.
.
,
.
tende miUtalren, qe thans voor eerste
Benoemd tot patih van, het regent-tcllap
De hoeveelheld van 245 thall opium, oetenlng, zoowel als voor herhallngs- Malang Mas age'r~J'9,' dl>$tr-;,~Uiipot~
die glsteren aan boord van het te Prlok\, oefenlng, onder de' wapens zlfnde milt- van ~lakah, regentsehap Lcemadjang en tot
ill de Kalh)lati in reparatie llggende tlepllehtlgen, alsmede aan het personeel pr ti h .va~ h~t ,r~e~WchllP patjetan provin.
d
schlp door de dOl1~ne-ambtenaJ'en·is ge- van G~ korpsen' Barlsan, Mangkoe Na-I~~t~~<:l:',v~asr~ggat~~~:n~h:::lr~
~onden, is te beschouwen als het staart- gor9 en Prajoqa; ~p v~n de reserve- tar.
,
.
I . ' , ':
Je van een fiksche partij, minstens van t<orpsen ~ai voor eenmaal voor rekenin 17
Met mgang van 28 Februari 1937 ben.oomd
2000 th')
lk t H
k
f
I"
"
9
tot paUh van het regentechap Pr9001inggO.
.aI, we e e ong ong 0 een van den lande tegen l~levering van een Mas . ~ 9.~ ~ & f m~ u. sl~trlct...c;h~!dl v~n
.der Cpmees,che havens aan boord ge- brulnen bamboehoed een kroengeverfde.1Probolir.-ggo.
. . , ' . :'.
bracbt Js. pe ~Ingapores9h~ politie wa.s .bamboohoed worden verstrekt.·
Met lngang van ?8 F~bfUar1 ,1~37 zijn ~.
op de l100gte van een en ander en toen
' .V9fQel'd blj het 'wapen 'der i.l1!ant~rfe t<lt 11Jl~
,
, . . . ' . ' '.
, , ' D e Qruine bamboehoeden mogen daar- tenant 'kolonels de majOors J: Ve sse ti r t:e
de K.p.M.-e~ dIe haven blnnenl1ep, stel- na; zoowel In als bulten dienst, nlet .Fprt de KOCk,P. ~ch<)lten m\;t verlo! 111
de een leger detectives een onderzoek in. meer worden gedragen.
Nederlat'd en M .. Voqreil ~ ~u~tenzol'g'.
Ook hun aandacht was gev~stlgd op
.
'./
~V9.faer~ ~ m~j~,", dI! ~P'J,~eUl.. d~f .Jn~
de hutten der officieren: toen de PriokAan de t.g,t. voor herhaUngsoefenll1- 1Ia~t,~ K. P'fost.
sche douane het onderzoek aan boord gen onder de wapens koo-mende mll1t1e- --!-H---"... .-iA'i't_ i•• _ .r~, :'k•. :. "
,aauvmg, cQnstateerden zij in tal van pl!cht~en ~l ~yeneens cen ~roeng~,.
officierSlllJtteP" gaten, wa,ar steekproe- verf(j,e 9amboehoe~1- WQ~den verstre~t! teven genomen waren.
gen Inl~vering van een bruine bamboe,
hoed.
D~ Singaporesche detectives waren
ZUveren' PJaQte,rsjullihmm
too fortufnlijk nlet minder dan 1150
Naar Ane~a uit. 'FJilatjap seint, zal de
thail van het heuIsap aan te trelfen.
heel" D~Yan aUl~tijn, gdminI~tf3teur
l\Iotie ollltrent prijsverhooging'
va~ d~ ppqe~neining "B·lna:ilgp~nj' bij
De "Van 'Heutsz" vertrok dan, voor re8aq9JflJ: 7 ¥~~rt ~~.s. i!JpJz~ly¢~en ·~Ien~t-·
par.atIe, naa,r Prlok. Hier werd het schip
De Algemeene BQnd' van Hotelhouders jubJIeum Vleren. De Ned. Ind. PlantersverweJko,m.Q 90pr de J3atavlasche oplUln.- in
N~perlan.dsc~-InpJe
(A.B.a.J.N.J.) j bplid en de ~tdeeU~~ Taslkmalaja' van
recherche, die meteen het zoeken, dat heeft In he~ Qranq- Jlo~el Pre-anger te i het I. B.·V. zul1en, 4~en n~~~.r van de
door ode Singaporesche collcga's - naar Bando~n~ zijn al~emel1e vergaderipg I ~l~l'l~.r~ )~Il f~~s~ ~l'~Jfie~. pe ~e~~
tn,~llS gebleken is - ol}tlJdlg was ge- gehouden onder voorzitterschap van deh i V~n.: .ffnlst!~~ ~~ l~fl van ret I: F;. y., y~,~
staa.kt, vOOJ'tzetten. De recherclleurs heer Buenen. De versch11lende kringen I den fegentS~hapsraad,v~n Taslkmalaja
konden echter niets vinden. ,.. '.
van West.., Mld4en- en Cost-Java, zoo- ~p Van den ProvlneIal~n Raad Van
m~d~ van Prlangan W~J.'en· ~anw~zlg, West-Java.
De "Van HelJ,tsz" ging In reparatle. m~ld~ on~e .J3alJ~oep~scheC9rersp0J1P~nt.
Een koeH~ der K..P.M.-w~rkpl.llats von~
A!lngenomen werd een U}.oti~, luideneen d~r bli}(Jes ..,.- de sn1Q.~.keJwaar was qe;
verpakt in bllkjes van o.ngeveer 1 tball
- in een schot in den wand der hut
en hoeWei hij nJ~t wist, w.at ~r in het
blik.Je zat, waar~chuw9.e bi) den opsporing~diell,st. van d~ douane. .

Telegrafisch werd reeds melding ge.:..
~a~~t van den mlalukten ,a:an~l~g,9.P 'We$t-,Malang, en n: eer speclaal het
den }{"pl~ln. der Marecp.al1,ssee ,A.L. ge,bled van Poenten en Ngalltang, wordt
Erg vrij en vrij erg naar Gortrnans, fungeerend controleur van getelsterd door een soort witte wortelde onderardeeltng Gajo Loeeus (Blanke- schimmel, die ultslultend de tulnen rnet
P. C. Boutens
djeren) .
djeroek keprokboomen aantast en een
De "Sumatra Post" vernam omtrent enorme sterfte daaronder teweegbrengt,
,,~ Groene" )leen, naar aanleldlng
van het proces tegen Radek c.s, een de toedracht nader het volgende :
De oprutmlng is van dien aard, dat
Kapiteln Gortmans beyond zich op 8
prijsvraag uttgeschreven, waarbij werd
alleen in de boomgaarden onder dessa
Februarl
in
zijri
kwalitelt
van
tungeeverondersteld, dat Stalin pver 2 jaar
I<:arangplo~o rond 7.800 be-omen afstlerlop zijn beurt tot de beklaagden in een rend controleur te' Pendeng, op de -grens ven, waaronder 'exemplaren, die reeds 40
van
het
Lokopsche,
waar
hij
een
hoofzooveelste massa- proces zpu' hehooren.
j~ar standgehouden had~en! In Ng~h
)
. Gevraagd werd', in 200 woord'en samen denvergadering had geleld.
t$ng bezweken 6 tot 7.000 boomen, en
In
,en
om
<Ie
wsanggrahan
waren,
te vatten, welke bekentenls men dan tpen ,kapitein Oortmans er de lunch ll~en mag aannemen dat in totaal 16 tot
van hem. te hooren zou krijgen.. De
2P·009 ten slachtoffer vlelen, tot groote
redactle van het perlodiek heeft een gIng: gebrulken, verschilende O.ajoers s~hade der bevolkin~; vooral In gevallen
aan
het
w'er~, onder leldlng van een zelezer, die hors ide concours wenschte me\v.aarln de djeroekcultuur als eenige bron
de te dragen, eervol vermeld voor het keren Akoep Maj a, die met eell parang VjUl jnkOluste.n kan gelden.
,
gewapend
was.
V'olgende goolcht:
Onder de'lunch trok het de aandacht,
Gedl.\rende enkele d.,~ge)l vertoetde in
d,at dezeman voortdurend strak naar
etc ~je.roek$tr~,k dr. 'n. n. A. MJlller,
K€elt ~iet een vollemaar.~ezicht
blnnen
loerde.
.
Uit 1-'QOde piJ, l1U zwart geve'l'fd,
Toen kapltein Gortmans zlch even v~rb9n~e,n .aan de MY~Olog.ischE\ a/deewijf straks €en schuldig man weer sterft ... ?
l.\ng van het JnstJtuut voor Pl.ant-enzle.k~ar v~lt weer na €t2n kprt ger,"cht
Jater ophleld In de openSJtaan~e glazen
t~n, eel). o.ndex(ieel v.an het Algemeen
Eeh n~'euwe 'kop' op Rusland's Erf !
llcQterdeur van de pasanggrahan, vroeg Proe.t'~t,at191.1 YQQr .den Landbouw te Bullemand
,aan
Akoep,
waarvoor
hij
eigenDe Tl'9tski's keerdell licht van lust
t~nZQrg. Deze 11~l)l ~enig materlaal'meMet hoofd eJ,;\ z:el van wraakzucht zwoel - lijk dien par~ng noodig had.
d,e
ten~tnde d.1t In d~ l.~bo.ratorj~ te onEn .staUn, diep van schuld bewust..
Als eenig ailtwoord stormde Akoep derz.o,e:~e~n, et) de uitko.m.st was dat men
j' Zat' 'stom op cen beklaagdenstQel.
daarop wild naar voren, in de richtlng nier :met witte worwlschhnmel te lll.a..
, • Hij yond hctecht €ell naar gev<1el.
van 'kapltein Gortmans. Toen Akoep tot ~en beeft. Het ~Jgen.~ardige Is nu, ~at
Daar zag hij rechters, ~ti1 en stug,
op de tweede trede van ,de trap biJ de ~er waar~chijnJljk :9.eze pl,anten,ziekt~
Hun C<fgeu. waar de moordzucht sHep,
glazen deur was genaderd, trad de ka- C1 reeds lang g~heerscht heeft, do~bdat
Zi9)1 opener.. tot kolkell dj,ep;
pitein snel naar binnen en goolde de tpt .dusverre de boOmen er VJ'ij goed teDat 'gat stalin zijn ~tem terug,
Daar ·..i;~es de· stpmme bleed e'll ri€p; ,
deur dlcht.
gen :bestan~ ble.ken. Thans kwam eyenpe aanvall~r Hap ~n :QI.1,nd~ drUt t~ weI ~e ~ente)."ln.g; e~). ;)te,ryen ~e keprok~
"Ja, al dat slechts heb ik gedaan !
,gen deze glazen de'ur op en viel er door- Aooro~n bij dutzenden.
W{\nt i:k vertrouwde jullie nlet.
Ma'a'r nu heb ik di'cp in. 't hart verstaan :
heen.
Het bloed dat kruipt, waar 't niet kan gaa.r-" "Toen hij zlch wilde oprlchten, sne.lde
. AI,S be~trij<i~ng wordt aanhev<Jlen eene
Nu breekt het los in 't spijtig lied:
de mand'Jer van de Ra~anggr.al,\~l), die ~hand~lh.lg met zwa vel, doch olt helpt
nletgeWJlP.end was, op ,1:1em tOe, 9m .nell) .aIleen in het eerste stadium, Wal}t In
"Dezelfde grond, h~tzelfde veld,
Waar uw ge<loode vrtenden zijn,
In ZYll' .m90rdzW~htl~e Yoo.rne.men~ te ~n later .~tadlum Is de boOln onhe.l'rQe~
Daar hebt ge 111ij een. plaats besteld,
remmen. Ol1ll11<l<.\ell.ij~ s9hoten t~n oo~ pelijk ten doode gedoemd. De moeUijkOden aan mij uw zoet geweld.
~nderen ter hulp een en ander speel- held is nu, hoe dat eersw stadlum tiJdlg
Maak van mijn' dood eell hoog{estijn!
de zlch In' dlt stadium ulteraard in se ... t~ onderkenl).en.
i,Hoe meer gespuis gij snev~n doot,
conden at -, waarop A,koep kon worTe mlnder er no« overschiet,
Ret 11 geblekell, dat wanneer men
cten ontwapend .en vastgeoonden.
nus .r?~~Jt ~\l eens flf ~OQ1"g'oed
'
En plenog: violj het verradembloed!
Pe.1J. volgel).den da.g, 8 Fel;>r1,l.arl, maak.. k,eprok heeft geent op een zuren onderlit ben een schurk, dus oEpaar 'fiij nlet I
te kapIW)~ OOf!tlU~l).szlch gar~ed om siam, b.v. vall J,apans,Jhe Citroen, de
l1aar alangkedjeren ter\.lg te '~eeJ'el)" boonl bestalld is tegen wortelschimmeI~
.,Verd'clg a.} wat er biJ mij hoort,
he,tgeen twee dagrelten van Pandeng ·~lf.s wanneer men deze plant In gelnMet lhij heel mijn corrupt geslMht, ,
f~ctcerden grond, waarin keprokboomen
Nu \l ):"Qrt1,Ula nQgma'al~ b,ra~ht
verwIJderd llg.t.
.
De ~te zek'.erhe1dder machit:
afstierven, plantte.
,
Akoep.
werd
zwaar
geboeid
meegeDaar 'zlj geen da,g' meer zO'~qermwrd !" ,
y,oerd, onder speciale bewaking van een
Ambtenaren van dezen dlenst· braken
e!
. __ - _ ---r--.... :z
....
Door welk proces de plot~?linge ge- toen den wand open en von den de rest.
4mbonn€esch
marechaussee
eerste
klas'\
se als "dardan,el" en een GaJQer. Vlak voellgh€ld van keprokboome.n voor witw
wortelschimmel veroorzaakt werd, 1s ,nog
JAARVERGADERlNQ ,POS:fUOND
daarachter volgde o.a. de kapiteln.
oon'
raadsel.
. OJ> een g~gev~m mOll).~».tl<.eerde Al.tgep
zjch ~z~.et plotseU.,ng om e)} sp'r~m,~, hoe-weI hij llog aan een tomy vp.stzat, in
het ravljl1, hetgeeh,' zooals reeds gemeld
werd, zijn dood ten gevo!ge had.
"
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BATAVIA

In de gtsteravond in de mUitaire
In de achterzaal van "Trianon" te Baneca-l'~~k :
"Q,~cula'~
socletelt "Concordia'" gehouden bestuurs- tavia-C. vergaderde gtsterenavond de
Bioscopen hedenavorid
I
P3ug~t~r!
vergaderlng van de afdeeUng West-Java Vereeniging van scheepswerktutgkunruvan sie Koninklijke Neder1andsche Ver- gen.
G 1 Q be: "Piccadilly Jim".
~ e x - The ate r ~: "Jungle Princess".
Wlj weten nlet, ot Br.~m st~~~~ ~~!1
een'l~dng "Onze Vloot", werd besproken Een 40-taf leden woonde de vergade- Zuiare geoangenlsstrufjen en hooge geltlboef~H gf!i!i.~fJ1J'
De d a - Par 'k.: ,.Pra~u1a's Dochter".
vervolg 0I? zijn roman "I?r~c4-J~'~.g~~~h~e
opwelke wijze de ardeellng ter gelegen- ring bij.
Q i 9' e m a: ,.De, Geh'ehne Ag1~nt".
veri
lie~tt,·
maar
1~1
l1,et
s,G,e~~fiO~'tl~PM···
P a,p ito 1: "Tpe Cj1~~ a,~airst Mrs.
heid van de aankomst van' Hr. Ms. "De
Van het bestuur waren aanwezlg de
~m,okkelschip wordj verkQcbt
dagen daama werden de ?pv.~ren9~J} temenf van de :Univers:al }s Qat· in Ieder l\n1~s .
Ruyter" opnleuw, haar .~¥mpathle voor heeren G. J. van Lonkhuyz~p, W. D.
geval ' ?1M ged,a.al) h~t l.'e$tJlt~~t t-. '~ a x i m : "The Kin~ steps out",
weer op voeten gesteld. .'
on~e Marine zal kunnen toonen.
l'40Q1 ~n J,J-. J{~ge#op'rn.··· . " ,
, Ueq~n.mPrg~p,. werd de behand~l1ng
mag'
er
w~i.~n!
».et
geval
Ugt
voJkonie~
De voorzttter bracht het plan naar
~ijn op~~ingsWOord releveerde de v~ll' fIg .straf~.ak tegen de vijf Japan- Hieruit had bekl, opgemaakt dat de in d,~ JiJj) van ~t.Qke~'~ lugub~r~' f.apt'~~,e
~YJ~1 IN DEN AE':fJ~~R J~
kaptteln
van
de
,,,Ya-mato
Maru"
geen
vOl'et) 'van deze sympathie blijk te ge..;. voorzttter, dat opnleuw 3~. w~r'~t~iglf,un ners, .'m~~,'~ d~ .sm.Q~ke~affaire met de
en
'het,
w~,;d P.J~~' o.q.d~r n~gl,~ van Lam~OENSDAG, 24 FEBRUARI
yen .door de bemannlng 'een t~ch~ naar ~J~~n ~O~,g,~l!g tpt de ve~'~~mgJmJ qap... "r~lnafu ,~r9)' deor den Raad van Jus- zulvere bedoelingen had.
peFt Ippyer' ~v~» ppM,~nd b~J1.and~lij"als
_'
P r ~ s. : Waarom 'ben. re dan Jl~~,t in da~ verhaal van" .d~n ffopg~,~~~,eh-el).N j r 0 m
. Ban4'o,eng aan te bleden. Dit yqprste1 de» verzoeht, Sinds etude December ;ziJQ t~~~~ , r,QOtP~~~~It. ..
20.10 Causerie over ro~ op·
Maca,o aan wal gebleven ?,
',"
stand in Batipo,vend algerneenen biJval, te meer waar de thans rulm 90 nieuwe leden toegetr,~':
graar, die v1J~ ~e4weh ij~ ~~Jn 'PQ,QU "'i~n B R V
21.00 Lez~ng over, "HippoBe It 1.: Ik }1aj, geen paspoQrt bij me, .Trafl.§~Y'-Ya»'he p'~at· ~ng~',~».d' fei~!le om t : . • \ •
In ~p.tember vq.n 'het yorlg Ja~r door 4en. Na q,e ballotage. volgden de pe~
De machinist gehoord
tan!".
dat 'h~d' lk In Singa'Por~ ·:achte.!ge~:aten. pie~we sl,a,GPtPf"~¥~ 'VPP'~' ~ijn. vampl~i~:" !}. B. C.
de ,~tp.eel1ng West-Jl:.\va aan een ge deel - ~tuursme4~deelingen, waarbiJ eerst ~ep
ZO.45 P'raatJe Qver <Ie Britsche . jaarbetirs:
'.
Dien avond was beklaagde, na' gepas- lliste'l\ te i-?~~(
t~ ·de,.. .bemannJn~ . .van het e~kader inoverzich~~ w~t$l f~~yen" -van de p~etwEers,t werd yerhoord de machiqJst van
J64}P:~' p.~~f¢~J:· y~;»
Ne~erlanqs~h-Indleaang~bod~,n tqc:hteq. l}eels-enguete bi de' K.r.¥. ~ipp..s 1 Fe.. de motorboot, "Ishi Zenkichl", d~ever sagierd te. hebben, d1'on~e» ,~~J?' ~:o.or~ ,d:e'?.e
:
Dr,aqp
naar 13 u Jt enzo r g ~ulk een groot succ~ ~,r»ari ZUll 370 Ing~'Yij.l:4~. biljetten t~lP' ~a:ide in Singapore aange~onsterd ,t~ teruggekomen, kreeg woorden met den Guignol' is 'er- 'nrets'blj','eh '~dgar'A1iaii !.~~t~.~!!!~!!!~~~~!!:!~~
.
zijn gewee~t.
.e.:>ntY~ng,en. Waar het aantal w~r}t~ui,~":' z!jl1, p.Fhda~ zi,Ln'-yoorganger, na een on- kapiteln, maar later werd de ruzle bij- Poe zou er' zlch bepaald in thuis gevoe'
'
len. Zij Is vervuld van een suggestleve
. Besloten werd met' de eerste Vlugg~' k~~4.i~\~n bij de ~.r,M~ momenteel on· d~J'lJ?ge tuzre- ,de ,~l}.ieren in den steek gelegd.
,p eerberlclll
Vl~r naar Bandoeng te reizen en, aldaa,' g.~ye,eF 63p pedraagt, acht h,e.t ~~~~uur gelat.en ,n.~p.. fl:ew Y!.~~ verteld, ~at ,met
's Nachts vertrok de "Yamato Maru" m,or1?~d~t~it, J~J.~.r i~.~~rda~.d w~t ,,?p.P~~."
arlngekomen, met autobussen een toch,t .qJ~! ~,e.zien het feit -dat4.e yerlofgangel's I~~P eiS 40{) of 5,9fJ 8-8 1lar gemaakt' zou naar de opgegeven pla.ats waar de vlakkiger e'l simplistischer dan in de
bekende standaardwerken van dit soort
te maken naar den Tangkoeban Prahoe. ,er). ~.ep groot dee~. van het pe~SQp.,e~~ ,d~r wor en.
.
opium Ingeladen zou worden.
Onderweg zal bij de villa "Isola" wor:~' .9J.l1t.enla)}qsche hJnen hun lbilJetten nog '~~Jf~~~.~~~' ~,p:' '~8Igens _zijn zeggen
Pres.: Maar als je eigenlijk met te- litter-atuur, . do,cti ,4aarp~,a~,t i~ er h.et
De hooge druk is uit JaPan verdweden gestopt om van het sche;>one yer:- p1.~,t pebben kU~lP~P ~nzenden, een, over- ecli~r nlet net g~~~p'g~te vermoeden ge.;. genzin meegev~ren bent, waarom heb gun~tig tegt3n\y~'cht' v;a'n' e'~'p P\l~or, pie
gezicht en eenige ververschingen te ge.- ):V.ele;lJgend resultaat.
;
had d~~ d~ "Y~m~~~aru" voor smok- je dan ook actief'meegeJ1olpen aan het den ernst ~an .~' d/,e ?<,C?n4ftF1in.g9 z~~en n#n. Een gisteren boven Mantsjoerije en
ontneemt.'
',- ..
,., ,
de Jap,ansche Zee .tot ontwikkel1n~ geverbergen van de opium?
rileten.
~f.~?·~~ei~den ~~rw~~4 werd.
,.
~omen .depressie verplaatste zicl) Oost1f.,.e~
.conflict J).~~~ 1\~ ~(,.P•.~I.
Evenals $Ie ~nH~r~H bracht ook deze
Beklaagde antwoordde dat hij wei
Te Bandoeng teruggek,eer d , za Ii ~ }lo:,'
lmldaagde he~' i~t~~l over de parelvis- noodgedwongen met de anderen moest'
Hierin schuilt de kracht van daze film. w~,art~ elf llgt nu NOQ~dp9~t vap. Jap,ap.
tel, Homann een riJsttafel worden aan:~.e~e~,e,eren.<l,e flan de ontslag~.a~tJ~ v~n ~cnerij ter sRr~~~: '~~It zou althans de meedoen, anders zou hij' il1 moellijkhe- Zij' bevat ver~cp.eidei{e'· i}1Oinent'~h: -lan
'In Oost-China is de druk gestegen, ,in
,gebQden met wat daar zoo bijhoort.
1~1,8 gaf .de yo.o.r.zltt<~r een oye.rzicht van k,apltein helJ1.-·y~~t~1$fhebben.1 Eerst tij- den gekomen zijn.
zuiveren humpr, di.e h.et g.~m.~kJ.<.f:m~ ~~id-China welnig veran:1.erd. ~e lag~
Nadat nog' een rijtoer door Band.oeng de gen,om~en t:e n.emen ma,atT~~~1~it,. \~n"s, de r~t.", \W.~:I),-rd\.lch.em h,et eigenlijke
maken om \d~ evol\lt.t~s, yaQ Qi*PlJl~ $ Qfpk 1n Siam en Indo-Chma vefdl~pte
za'l zijn gemaakt, wordt met de laatste,' T
1 tt
k c>proJkor dl) "'00 0 nI
«~ _l'f , !t
TensJotte werden nog de proc,essen- dochter op !?-,et ~l,Q,p~~ ~ogttJ. Y~ll a:~ ~j~h, He~ equatoriale minimum omvat
. ens,.,o e .spr~ _ ~ ,..,.... ,:v ~~" i~
;'f'r·, #p~1 :r~p 4~ n~J~ qHt~~ijk.
Vlugge ,Vier de tei·ugt.ocht naar. Prlok da,thet ~esch:U ~et d;e P~~~,C~,i~ #~! 'In dlt verb~n.d W~~ de presid~t be- verbaal voorgehouden aan beklaagden, vampier-techn~~k meeeen k6rreltfe zout Y~fder Maiakka, geheel' Nedl.-Indle· 'en
aanvaard.
}(,P"l\:I. mede ~QQr ~!} b'Ppe~per 1!-9,ge~ k1a:=).l1ile- np- ild f~it "'nat hij' van tevo;" omtrent het onderzoek dat dqor de po- te aanvaard~n: ~r wQrdt',vpQrU '?:'eer go~d m?ord-Austral1e. ~n Au~tralJe ne~~~ ~.e
utJe te' Tg.-P~iok aan boord v,an de spel te zIen geg~ven;' hi,' h'et' oijzoPdei. dtPk Zuidwaarts weer toe. Over Ned'.•
Aan het Algemeen Nederlandsch:- rings-commlss1e, waarvan de Ins telling '," Pll" i'I' , ' f . ~ l'"
'
Indi~ch Filmsyndicaat zal het voorste,~ .t1~an..s weI .s~bijpt vast ~~ ~.~~», J1\ngsj ren aana~Zl~ .!~ ~~~~~~t bij een gespr.ek "Yam~to M~ru" is gehouden en van de I' door O.tto Krl:l~e!! W~lep':j>'~t}j1.e ~Q' ~)~~~~
heerscht re,ed~ ~eu ~wak drukverworden gedaan, van dezen tQcht e~llige .ct.en Weg .va,n l'edeliJJt onderUn,g' ,QYJeJ'l,e~ ~ ~·~Flp,
u~Rmf~~~~r t~~ ~ri~~ reis ,~an den gouv~.rnementsstQomer.}l1ela~cQql'sche y~rs.ch,tJP#ig w~j l~pg~» val van Zuidoost naar Noordwest.
.tilmopliamen te ma,ken.
~?:u WQJ:d,ep.J~,e.sJ,~cb't. ~,~Q:w.~J y~p Q,§ ~JI7' "!f~~ ¥~~~~~ ,d,: ~ ~n
acao
nga "Val! naar het ~i1alld ';roean, waar op , tijd h,.elJRen' g,~R1ist.Vfle p~F~pn,f:F.t ~1~n
aanwijzing van de beklaagden de opium I ,dien fijnzinnf:g.~n a,ct~NF )lJ~,t ui~ ',,~Y9r . poogt,eWln:~~n: D~,z~ zijp. ovet~~ ~wak
Aange~ien de ,. D,e Ruyter" 5 Maart a.s. de van het Departement I van Malrine pore.
~» onbestendig. Boven de Ti,mQl· Zee f.$
hl de .ochtendur.en aankQ~t, zal het als van het Departement van Justitie
Be,~d. erkende dat hij weI getuige ge- onmiddellijk teruggevonden we~d, In j in my ,~eal't" #}. "T~rri b~c~ tp.e c.lock!! ?
~\v,a~ke tot matige Oostnoordoosteriwln'd
totaal
3898
bllkjes,
elk
Inhoudend
een
'AIs'tegen'sp:eelSter
he,eft,
hlJ
ple.r'Mar.
mo~iliJk zijn de leden van de afde~llng was, naar spreker vernomen had, ten weest is van dat gesprek; hij dacht
guerite Churchill in
gevo€lig opSe.. ~<?prgekomen.
Wes~-Ja.va hleraanop eenige wiJze te gunste van de il1stellin~eener commis-' sle.chts dat de an~~rell ~en grapje thail opium~
OOk
werd
nog
voorgehouden
een
stuk
tt
I
:
'
;
'
I' t
;
" '.. '[', ·).,;t'· ~1~ . ¥erwachti,ng:' Kentering.
doen deelnemen.
. '
siet geadviseerd. '
maakten.,
'·· ..'·it' bfiJl{&'d"t-'a "It" .,......
.,
.va, ,e r,o yap. ~.eC!,~",a:r~~~, .~» .U~iqt ..~
, ' . .
Wat de andere opva):'en~en nabij Sin- waaru
~, a
e os~n van e . Holden zie.t ,men tep.slo,tte g,ematigd. m~ ..
pe VlootvQOgd gal inmiddels de tqe,Yef,vol~,el}-s we~d eep ov~r~~cht gege- gapore ultgevoerd hebb~n," 1<on beklaag- reisje van de "Valk". naar het eila,nd Ilodramati~ch '~ls' <I:e tp,talp' YTQUYt, 'd~e
zeggwg, .9'at ,Qe l.~,en van "Onze Vloo,t" ,ven YW1 ~e resultate~ yan }J..et :fgelo.o- d~ niet zeggen. Hij was t.o~n ziek ~» be:- Toean, aIleen om de op)J;lm op te palen, met den v,aQlpler-v{oek beladen "aIle g~_
n Jaar, dIe ondanks de verhooode ex- moeide zich. niet met hetge~n' ef ~an
Hr. Us. nDe Ruyter" zullen kunnen' JJe·\VIE l\1ET DE l\IAILBOOT
~ekost heeft f 1257, wel~ ,be,~ra~ o.q.der- wqn,e stervetlngen ~~n verderve VQ~rt.
zJcpt-lgen..: Omtrent dat.urn ell uur van ploi.~tle~Q.sten .der v,e~e.enigin,g niet on- boord gebeurde. WeI WiSlt nlj '~at qJt'¢eti g~prl},cht is in de gerech,t,erhJlte y~rvol-'
r ',' ',,' " r ,r , • • ~ , !
VERT60KKEN
'
d1t b~zo'ek zullen de leden oog nader gunstig ~iJn.
t':mgkang een hoeveelheid lading'- ()v'et~ gIngsJ{Qsten.
Alles bijeen' p.\ls ~~n fJ1p1 #1,~, ~l9~t~~
Requisitoir
yoor het vel'h'ek van mr. W.H. van
wO,m~n hlgellcht.
' V a n <,i'e bestuurstafel werd vervqlgens genomen was; 'de aard van de 'ladhig :..- I, , '.' " .
,
,
genstaande h~.~, p.;~cn,~HJ~ $,p~ey~p',
nelsding'en.,voorzitter' ' van den Volks.
I een' uiteenzetting gegeven Inzake ·twee was hem e,cht~r qppe~~nd' geweest.
staat blijkt" de aandacht van 'den toe:.
t.~R:d, ,dJe, 'gelijk wij reeds aankondigd'en
VenIe.r W,~rd ,be$~o~en bjj ge[egenhe,id belasting'-Ikwesties van recenten aard,
Eenige dagen later h'~dd~il de an~~:f.I~~rna ver~~'~eg d;~, .Q~flcier, mr. van
van ~e, \n ,~e ~eer~te, 1}elft y\u~ l'4~apt teJ' n.1. de vrijstelling van belasUng gedu- ren een gedeelte pvergepr~cht en' pe- ,Q.,~i· "J.#an, het woprd voor h~t houden schouwer v091~9NF~~l}l~ .y~~, ~,' Rm~9~p.~ nedenmorgen met de "Matriix" voor een
Europ'e~ch vedof van vier maanden afhoudep. ~Igemeene leden~eFga~e.ring e~n repde de cursusper1-ade en de invoering graven op het' eilandfe' P~lo,e I$.~:p~. y~» ?iJ~ !equisltoir. 'Spr, achtte ten aanV. 4· V.
reisde~ bestond' van velerlei' 'zijde groosmalfpm te doell vertool1en~ welke Qo,or. ~~n.er inkomstenbelasting voor ,onget i
"
. ~f~P. v}~.n- .alIe beldaagden heot in de pagDa w naar
I zeggen
; zlj'alv~ren
m.
:~t II~~.n»h:
~aRt- y,\}aF,d','!l,g .t~nIastege Ieg d e b ewezen.
te belangstelling.
,.d e. firlpa Kodak Ltd. alhier"/a,n de -~an-I h'uwd personeel op buitenl1andsche, lij- pan
den
te
i
1
Onde'r: de aanwezigen bevonden zicb
kQlAs~ y~n d,~ uI?, e RUY ter zal WQr.den nen. Wl,l'~ dit laatste bp.treJt meenp..e de"
Vf, rw J, a, ~~. l:"e'b., o.ey~ell},~id opium, die gevonden
ge,m.,aakt. Deze film zal door het cen- VOO'rzitter met vertrouwen het antwoord klaagde,
als
een.d'p,em
Qn- werd - ~,l,d.,~
,
.o.a. d~ .vIce-president en leden van den
NIEUW8 \VEG~N
Chimaphhllst eJ1b'
. "'f"
$ryreker - is zo groot, dat
b k 'd
t~al be&,tuur. van "Onze. Vloot" word.en van het .D,cpartement van Financien op b~eVee~.e
ne~s aan opr. ~.~~I'11r- ~en ernstSg~ $t~f hier op zijn plaats is.
Raad van Jndle, l,ede;n van d~Jl. Vpl~s
aangek~ht, teneinde h~3:r voor aIle af- de d or de Directie der K.P.M. inge'- De ~is:cn v~n het O. M. luidde als
l'aad en vele andere vooraanstaande 11..
Ten Z.uide~ rail Lo~epl~ts~eJ.~
deelingen der vereemgmg in Neder- '
0
:.
gu.r~n: uit de na:tavla,'3che 'samenleving.
lan<lsch-11ldie te kunnen vertoonen.·
di~n~e bezwaren tegemoet te mogen
Met ongeveer fie h~lft y:,lp. pe Jading volg~.:
In de ra~dsyergadering van 3 Augustus I ~et v,ertrek van de mallboot kenm,er kt
.
~.ie,n.
was de reis naa~ het ~ui4~p yoorlgezet~ . 1. pe ~,e,~.te'·t~.~~ ,b,e1~,laagden eeon
1936 werd :beslot,en om een vij!tal wegen zlch trouwens over het gehee~ d~; een
------;-------:-.
. yervo~gens
kwam breedvoerig ter I 's AVlJnds werden ~~j ~~ht~r ~chteFy<?lgd
'
ten
Zuiden van he.t Logeplahtsoen aan I zee~ gr9Qte prukte van "afduwers .
• •
" ' " , . '. ", _5pra~~. ;~e opleld_il}g voor de versChlllen-1 do?~ ,een 'p()lltl~P9.ot, d~~:, m,et :oo~~Uchgey~i1~,enl~s.trat.;.· v~U2 Jaar. e? 6 t,e leggen,
ten,eind,e te kunnen voldoen
Onde, ~,e vertrekkenden bevon~en
P.osItle LocuJ.e
'~e ,.c~iplom:,l.'s; .' M~t'- ·genoegen wer<:t- ge- ten werkte. H~t ~.ek~re voor h.~t 91?""~- '~p'~andeq, e1l ;de drie' ,ande.ren eik 2
aan de vele aanvragen voor gemeente- zich v~.rts Hog de heer ~. F. ,f. CMtz,
,
,.
cOlWtate:erd, da~ de Directie der ~.P.M.1 kere na~end~ weJ'Q de ~!~okk~lw~;~r, ~~n
j~ar, ten~fn~~,en y~,n .aBe ookJa,~gpeiceelen in dat stadsgedeelte. ex-hO?fdmtSpecteur van de ~. S., <U,e o.~.
B. en W. hebben .d~n r.aad per ge- lJi,et I,anger met ontslag bedreigt pege-l lGO thall ui~g~,~1}derd, ov~,: boqr4 g~~~~.
~(en me~ a1tF€~ Y';al). ~en .tneJ, i~ pr~-,
, ,',
uitgel~ide ~erd gedaan dq<>f den h~i<l-lme,entebJ~d op de hoogte gesteld: v,an de ~i.en d~e l),~ twee exa,mens hun diploma
Deze tegen;swed, alsme4,~ net ,re.~,~;l't yentleve ~e,cpte.Q.i~ ~porg\eb,r:;l,ch;t.
Daar lthaps vrijwel aIle door den ge'n hoof4J.nspecteur der S.~. den pe,er
ni_e\l)Y~e re~e)ing ~etref!en,d,e berqeming, »~et hebben behaald. De vergadering' aan VQ~ds¢l ~n ~toqko1ie voo~ den mq~o!,
"~,. ~_ l'k p~r" be~}.aagq.e,n' eengeldi~,~nleg va~ evenge~oe~de wegen vriJg~-' V~n ~a~el?- Last verde,r yeftrp~~ de .tf~,:,
sc!?::qrsip,g .e)} on.tsJag, welke, zooals men lr)o.p~e d~t ~egenover degenen die 'thans Inoopte 4.e smok~elaars kriJtgsraa,4 tf:
'
.
~omen perc;eelen reeds zijn uItgegeven' derlal}qscn.e consul-generaa1 te Calcutweet, 17 dezer in werking getre,den is. 'm~t cen dergelijk ,ontslagbriefje i1) hun fhouden. 'fljd~ijs h~t voor0p'derzoek ~~~~
J?Reb&' va~ RJ)qO ~1~<J. ~iJ p~.f:t vQldoeen nog ste~~s y~e,1 YJ'~.agl}a.ar pe~c,ee~¢n ~~ 4!. P. O. Visser.
. ,
z,a'k loopen' de grootste soep~lheid za11! be,kl. geze~d dat pij er v~r ~eporh~erd n1ng ph~,lle~ twee n}a~nd.ep ~~nnen
.,
In de onderhavige buurt be.staat, ,zal
Vp01~ ;r~ls.Q.~n af de he,er ,L,v.~J~P ~p:,
In dat gemeenteblad komt o.a. het worden betracht.
, w a s om ~Slar J~va ~e v~F~n. om. daar
d~ ~,e~J.aa~~eil I». ~iJ~el~g ~,0,r4en
.zoo spoedi~ lAo~eliJ.1,{ tot een' y~rdere mie'r,' directeur v~n ~~~, ~:e!t~ppe Franvol,ende voor :
~~ ~e~e ~~s~uursme.d.edeel~ngen welke I een kOO
tie .z<>eken df~ ,qe ~lm-akkel~~n.p~,~.en Y9?r ,d~p' ~u.\lr va» t~n 'openlegghl$ van g'emeenteterrelnen al- It sche dagqlad. "Figaro, een ~ansch
.'
dep~t u~~~~kt.en, .werd, h.et woord gege-l waar d an ~~ t ~oest g~al} ~.~ en 'V;~~}, h,I'\n
..,gst,e eel). i.!:l.AJO.
. daar behooren te worden overgegaan. toeristengezelschap bestaande Ult deelV.~d~.r
'~illlm' wi- Uw
JlltYQ~riJlg
,iVan het
het eiland waar het begraven lag
p~ . . ~ro('Y'''
n
ofV\.
",u-":'~t',·X:;a.tl~a';'l):
""n'~'
m~AeA~eve
~. an 4. e l.~.en in d,e.n vorm eener
',"
'.
" .: ., " .
"
..
,
nemers aan de door het reisbureau Wa ...
Vvv: III
U
. '"
vVf
~ u.
r'
3.
~eruggav~ v.~n de inbeslagg,eno."
In verbap~ hiermede is in overle.g met·
lits C k t D I's eor anisel)l'de'
l~' , ,b¢, qo,i't t,e"worden "g aa~ van de 'ropq.yraag, Wl;larval} vele lepen gebruik
Thans, Iter r~cp~~zi~t1~Jg, yert,el,d~ p.ek,.,
den stedeQouwkundig adviseur der ge- gon.
;co
~ ~ .arJ
g, g...,., ,~. ",
qeslviten 'l\(judel1od~ ,vaststelli)l~ der 00- m~~k~n..
dat hij niet a~n de be$pf~}.t~en, 4~M,:,
m~n ~pto~k.,~l~,~~faa~ de opi\lm.r.e:
Cruise, en ver,schlllende thuisvarende
Z91d1ging
alsm~e
'van
bev.ooiri1ng,
schol'9,m,~treeks
half
10
slo,ot
ele
vool',zitter
genomen
hee,
,ft~
om,dat'J1ij,
.i.l
..
c~,'
z.l,,~,lt,'
g.f:g"
J~
,(rn.
...
nd.
4.0,0,0
,thaH
,Qplum).
m~en~e
een
plan
opgemaakt
voor
den
Nederlandsche
deelnel}le,:~
aan het
sing en Q.n~la:g< val). am.bteua~ij~ de d.es. "!'
,
f~ .
r ,.~,
.
;een wegencomplex ten Zul- I E P. r~t~c» cong.r~~' te M.a)}ill~ onder .
Qetr~Hel}.Q,e ~~¢:tteP,l van ems CPk!ege voor m~t ~en krachtl~ propagan4a-woord de voelde.
'
,
'
1: ff~t verPo»Jdep~.n ~xe,cutaQel aanleovan
den van den Tosarlw.eg tusschen ,den I l,I,~ JL, :'.,~. f": I" ,c '" '.' '" '.
.qe ~d~n' va,il: UW Raad tel" inzag:e worden ve~g~dering.
In 1eq.~r ~eval, qet res''J,ltaat' wa.~, q~t
:Y~fkJ,~r~n v~~ de " Yamato Maro"
t
verlengden' Javaweg en den sOebajigweg 1~'.d1~ Y,~n. p~,~,r P~YP'~:~-?·\
.
g,iel~<;f'. "'"
'"
" .
toch ee n gedeelte naa" J"a'v·~. »1·~·e'glonIO·.;':
, '.... ' . '
.,
Of' • ..,.
l'rfl
Qm .4~ k:Q.s~en van het r,e.chtsgedlng
met welk plan e'en bedrag van j" 52~QO:O P?~eF ;9,e. ~,~~i}.!~;~,W~~r~p~t:'ft ~tiy.qngemoeid zal~ iijn.
"
~Q.~n 1'fCP, p.~. ~~ f>':F~f$.?t~e ~p,. ~;~:\~~nmen werd, teJ}eind~'p'lt om fe ~~tt-el].' 111
~e' <J,.~~.',~e'ij,.' . '
,"
. fBlijkbaar ~s het de bed.oeUng, van d,e
de~bet.reffel\de be~luitep eo II e c t 1e f
G. J~ V4N ~ONK.Jn[~ZEN
voedsel en stookQll.e, t~fwijl lIet r~~tant
' ·x
Bij dit plan is evenals bij den ~.~,n~eg , ~cp.~ \c;9~N-}$:,,g~n~F~.a.
_
mededeeling te doen onder het pun,t
N
"
OPHi~mt or hbet eUand aChdter~elatkekn Iw,e(cL !J§ l-t,~~<j ~~l .l1.f~.ag ~ ~a.r~ ,aan,- van vQren6~doelde vijf \Vegen teil' Zuf':' 'l'.~~~9;~t~ YffJ.'tW~ ,~~~ 'p.pr~t~ p.~~ Vie r
"vi~iestukken" van de age)lda, ~o.oa,is
' ,~ar ,~~ll,g~Jm'p en l\ledan
e. o,er rengen van e ~mp e waar
~en yan :het Logeplant'soen' re~~;i~ ,~cRi]~~!'HJe l~H.4.~F~ '~'C?9!,~~lt.~"ltR-,~~ 1~~
.bijV. ook gebeurt ten aanziel) van de,
van PQeloe Klapa naar ,het ell.~»9 Toean ~taal},~,e ~j,t~praal~ ~o,e~.
geholJden met een beplanting van
ff:fJ.' P~.· f?I! b/~t?ie' ,s:, ~1} ,cy, ;""1})f~.~;. ~ ,
op grQnd der bOuw- en woningv.eior.d~- De h.e.~r g . .J. va~ ~opkhuy~en, vaor:' is volg~,ns bekl. ~oor de an4~i~n,~ g,e;" "
duwbQomen ~angs de wegen, tedvijJ
I 'W~F Yce!t,~,~ »,l~ g!~,~F~» Fte~~ ml~~
ning genomen besluiten, dus zonder ver- iHter van 4.~ r~.~,er~~le yap ~uropeesche schled.
.
'
de Tjidengafv.oer~eldln;ge,e,n plant~\o.eri).s I~~'R·
melding' van naam en fUl~ct~e der JJe- w.erk~l1J.er.~ ,en .l!,~ van den Volksraad
Ten anker, H~.lJ~nd~ . tiad~n' ~ij de
~NG~~~c;tLIJ~~ J?lE~~~R.s
ontworpen.
tro}{kenen.
zal na~r wiJ y~rn~pteQ 20 Mfla~j; I\J.~~_de opium, in olJ.p.drums ~p., bl\kkel}_ ,ver'
..
ti e }e~ op. '
K. P. M.-·oo.Q.t Yai~ .den ..~lI,e!dienst o~: pakt,~aar den \.V~1 Ry,~rgebr~~ht' ep oJ?
~all;, de S,~P!!}pe1~ <;ter
Aa,ngeziep de uitvoerlng van
.QP.-;~' ~Yl~ ~J~11}~ J:~B~~,~~~~'" ,r~",;
Het komt ,ohs VOOr .dat dlt ,e.c~ter ~,e.en Singapore naar laatst~enoe.m.de plaats' het stra~p van. !1~t. eH~ncjje b~graven. ~~~~~F ,van f!.~ W.eg,Y~"J?'U!-~,f;;fS ~~JP ~en- cterhavige }V~rk ~eer urgent is te aent~» .
1f.,~'!~"'l"~f-! 4
jUi~te uitvoering van de nIeuw:e VOOf- vel'trekken.
_
Be~l~~gde w~~, ~an boonj geblev.~~t -. ~~. ~~ greJ?-~eq. ,ff~ ne.r;haalde waar~c.hu- - ree<i$ v~ischillende perceelen
i},et l
..
.
sc~iften. kan ~ijn. daar de regeering. De heer Van LQnkhuy~en zal te Sin- n~et qm bij eventueel OP!aa~ ~e :ti~a~'- w~n~en ~.s tb~p;s :e~n r~,~Jr$ pr~~~~-l' nl~uW.e cori)~l.ex werde~'aangevra~4'~ J !ie,:g..ep.p?-QrgfN~ ~ P:l~~ ~~.t ~''''''N'-;,Y1ieg:
bhjJ.{eps de debatten In den Volks}'a~d gapo,re' ~ep'dag of acht vertoeven o.a. s,ch~wel} - maar o.rp..q:~rt }1~~ .~~el}. zlg~ Y~,~~~MtJ~~l).1~,~~.t tegen se~~ol~o.n~~ps, en het project voor den aanleg vai\ p..et ~,t.lll,g !?-,~,~,~ ~N·~?Jl:r.~ ye,.tryf*e,t,l 14t~'1~,ar
ove:r deze kwestie veel gewicht hechtte trie't het doet'twee vergaderiqgen te 11ou:" voelpe.
.
e!1 -~e. s es! Y€!~!It1en i~ "ge aI, ~vegens wegencomplex nog nlet gereed is:dsCl~ , g.l;lll).~'.~9.P..· PJ~)l~,. m~p~ftCI ~~ N"~~ leaa~ het voorschrift dat de colleges van den, n.l. een van de Vere.enlgin~ yap
Van d.e ~q,q tq.~~l, \dl~ ~~}~ ?P.OFd f?:e.pgJ}" ff.~t l~~~~n van m.e~f dl\n twee pe.rso- len B. en W. den raad voor om" th'~'
,elf l~ ~.~.1j ,,F~rg\l~~,r:~p~ '<#~ pt b.e~ gedagelijksch bestuur ve,rpllcht zijp, van Scheepswelktl,ligkundigen, W:elke als een den wek,d Y~r ~p, verfo,qp ;p ~yl~! PG? n,.aast elkaar.
reeds het voor het werk ben~dig4r-~{
~.eJ..-~;''NfP V~9 l-f>,r\9 r.r\~8-e~~, i~:el}~""e wede mutatles aan de ra.den medeqeeling voorbere~ding be<loeld is vaP r de alge~ w1s~ ~,e., l~a~. ,?' nlet .v:'a.~r ~4.e~,e Y~~RF~e!J.
.•
_
diet van J 1~2.000._ beschikbaar ~ ~t~i: ~~l?- ,~,~J,~,.~en '!Of),r e;e!~ ·~q,~F~,t~H:-,~.~Jek
te doen, .z'oodat deze da,.arop toezicht, meene vergad,ering dezer ve~eenigipg pp waren.' w~1-' nad hIj hop,W~ ~::}$.eu_ e1-}
~ ~ever,1?aliseerde~ zullen zic.cl dezer len onder Noorwaafde, dat met de ~ it.. p.,~\~! !~,!a .eI!- ,~~1 1.f..~,~:~ Milandag j.l.
ku~nen mwefenen.
,6 Mel ~.~. te ~at.avia en vogrts eer ge- timmeren, maar had er ~erder ~e~p acht ~~j!in voor den lanarechter ·hebben te voering van' het werk 'geen aanv~"'" ~P./~' !<'~i~f.~:-~}~,gtUlg van he.t "Won-,
van de Ver op geslagen. Evenmin was het Item be- ,verantwootdep.
Ii
kt' I '
~d" de"e-U'~n4: tetuggekeerd.
co m bin eerde vergadering
,
,
- k d d t 20 til 11 i
l' d
'
c
',
mag woryen gemaa , a vorens
e 1"'" ",.rn
h" ~ h t .
Ii
eeniging van Oezagvoerder~ en stuur- en
a
a
n z In omel~, e
rrechnische ,Commissie zich met( h t' Lord Tredegar sc IJl1' e op Ba zoo
li~4en ep 'yan de Vereepiging van mac1}inekamer _verstopt. wa.r"en.
.' t 1 f k
e g.aed te bevallen, da.t hiJ voorloopig nag·
DE DIEFSTALZAKEN
..
Sche.epsw,ef~~1Jigkundigen. '
'l'JJ<Jen~ }}~~ v?9P)p.,de~~ ~ee~p .9~~]'
1fOh9~1f;1~~ !'fl~f)P h~llrO~8~' . proJec le~ t, unnen vereenigen.
I niet aan vertrekken denkt,· naar wij'
WlJ meldden reeds, dat de laatste da- . Hierna zal de heer van Lonkhuyzen echter verklalilrd d,at de hedo~ling. ~~~
, ' .
In ~erbaAd met de urgentle van het reeds meldden.
geQ de cr~minalitelt 1n de ,Hoofdstad', naar Medan oversteken ten elnde er de ·1p~l;l,s~en.~ JW9.Q: tl\~i~ JJb.el~e ~. !tteHY:~)' . ~~,~ de, 1..<.. p.. N:'~~~,h~8en !&J),le1e.m,ap" J werk IS a~n den betrokke~ ~e,~e,en~e- I yOQr,ts 4s !pet h~t Hol}a~:~-.Yl~egtuig
stiJgende 1s; voornamelijk neemt het J a~<5emeene vergadering IVa)l de V. v. Hoeveel in" werkehjkheld yervoerd ,is .el~ "V~n C(ve.rstraten ZIJn Ma~mda~d:-' diens.t bere~~s opdracht gegeven, om h€denmorgen van 'r)ilil1tan vertrokkeil
a,aJ:) tal inslulpinge.n toe: Het is e,chter 4. I. D. bij te wonen, op w~ll~e b~jeen- f?:e~ord.~1)., ~op ~e~J,.. ec~~,.. "~~~ "~Ht.eq. d~~ F!!N?· tQ.4 en J.~?O f·~y:~~nscA-~ ~~Jon~s- den.m he~ wegencomplex ,gelegen Tji- I d~ h.ee~ yan Atk.el,. li~ va,n de Billltoneveneens een feit, dat .Ill zeer veel ge- komst de hee~ Van LonkJhuyzep o.a. een
P ,r e S.. lJoe kan <lat, .nu? Je was tell. naar de L~m'pongs veI'fro4{,_{en ~W mahlweg ~a~ te leggen, De aan den delegahe.
.
vallen de buit Jder dleven weer te- 1l1leidill$ z~l houden.
t.p~p
p~~~p,g}1eb}Je.p...d~! R~: R~1FapJ11RiJ ,gel?~,~;~~ ~e ''f9r,d\~p' ~P. de ~9~Q.?lsa;~te:, a~nleg van dien weg verbonden kosten'
:
.. _
r~~ht }{omt; Het hankbilj-et van f 50
Op 7 April kee'rt de heer Van ~onk- zon 60% krijgen, dus Ieder het v\jftae tefre!,ne,n van SO.ekadana..Zlj vormen- ziJn ger~aIAd op J 9.000.- en zij» Q~- "
van de}'). h,eer, uit wiens portemonnaie huyzen te Batavia terug om op dezen . dee'l, of 'Y~! 12%. 'P~. ~n~~.r~n !yi~~el}' ret. ~~r$\t;~ rt!a}l~port van l;et c01}ti~~e~t grepen m evengenoemde ramJng van" D~ bckende en toch onbekendc' aaudit .geld el)kele dagen geleden plotseling zelfden dag naar Soerabaia en Makas-I weI . d~~ ,e~' '7,~OO'.tp,~,~~,~{1~t p~,,~ Wg.$· ,~;~n 1&·,9,~! ~,~t ,,~lt J~a,r VN0l' .~o~on~.~~tt~ \ f 52.000.-.
.
I
valler
'ierdwenen was, 1s terecht: een huisge- Ear door te reizen waar eveneens voorBekl. hie{d vol <Jat- h.~t I1,em nlet be- w9.rdt uitgezonden. Door scherpe szl~ctje
Ten slot~e ~eelen B. en W. me de, <,tat·.
.
.
n?Ot yond ret bankje, .netjes.1n ~~ ve.rgad~ringen wor'den gehol\den vQor de ! k~r,4 W,~~· .
.' ,
, .. ' ',...
,',
\y:~!,Q..~ kte t
V;Q!?rtdNt~l}q. h;),Q~\er.
den r.aad ~o s~oedig mogelijk ee~. voOr- !' . In de C. B. Z. werd opgellomen cen,
papiertJe .yerp,ak.t ond.er een st,ruik fln I algemeene vergadering der VereenIging I ~ekla,a;5d,e.,. Wleq.s, veFP:9PF ,p Y~r~wfd
I stel tot vaftste.llng van het rooillJn- en.' CpJn e.:,sche' inwoner van Tangerang, dJe '
d,e~ t~. Voort~ 1$,gearresteerd OOl) In- t van Scheeps.werktuigkundige'l. Tenslotte met .zijn 'geFJ,nge m~d~werki~,~ g~~ry.'m,e}}
wegenplan,. het verkavellngsplan ,en ,de. de~. nachts ,cms~reekg 2 Ul,lr v.m. oj> d~n
landsc,he . vrp~\v! ~ie veral1tw'Oor,d,~liJlt keertq.e ,heel" Van Lonkhuy~en na deze ti)d YQ~der.~~! yprtkla..~m~: nQ~ ;slat, h 'li '10"~"~1~~P ~t~N1j}~ ~~.n~1ti\J).R~
eenheidspr~Jzen :~er perceelen z'al WO!-' or,~nbar,~n t~,eg Toko T,ig.a met een kapge~teld n:-oet worde~ voor den dlefstal; laa,tste ~rip op 23 April hier ter stede, eigenUJk viss?her, van beroep ~s, e,n vr~e..
,
.
..
den aange9 o gen.
m~3 aan het hoofer en aan een arm
van lijt~oederen en Juweelen,' ter waar- ,I ~er,ug. '
'ger nog noolt met de anderen geva:'ell
In' verband me,t het steeds hmdehJker
.werd verwon oj" gepleegd door een hem
de vap. f 50~ w~a.rvan glsteren m~lding
Inrr iddels ~eeft hij, .er· re.c"ds re~ening heeft.. Tot ,dusver wefi<,l ,~~J' n.?,g U:i?!t. (,pt!~del)' 3d09F .b:.~eJ.~'~rs in de hoofdv~p af:ln~,~n l}e~e,ild, .dQcp ';an ~ap1 'on-'
1~ ~emaakt.
Imede gehouden dat ziJn relspl,an l:ngrij- veroordeeld.
1stag, zal ue pOlltl~ weer eens maatregeM9T,OR TEGEN TRiLlI
i;ekend pe'rsoon. Oe dadzr is vQortvluch...
"
1j;end veranderd kan worde'n, wanl1eer
len daartegen nelren.
, '
. [0'.'
re~lo,t~ }$ K-etur:e.~~~~·.4 e.~n ~nlall- juist in dien tijd de r.egeeringscommi~sle
De kok ~eho~rd I Da~ ~~l ~a.~ ~.~,n r~~zi~ zi~,n! ~~~ ~~.~~- 4 9p r,~s,~.r Pisang heeft een ernstig
0
der, die de aanstlchter IS gebleke~ Y,~.9, ~er regeling van het ~. P. M.-conflict in
ge dat de polltle kan doen. Da land-! verk€erson~el.uk plaats gehad: de heer ------------==~=~==~
den ve~~achten brand op Tanah-Tmggl'j het leven ger'oepen zou worden. In dat
Tenslotte werd nog door den' Raad rechter v.~rfordeelt ,.dez~ liedel1 dan en -,.... Nifterik .botsba daar met 'Zijn mo'tor 'j' .
~r zllP e,~bt~r ..e,el?- pa~r n~e\)w,~ ~e-1 geval keert de h.eel" Van Lonkh)Jyzen gehoord beklaagde N ish i mot 0 I de cellen zljn weer voor eenigen tijd ge- I tegen de e~ectris'che tram op, waardoor
valle}). da~'V:9Rr N-} ,q.,e p1Jl~t§ ,~~~Qm.e}l. i ver,nwedelijk aanstonds na.ar Batavia Kat s U Z 0, matroos en teyens k?.k v,uld. ~en ~eel gaat naar de EYkenstich- 'hij ten zware verwonding aan het d;j_-, -- ..-.' --Zop l.s· \itt ,~n por,~efe,~ple y~n ee~) p,e- t e r u g . ,
.
aan boord van de "Yamato Maru".
ting, nlaar meer dan vijftlg zuBen het, been ~reeg;. hij is) in de 'C. B. Z. opwop.er Vl},l}. MQ1~»v}Aet ! 5.Q gestole,n"
Beklaagde )s de eerste en eenige van I er niet zijn, want voor dat .a.antal is er ; genomen.
GEVESTIGD
wa,.arschijnJ~J~ ook at door insluiplng.
het stel, die vertelt dat op weg van nog maar plaat-s in die inrichting, WJar
~ep beW01;ter vall ¢e Berendrechtslaan
KOI<'FIE-DIEF
Singapore naar Macao inderdaa~ ge-j r,ee,d,s 400 be,delaaFs vertoeveil. Het overDe schuld mqet aap de~' plotorrijder
~~ ~ej)r.
aeed :. -q.a}l,~II~e, ,d~.t ·y.an· ))..e!)l ~yerd,a.~
.
zocht is naar goede vischpJ,a\ltsel). pe I ~chqt is dan nog belangrijk' in aantal ~ worden. wet~n, die te snel ~eed, niet
~. Ch. B. ;a'lack, Mo~envliet O. lC. F. H.
kl~,enm .gestole)~ ?.1Jn! t.er waUl'~e. van
.Uit een laadprauw van d.e K. P. M..t~ , ancleren. verklaarden ,namelijk dat de' tll...... zal, naar wij vree.zen, l~Og zeer I voldo:~lde Ultk~~~: terwlj~ de. r~m:Ul\en, J~,minI6.tts• .sch?Olwe-g Nl'd. 1.1. ,F..orave19~f 40. ,
PrIok werd een halve baal koffie gesto-I boot recht~treeks naar Macao gev:al'~n toel~emen. Het eenige. nllde,:l~1 IS: de van z.l~n m.otorfljwlel niet.~n Ot.~e bleken ~on~~:~~~a~~g l~~' ,~: ~: ll~' H~~lt:
• ~el} schoenmaker op Molenvliet West len. Een koelle, die verdacht wor.dt, is i~. waar ZIJ werde'l a.al)gel,loud.en .doo,r I toenemend,e armoe-de )n de kampongs en hIj bovendien geen ,flJbeWIJS had,.
YP.. ~eu~~blv9. ~9' p. PfiU$, ~.lu~bl~\~g..
m1st tenslotte nog een dozijn sChoenen.l aangehouden.
.' . '
een IChiuee~h- .oorlog&SChip. Eer~.~ ~a, l:Olld, Batavia, w.egl),e~n. ~aar hoe?
. Het InotorriJw1el Is zwaar beschadlgd. s~taa' 36.' "
.,
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is mijnheer overwerkt

Hotel"O UNO R D"

'. Konpl. Noord ~ Tel, 120 I WI.
B3Iavia-C.

. ~~. Alqemeene kennlsgevlng.
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yaden Is onze roc'ame.
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rijden van bandoenq.
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6-cylin.der, 5-persoons; corrosserie.. In goede stoat.

P R IJ S

- . . .- -------If',chs·. en Rens
. Tench Abong West 14
Batavia-:,Centrum.

ZWEMBADTJlKINI

Batavia-C., 24 Februari 1937.
3829

. Geen ontvangdag.

TEL.WL.773_779

W. Th. G. VAN IJZEREN
P. G. VERtiElST

•

Veer. de vele bl ijken von belangstelling, bij ons huwelijk ondervonden, betuigen wij hiermede
con vrienden en kennissen onzen
welgemeenden dank.
.
.

\

c.o. Koli Djeroek, Randoeogoeng
22 Februari 1937.
3806
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STENO
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.

volgens Schoevers'
-dlrecte meli1¢de:

SNEL ~~~:~~I I
volgens het nie~we

p. p. c.

H Qt
t e 'II 0 r e n
'U a s t 9 8'telde 18,geld uoor 86'1

Tot hun spijt verhinderd verdere
ofscheidsbezoeken of te leggen.
3817
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Moderne meubels - zeer blllijk.
Aanmaak van meubels onder ga..

H, A W. HILVERDINK
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HOLL. TIJDSCHRIFTEN

I.~~.;a

f 3.50·
3839 Groot Nederland
De Gids
. " 3.50
Hocqsche ·Maondblad II • . 2.-~
Wetensch. Bladen
" • 2.50
De Vrouw en hoar Huis" 3.. Elsevier's Moandschrift'" 4.50
.Op de Hoogte
(
,,1:-.
Wereldkroniek
" '-:1.75
Suiten
" 3.75
HEDEN KIJKAVOND
De Groene A'dommer
,,2.50

...

•

'S.CHOEVERS

MORGEN VENDUTIE

NOTICE IS HEREI3Y given that
~.
~
~
a General Meeting of all British
Subjects will be held at the Batavia Cricket Club on Wednesday
3833
3rd March 1937 at 7 p. m. to
consider the Celebration of the - - - - . . . - - - - - - - - - - CoronatiOll' on 12th May 1937..
Eenig in xijn 500rt
CORONATION CELEBRATIONS
"

•

•

over heel de wereld is

\'..

I'

ten huize van den
lfoogEdGestr. Heer .

".

onze

Dr. J. G. J" A. MAAS
SCOTTWEG' 6
Speclfteatte :
'Mc!DERNE SALON-, KANTOOR-, SLAAP-. en KINDEHKAMER-AMEUBL., SECHE'rAIRES, mooie OLIE.-

mall-

courant

VE.RF schlldertjen, staande
fraai CHINEESCH
TAPIJT, lits [umeaux, SINGER. trapnaalmachlne, ANTIEKE groote RONDE TAl'~EL,
RAFFLES STOELEN,
WEDGEWOOD
eetservies,
SENKING fornuis, enz., enz.
3842
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Met

GAR

i\

Verschijnt in Nederland telkens na
aankomst van he~ K. L. M.-vllegtuig, dus tweemaal per week.

N TIE

BESNi\REN
I !.- en I 5.~ET GAR ANT I E

SINGIIA

&

KLOK.

DE It~OISCHMAN

SLAZENOERS
I 12.50

per kwartaal in Nederland en I 4.-

Pasar Baroe No. ! - \Velte'vreden tn het buitenland.
Telefoon 38t5 WI.
Adm. Bat. Nleuwsblad
15Jw

- --

8atavia~C.

P

Forum cplt.
_
Vanity Fair (Vogue)
compleet
Sphere (ontbr.

6 nummers)
" 4.DUITSCHETIJDSCHRIFTEN
Neue Rundschdu
f 2.Teqen bijgevoegde prijzen vetkrijgboar bij :

qe pattenten verbeterl!~
aanmerkeUjk, de. kort-

ademigheid verminder-

•
.

ottTVANG~
TOfST[l

,."

TYP[

'.

Geheel en al Jjilsluitend voor I n d ; e
endaarom' . . .

J-Ief ideale foesfelvoor onf~aflgsf van 'den

Indiscllen omroe-,j.

F

.Vraagf vrijblijvend demo'nsfrafie van

Jan

nitlt

JOo

O~(lt t~ vll't.6ajfJlt" , Jat

fj~ voot· Jijn IQQ6tijd

Jtfvl9

iJ,

wantmo,J(l't

tI./tlj·"· 90~" voot f,~m.
J'!l'(lJJ VtI./fflU Jij'n "tJt,
IQVQnJdtl9 Qn . -lctij1t /,ij dQ
voot ~iItJ(ltfn JO" ultJtf!c,nJ,

)ot9 t .

1kvvJcIte 1Jf4Je ~otIt

~

~

diE

waarbij de laafsfe vindingen
}

Verkr'ijgbaar bij

Bat ayi a-0.

K. K.KNIES

Telafoon
. WI. 2111 -

~ V,041JJeo~

Besch'erm ,U'W lichaam'
·tiid.~g tegen Malaria,

,

zijn loegepasf.

"
\

de, .terwijl duizeligheid,
hooldpijnen, gebrek aan
eellust en slapeloosheid
.. verdwenen",
.
schrUft een belcend.
Ellgelsch geneesheer.

~za~tl
~

MERBABO

89.~

hartsloornig·

sen. De algemeene gezondheldstoestand van

H~~/f / m~1t 6~lzo~4t Jlc!' ~t

Noordwijk 2

1.75

II

len van aderverkalking-

153A

apparaaf,

,,2.-'

\ en in vele gevallen van

POP UlAIR

Prijs slechts

4~-..;;..

,,5.-'
ENGELSCHE TIJDSCHRIFTEN
Studio Juli - Dec. Nos. f 4.50

nerveuze

'gemaakt

f

J" 2.-.

"Kaftan heelt beweten'
.
builengewoon hellzaallJ
te werken in leI gev"al.

PHiliPS

.'\.

Aug. No.)
Revue ~e Paris cplt.
Jtlustrotion' cplt.
.

iID. .

I

±n,....,..._

FRANSCHE TIJDSCHRIFTEN r
l'Art Vivant April- Dec. (ontbr.

8~elef.~17~'sU~;,
~~PlM.i"i.IYiI.~~!~u~s~r~~,
._------

Slechts tlrle gil/delI

SON~

.

'.

von de ondervolgende :

opl'aiding
01.1 e r s c h r e£" m a and e 1 ij k-

.. •• ' .

-

..Oomplate Jaargangen 1935

d. '" e l$
,ela. termijnen e o t d c c n

COR()Nl\'l'ION of
II. 1\1. KING GEORGE VI

. 106w

,MiiN¥gpelfMM

Holjes galezen Tijdschriflen, '

~~.UllAts=5IS!1D

t ni et

$COTTW.EG 11

MEUBELMAKERIJ

,S EN ~ AN
rasar Serten 200 A-B. Senen 175

voUedtg8
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TENNISRi\CI{E'rS

i

LEDIKAN1EN- EN .

;r~~~· Magneet,jes

Sint

COMMITTEE. '

.

~

132mwv .

'

.-:

I

NIEUW • GROOTE.

H. G. SANDY

3832
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Koopi
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cursussen
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P~IO~

3822 i ----~...,...-~,.,...........
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von

WL.2250 en 2400
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De Heer en Mevrouw

a/b. m.s. "Mornix
. Aldegonde".

e

Telefccn Welt. 1068
3843

-----..

eerst neaen

Door omstandiqheden
geplaatst.

DR"IE DAGEN'

Dcqelijk s kunnen abonnemen ten worden genomen.

en

Tel. WI. 411.

NOG stECHTS

In deze worme dogen geeft
zwernmen kracht en ontspanning.
Uitsluitend gebruik van
leidingwater.

TJI~IN I Q

Getrouwd:

...-.

B ILL .IJ K.

382U

W. B. WALANDA

,

KOOP:

Essex Sedan

berqtiotel "tjitera''=pengaleng~og;iakt~ 4600-;;;; 1 uur

Dagkamers v,e, fl. 4. - p, d.
Maand!(am~rs v.a. fI, ,65, - p.mrfd.

d'li'r~JMD!II.~J

A. WAJONG

--

.

onzor

aanbeveling

TE

???

-mev;ouween stachtotter 'van tropen omstandioheden?
·.M··............
uio kind een: bleekneusie ? ? ?

Leveranciers aan he.f
1\1 I I~ 1'1' A I II II 0 S P 11' 1\ 1\ I.~
C. B. Z.I
J, 5. 1.·11 0 S P 11' A A L
en vele andere GI{OOl'E INS'rELLINGEN
(llel heste cerlificaal

38tO

•

V001·

I{

\V

ali lei l)

Spoedige vatbaarheid voor malaria en andere
zijn vaak het gevolg van zwakte, ontstaan door een lekorl aan mineralen in het
'li~haam. Ook op oogenscllUnlijk geritige·.
llloeilijkhedcn llil (zooals gauw vermoeid, eeo
~ enkele keel'· cens hartkloppingcn, huicIl van
. prikkclbaarheid) kunnen later ernstiger 8too1'nissen volgcn. U Inlllt deze voorkOluen door
geregeld Kalzan Ie nemen. Kalzan, het calcitun-·.
r natrium voedsel geeft het lichaam de mille~
ralen, die het noodig hueft eIt voorkonlt daal'fdoo.; lichaaniszwakte. .
{ . ' ;'
Geneesheeren geven als hun meening te~
kennell, dat Kalzan ~ven geregeld zon llloelen
worden gebrilikt als tafelzout, onu.lat een te'. kort aan mineralell een wijdvertakte oorzaak·..· ~
van zwakte is.
.
. Begin dmlJ:Olll vandaag nog Inet Kalzan en {}
zult vde kwalen kUlluen voorkomen en Qok~
bij h~t. klimmen del' jaren ,een j,~.ugdige ge-i
zondhcal behouden. I
-.
~iekten

HET CALCIUM-NATRIUM VOEDSEL
Verkrijt1baar in aile Apocheken en Toko's
r

3d21

. 3831
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Rood offen-sief, blj Oviedo stopgezet!

,Opvallell(le rede van
Bullitt

Lon den, 22 Febr. (Reuter). 'De
minister van Kolonien Ormsby-Gore
deelde in het Lagerhuls mede, dat het
kolonlale mtlltalre contingent, dat In
den kronlngsstoeb zal medeloopen, zal
bestaan uit 120 offlcleren en onderottt! cleren, behoorende tot de permanents
troepen in de kolonlen, zooals de Royal
West'-African Frontier Force, ~ing's
i\frlcan Rifles, het Noord-Rhodesia-re..
glment, g.~. '';rransjQrdaa1}sche grenstroepen, het Malelsche regiment' en verschillende plaatselijke vrijwilligers-afdeelingen.

,D.q. w,eg ,Mqd.ricJ~Valenci(l

'G(09te
verliezen
der Rooden bi] Oviedo
,
..
'-

LEY~.lVS.l\IJl)Pt;J"E~·(,l~BR~K
~ / l\~RJD

TE

titt Salamanc~ W9r.<;lt gemeld, ~at men

M.9 Qr i'd,

23.' Febr. (Transocean). : Her cornrnu- aldaar in tegenstelUng met de bewe..
nique, dot, heden in den nerniddcq door de Deferrsie- ring ,der r.op~~n verml,t,ert) ~at de najunta werd uitqeqeven, meldt: De Witten viet~n. heden- ~i9n,ali$tan .een 15 IK.M. lang gedeelte
van den W~g van Madrl~ naar Vale~- t
rniddcq de reqeerinqslinies op verscheidene punten ela
~e,he.~l J)~J1e~r§~h~J)", tE}~wi)l, een llog :
QQr), inzonderheid in de ~ite universitcire, tangs de Rio grQQ~~r &~<J..e.~l~ ploQ~t$1at aan }let·
Mara-nosa, 'op den Zuldelijken oever van de .Toog en VUUI: der natlonallstlsehe artUlerle.
nobi] Arcnjuez, doch 'zi] werden in aile gevolJ~n ter.w.~" ~ , levensmtddelen-sttuatte .In de
ijoQ.f$~ Is pU,i~~n~ew.Q9~ cr.itlQ~ ~e ...
geslagen.
w9r,~~m ~~ ij~YQlg van het t.eU, ~at de
,gey~~hten nobi] Oviedo duren met onvermin- aanvoer van nleuwe voorraden uit Va"
derde heftiqheld voort, doch de 'milicio +ette het offen- lenela onp1.9~eJlJk Is geworden en de
sief st,9P ten einde d~ 22 d~zer veroverde posities te raode autoritelten zijn gedwongen to~
te g~ven', da~ d9pr (j.e ~~opzettlng van
verster\k~n. ','
i ,
den m~.el-.a~nYo~, 1,1it 4~ Q<>srel,ijke P,:o..

I

I

~

I

I

•

f·

GeslllClgde

t

legelllUII) val

I

~

regulares, deden een geslaagden tegenaanval en vo,r..
t'
z"IJ nomen een ge hee I R00d
r" ,I J 5 k'l
derden. d'..90'b'..
,I O,me ere
bateljon gevangen.·/
~- .'
\
.Aan' het J#lramo..iront.
~

;•

De,

vlncles

een acuut tekort a,an brood is

9nt.staa»~

S' Q ,I a ,m a n c OJ .23 Febr. (Transocean). Een
.,
h
.
I· t'.. h h00,
fd k
t·
ceOmmunlque van ,et natlona IS ISC'
w.ar ,fer
meldt, Qat de Oviedo-Prodo gisteren na een hevig ge..
t....
h'
' d " " D'· F t ·
d' M
·h'
vee,ftt ,~rover IS.
e a onglstas en e
oorse,~

,.

',

stroteg' ische

euiuu

UITNOODIGINGEN VERZONDEN

par ij s, 23 Febr. (R!3uter). D~
ol)vallende redf>, die de Amertk,aansche Q.mbCl$sadeur Bullitt ;tijdens
een leestmaal van de; American'
CIJlb OP Washington ,Day, waarbij
Blum, als eeregast aanzQ.t, /leejt ge- '
houclen,. wordt 400r de pers beSChQ'/JWd' (lls een aanlwndf,gtng
van teen ,Engelsch-Fransch-Amertkaansc1J, aanbocl 'aan Duitschland
voor ,economische sarnenlQerking in,
ruil voor beperking van de handelsbelemmeringen en verminde-'
ring, van, de fbewapening. Bullitt
zd 'p.a.; "Bet vraagstuk in?ak~,
den. loereldhandel is nauw verbon..
den aan het vraagstuk betrellende
de beperking van de bewapening.
Men kan niet verwachten, 'dat een
land met' 'een ander Jean sarnenwerken, ,wanneer het: meent, .dat
. het het ~tciat 'tm ijzer, ,dat het levert~ strak~ zou kUlwen, terugkrIJgen in den, vonn van bommen en
kOgels". !B'ullitf; voegde daaraan
,toe, dat de ,Vereenigde staten bereid' zijn deel ie nemen aan 'een
conlenmtie ,voor het herstel va1~
den handel en beperking van de
bf31,Vapening. I Bullitt: verklaarde,
dat de door dB Xuropeesche naties
gevoerde PQlitiek van hooge tarle·
ven en autarkle slechts tot oorlog
kan lelden.

L Q n den,
~ Febr. (Reuter). Aan
33 zeemogend!h~en is een uitnoodlging

I

De

I

De Kroningsfeesten

~positie

\

De Jm~ opJW'r~e,V~lh-.ep~r) ~~l).~.raal

h'nl}J~, ~~n ~,n:, ~~ J341Qtpe.sJ}raak aIle

elgep~ar$ V~l,l wln~em ~l). Qok d~ aJge" '1'
meen!t l,)~vQ'Udn~- ~ela.~\ op~ave te dQ~n.·.
val) !)ll.e V9QJ~ll<ltln a.,an, l~v~n~mldd~len.'
(jle;aJJ i,Q. lwt ~,e~.1t htlbl.Nll.
Uit Ualaga wordt ge.seil1d, dat giste..
re}1 den geheelen dag geen belangrijke
Qpera.t1~s pla$t~badden aan het MotrU ...
front, dooll d~t de n'ltl9ual1stische C~
valerl& een poghlg'del rOQden om <Ie
tl'oepenpeweglngen l~ngs den weg van
MaLaga, paar Motril te ,'onderbreken ver...
ijd~Jd~.

gezonden om elk een oorIogsschip te
zenden voor de vloQtrevue, die ter gelegenheld van' de kroning van George VI
te Spithead zal worden gehouden. Ook
SpanJe behoort t~t de geuoodigden.

L Q n dell, 23 Febf. (Reuter). Haile Selassie zal .vermoedelijk <Ie kroning
niet persQQnlijok bijwonen. De Ethiopi~
sche delegatie ,ta Londen maakte be..
kend, dat de ultnoodlglng om een vef ...
tegenwoordiger te zenden, Is aangeno..
men.
De J5,:eizer zal later een vertegenwoor..
diger aanwijzen.
VERTROU\VELIJKE GEDACHTENWISSELING

!

EEN ARTIKEL VAN GAYDA
Rom e, 22 Febr. (TransQcean). In
een hartstochtelijke uitbarsting geeselt
de hootdredacteur van de ,.Giornale
d'Italla", die gewoonlij'k de meenlng van
ttanaansche regeerlngskrlngen weer..
geeft, heden de Brltsche . pers en de
Londensche uTimes" in het bij?onder,
cmdat zij de aandacht hebben gevestlgd
op de verklarlng van Mussollnl van October j.l., dat de olijftak van den vrede,
welke Italle de wereld aanbledt, ontsprult aan een (bosch van ;8 mlllloen ba..
jonetten, dit ter rechtvaardiging van de
uitbreiding der Britsche bewapenlng.
Italic':- aldus verklaart Virgilio Gayda
- heeft zijn bewapenlngs-prcgramma
bepaald en gerechtvaardlgd aan de hand
van exacte beginselen van de velligheld
der natie en zljn bewapening heert ntet
ten doel de bevtQ'J'dering eener p<?~itie~~
Ideologle of van een z.g. lnternattonaal
regleUl.
Engela.nd aan den an<leren kant zoq
gaanie in de wereld de ill~sie wekken.
dat het milliarden voor zijn bewapening
uitgeeft .ten eiude den Volkenbond te
dienen of de democratie te steunen, w~l
ke -1omdat zij zichzelf door het fasetsme
b~dfeigQ. a.cht beslpt~n heeft agressief te worden.
Men moot. eehter niet het felt vergeten - veJ'klaart g~Yda 99 p.a.rtstochtelij'ke wijze - dat de bewapellingswedloop. wel~e jaren gele<Ien c;1Qor Engelan(\
en Frankrijk in het openbaar Is aange...
kondigd, versneld wor~t op h~t 1Ro~ellt
dat Itallc he·eft ver~laard voldaan tQ
zijn met zijn verovering in OoskAfrlki\
ell Hitler een ~rgvll14ig <mtworpen yr~ ..
desplan heeft voorgesteld.
'
Gayda Qesluit met de verzekerlng dl)~
Italic het Yecht en den pllcht heeft, van
Engeland een verklaring te verlangel1
betreffende de 'propol"ties en heft tempo
van de voorgenomen Britsche hel'bewa~
pening.

If.'e~ t~leglAm mQlqt YQQrt3, dat. gedu..
"Li\.ATSTE- \VANIIOOPSJ>4AD"
1\1 a tI rid, 23 Fe~r. (Havas). Van
fend..e- ll~t .afg~lQ9pen we~kelnd~ 5000
Lon de. n, 22 Febr. (British Wire ..
het Jaramafront wordt gen\eld: De
man vall d~ "lnternatlonale brIgade"
less), Naar aanleiding van het verzoek
L Q n d e 11, 22 Fe~r'd (Trta~~ei' a.nh'>e· te Almerl~ ~ijn geland.
Rooden zetten hun opmarscll voort,. 011in het Lagel'huis om den inhouu mede
.
.
.
In hun vers1agen ,over e -IS ra.Vl'g se,
te deeleu van het Belgische antwoord
De aansla9 op Gro~ion.i
dersteund door artI~efle en vliegtUlgen. situatie in Spanje zijn de BrltSQhe 'q'agcp de Britf$che nota. van 4 November j.1.
,
Zij veroverden ,nieuwe posities. De Wit ... blad-corresPQndenten in dat lan~ net er '
grens·
betreftende de onderhandellngen veor
2000 PE~SONEN GEARR~STEI3BD
ten boden weinig ·tegells~al1d.
allen oyer eens, dat de tegenst~nd, w~l~e
een nlel.lw LocaJ'uo...paet verklaarde Lord
In de Cite Ul1iversitaire. bij Madrid thans door de yp-oden aan het Madd4...
GEEN JNQJJ)8~
Cranborne: "Deze nota maakt deel' uit 'R 0 m e, 22 Febr. ('fransoce~n):
hebben de ~m'sillgeltle \Vittell eell !Litval front en elders wordt geboden, d~ la~t...
van de voorloopige gedaehtenwisselingen Volgens ooriehten uit Addli$ Ababa ziin
.
ste w'lllhoopsdaad" is.
p 3 r ij s,. 22 Febr. '(Tra~ocean),.
tussehen d~ vijf Loc,arllo-mogenqheden. aldaar sedert d~n aanslag oy ma~,~ellaJJ(
trachten ~e dQen~ doc.h de III eell mach- , "
.'
d t
d Dally MaU" De eerst& dag, dat dQ Franscl1-Spaan..
RodQlfo Graziani niet mingel' qan ~QQf1
tig loopgravenstelsel verschanste mllicios
De correspon en van: e ,J •
scJ..e grens gesloren 'w. as, Is zonder InBij den aanvang de,r besprekingen per~onen gearre~teerd.
'.
"
te Gibraltat:. noemt de sltuat!e In ge ge...
~~
~
werd overeeng~komentdat d~~e vQor!oo..' De mllitaire ,reGlltban~ hee~t r~~qs ~~n
noopfen de a~p~vallers terug te trekken bieden, welke nog in het bezit del' roo... etdent" voorbijgega,an.
met ~chterla,ting van vele dooden.
den zijn, vrijwel, hopeloos, aflngezt9n het
:p~ gnns schij:nt in ·wer}{~.1ij~beld door '._--..............~~~"':":"""~~~~~~~ plge gedacp.tenwls,selingen als vertrQU- a~nvfln~ gamaa~t met ~en on.d~r~el,{.
welijk zouden 'worden beschouwd en het ten elnde de a~nst1ehter.s tQt d,e ml~verkeer aldaar bijna geheel is stopgezet ~rensPlltr.puill~ hermetlsGo. te ~ijn a,f~
Huts zal beseffen dart dit pe&iult werd daad t~ ontA~kk.~n.
'
VERLIEZ~N DER ROODEN
als g~volg van het gebrek aan steenko- ge~JQt~n!
,."
DE KOSTENVERDEELING
geno~~n in he~ al~emeen bell)ng der . -.Qe p~rs<men, wier. schul<t <~o~t<-V~&t
len en andere brandstoffen.
" Het Fran$~h~. n}J!l.~~t~rlQ. v~n' J.JU1~'p".., ;~;,.' . .
.;'"
. ' ._
onderhandel1ngen:
~~.
' , te st:)au, ~uJlen QvereenkQmstlg 4~ ~p~
S a {~ 'm a',ri c a,' " 23 Febr.· (Reu- 'De verbindipg~n van het meereJ1d~el land&~be:~a~~ri ma~ltt~ tlEJken~. dat g~s'" . '
~ n den, .22 Febr. (Transocean).
eiate
~nstrU(;ti(;$ q.it Rom~ onml~deiliJ~
ter). ie~~· c,~n~~uniq~~ '~~~:'I~'et nati9~a.: der grootere steden in het bezit (jer r09- teren a~n g~~ll en)s.elen P'rlln~ch.m~n ~.f Nu' ~et contr~leplan ~~r Spaansehe. kusGROOTtJ vtOOT~IJ\NO.eI)VRES
worden gecxcuteerd.
listische hoofdkwartier meldt, dat grOQ- dell met de Qultenwereld zijn sellee.! ¥er.." bl,lirenlan~er,. beh~lY~ Q.3n. SoouJaa,rden, 1ten langzaan1. aan ZlJn verwezenhjking
,_.. '
I)etachementen fascistische militie
te afdeelingen Roode troepen nutteloos b~Qkel). Slecht$, enkele onregelmatige Vergunning Is ve:d~t}n<1 de grens te pas~ I' nadert, wordt, ~~ vraa~ wie de ,kosren zal
L Q n,d e n, 22 Febr, (Tr~n&Qceal). dOQrzochten op grondige wijze de wijwe,den op·geofferd bij een aanv<ll op a,1ltobus.diensten kunnen worden Qp<ler- ~eeJen. .
betalen, steeds meer actueel. In welin- VOllJe.us· de uDaily Telegraph" ~ul1en de ken van Addis Abeba, waar gemeerid
:Het Ivroegere, inllltalle bospitaal te geliebte kringen wordt ver,klaard dat t jaarlijksehe ,gemeenschappelijke ma- werd dat personen, die verdacht wer~.
Oviedo. Door de \ViUen gemaakte ge- hQuden.
.
Toen. de cQrrespondent· onlangs van perVl~n~l),. (jat ~e verzamelplaats wa3l'EngeIand zestien procent der kost:n op' nQeuvres' ,van de Home Fleet van de den van medepUchtigheid aan. dell aan....
va~gel1en ramen de Y~rhezen der r~gee- Barcelona naar Valencia r~i.&d~ bl' den van (le recJ;uten VQOl" de {oode SpaanMiddellandsche Zee-vloot op 1 Maart slag, een wijkplaats hadden gezocht. DQ
ringstroepen' op 400,0. Verder werdell eenigen' trein, . w~lke elken (:lag' tussc.b.en sehe miUtle~ l~ thans geheel v~rlaten". , Zi~~ wil nemen."
,.' .
a.s. ter hoogte van Gibraltar aanvan- straten worden voortdurend gepat;fouil..
door .(,Ie Rooden zware verllezen geleden deze b~lde plaatsen Ivopt, wenl <!e4tl rels
1.
~j tlll
. ,)
,
gen
Ieerd d(l,Qf .detacb.~men.t.en y'!n het gaF:aan de frQnten van Andalusiij en As- -- een afstand van veel minder ~an. 25Q
Twee nog '[)ver~eb ev~n ,.v~~ w. ger&
VerulOed wordt, dab twee hoofd-con...
. ~
nizoen. dat 30.(}()O n1.~l} st~r, l~.
turie.·
.
,
mijI,,- in meer dan 20 uur a!gelegd.
waren ~l~lltba1lr voldaAn
ve~~=~~ trole-ambtenaren zuBen ,.---worden be.. Het blad voegt hieraan toe, dat de Gemeld WOldt 4a~ qe toost~n~ 'y~n,
n
Een mede':passagier ult So~et..Rus~ dat· de ~re~ geslQt~n i~ Ulj;
re- noemd, n1. een voor de/Fi'ansch-Spaan- manoeuvres van betrekkel~jk beperkten generaal L1Q,tt~. ,wiens been m..oest W9;...
tell de autQriwlt~n QJ).1}} .e
. sche, en een voor ~e Spaansch-Portu- omvano-o zulleri .ziJ·n ter oozuiniging op den geamput~er<J, geen aanleLding g~eft;
land
deelde
den'
correspondent
mede,
t
bUjetten
J:l~ar fal:~s
t
lUISLUJ{T
OFFENSIEIt'
<.. '
dat de huidfge toestanden bij de sPQor~ our
.....
geesche grens, en yoor s dat deze belde de brandstof, ,a~n~ezi~n ~Is gevo}g van tot bezorgdheid.
d d
d k
ambtenaren als~ede de secreta!is".gene.. het patrouilleeren der I3rJtseh~ ool'1ogsRet Leyen in de hoo!dst~4 y~p.. Ethl.9~
Par ij s, 23 Febr. (Havas). Val), het wegen in Sp-anje hem e en' en en, aan
raal van het IAndensche controlehbofd- schepen l~ngs de, Spaan<lt>he "u.st xe,erts pie heeft wede,r haa:r nQ;rm~l~ a~p~.<;~
.
de t~standcn, welke in 1917 in SovIet..
...
~.y
9...,
Aragonfront wordt gemeld: De \Vltten Rusland heerschten.
bureau Engelschen zullen zijn.
E:en 9ulre,ngewoo~ -groot~ hoeveelhe~d herkregen en g.een i~.Gid,ent~n wor4en
gemeld, l,llt de' verschlllende provincles
zetten bij het aanbreken va:n den dag
.
,bralJ.A~tof is' gebJ:~,ll~t.
.
van Ethlopie.
een heftig offensief ill' dell FOlta} RuA/\NVALLEN AFGESLAGEN
Aande~1 der ,Russische vloot IO~EREENsn;:I\ll\IING MET POR~UGAL
Aan
de
gemeens~h~ppe1ijke manoeubiopsect~r in, ondersteund door vUeg.,.
, _
t'
. \II
t·
r t· 1
11
A v, i 1 a, 23 Febr. (Havas). De cor..
L 9 l} ~ ell, 23 Vebr. (R~ute..). De 'L 0 n,d e n,
22 Febr. (Transocean). vres zal w.orejen deelgenol)l~.Q. door 88
oorlogss~hep~n, w:aa)."0l1d~r 9 groote sl~g
Add 1 s Abe b a, . 22 Febr. ('fr.~,ns:"
:::~~~, ~;l~e:l::;~~a~e:~~Ie .aal1va en respondent yan Havas, d'Hospital, lRel<\t, ,Non"il1t~Jv~HdleQ9mmi3si~ h~d' de ~Q~'I ~~~~s~~:d:a~e~~ ~~~i~t~~~~~ti~e c~~= schepen
~Q. slag.k,r~Jser~.
ocean) . 'Ma~sc.h~lk Qr,a?l.llnl e,n lwt
dat de aanvallen der rege~ringstroep~n l)es gOedg~Mqld, wQ.arlp tt.. Slla~ns~b~ i missie Maandagavond het plan voor de
hoofd del' Ethiopische' J<OJptl~,cQ..~ k~r~
Vi\LENCIA GEBOMBARDEERD
bezuiden ,de Rio Ja:rama gemak,ke~ijk If,u5t, Qvereellkon~titr ftet controlep.la n, controle ter zee van de Spaansche kusGAS,JlJA~K.ERS OP 1\JALTA
Abp.ena
KyrULo, di~ 9.~~dl?n Uch.t \y'~~,4~~
werden afgesla~en..
verdeeld zal \vorllel'. De ~Qn~ zljn: II ten goedgekeurd.;,
.
1, 0 n d ~ n, 22 ,Febr. (R~uter). Bij gewon<J tiJciens den aal).,sla,g op ~en Q~
Val e n c j a,. , 23 Febr. (Reuter).
\......
Noortftust : EngeJand ell Port,ugal, N100rd
.' .
JIARTY NIET GESNtIJV£LO
"\V t-k t. F nkrijk en U.S.S.R., Zuid- ~ Lord Plymout~ vel'klaarde dat tus~ de b~handeling van, de a~nvttllende ,b.e- derkon.i.Qg, gaan ~oe~ V90;n.ll~.
Even voor den dageraad en later nogGemeld wo:rdt d~~ .Qe .lt~lia.a.n.sche m~ ..
maals bombardeerden nationalistische
es us. ra
scheu Engeland en Portugal overeen.. grooting voor ¥~lta o,ntp1l1de de miniswtl.tervliegtuig.en, die waarschijnlijk uit
P a' i ij s, '23 Fen-r. (Hava~). Uit Va- Jlust van de Spaansch-portUgeesc~e I stemming werd bereikt, waarbij de con- ter van Kolonicn Ormsby-Gore het feit, lit~Jre autoriteiten re.eQ..s kra.~bt1~e ,~~,a!.
Palma a.:'komstig zijn" het navendistrict.llencia wordt-)Jericht: Het gerucllt, da.t g.-ens tot. Alm:eria; Engeland, Almena I trole der Spaansch-Portugeesche grens dat <!e ~elle~le burge,rp,evoll,<in.g van maatregelen h~bpen ~~nQm..eJ1 eQ. ~,a~
waar zij brandbommen naa.r beneden de Frapsche ~9mmunistische afgeva.~~- tot, de
It~ral1sch-Spaansche
grens: aan Engelsche waarnemers zal worden Malta gedurende d.e ~an-~t.iesperiode was mUitalre, recJ)..tba,nken I.e.eds -ziJ.n ~g~
steid.
wierpe'n, Er werd weinig schad~ aange... dlgde Marty ~iln net UaI~g~fron't g~- Duitschl~lHt ~ll lt3lie. d't ~U"nd~ll l))iza I toevertrouwd en waardoor Engeland d~S ,ijitgerust met gasmaskers.
verband met het feit, dat 2000 perricht, doch 3 personen werden gedood slleuve.ld zou zijn wordt teg~ngespq)ken.
....
.
.aU or a. ItaIie. lill stfUl,t zal worden gesteld de aan dlt
p~ minJ~ter verltla~r4~ dat de ga~ sonen zijn gearresteerQ wordt verwacht'
terwijl 'velen gewond werden.
Marty ii.) nooit nuar het front geweest, ~n ~Iajorea : Fral\kfIJk: . n .c .
, . land .bij de overeenkomst toevertrouwde
dat de berechting van -nlle verdachten
ma.s.l~er& 4) gr.oo~ ha~st wa;fen ge~on
Spaansch,.l\l~toklto; t ..anlUiJ~J d~ C~'!' verantwoordelijkheid over te nemen.
langen .tijd ll,1 peslag ,~aJ I:l~m~n:
den,
ter·wij1
~~n
antJ-g~~-~hool
wa.s
opnarJ~eh~ eilan(len ~Q Rip dE) Oro ~ ~1l'!'
.
/
gericllt
en
de
zJel,{,el1Q.\l..izen
ma~tregelen
geland.
In de ~itthlg' van Maan<lag werd teha4den genomen om mogelijke gas..
.
..f yens het patro~i1leeren langs de kusten .slachtoffers
te bel1andelen.
,('lIi,u,
De U.S.S.R.' ~een llO~ nJ~,t deflllltiel, Qesproken, waarbij werd vastge.steld dat
~oe,estemd to" d., be~vaWnK van de baar aHe land'~.n, m.et ul,tz~~dering der SQvQE JJ€JtTOG'VtlN'J{f;NT
aangeweZeJl ZOIl~. Zlj ~telde aa.»van~~~ jet-regeermg, bereid ZlJn de hun toege~IINISTER VAN BUI'l~NLANDS,Cll'-'
lijk voor, dat men baa, de Oostkust ZOU, wezen zones t~r' aanvaarden. De SovjetW ~ e' 1~ ~ n, 22 r~br. (Transoc.ean).
ZAMN
t
ij
d
ha. di htstbihijnde ba- I vertegemv?ordlger ~~rldaard~ zich eerst De hertog' van. ~ent die monwnteel
~ew, ~e'l, af\r
ar r. . C
.
~ ill' verbindmg·m.et ZlJn rege.ermg te moemet zijn gemalin logeert. op het land- , S han g h a i, ·23 Febr. (a~Va,3).
SIS aall de .~warte Zee g~legen ~. "De ten stellen alvorens zich te binden.
goed van zijn zwager graaf Torring in
Wang Chung-hut he.eft, de ·pQJ:tefe.u.ul~
~Ol}e, dh~ VQorloopig a:J.l) de, JJ.S.S,R·. is
''I
Opper-.eete.r~m, ~al in den loop van deze
toegewezen) omvat een deel Va.ll de Golf
PASPOOR,'fEN· INGETROKKEN
week naar Weenen vltegen om een be- van Buitenlan<tsche .Zaken l;\anv~ar~.
zoe}< aan den hertQg van Wlndsor te
\Tall Biscaye, doch de U.S.S.R. schijnt
JAPANSCllE PENETnATIE
lliet veel hierV',oor te voe1en.
' Rom e, 23 Febr. (Havas). De pas~ brengell.
poorten voor Spanje zijn, ingetrokken.
S h~a" n ,g h a I, 23 Febr. (ShangDe scllepe" i,n de vers..,hiUende zQn~S
.
hai-RadIo). Ondanks de protesteu (tel'
zuUeJl 10 mijl van de ku~. patrouiUeeWIT EN ROOD
Ohlneesche uU.todteiten gaau 4e ,J5'~n .
Tllrkije
ren en, naar vermoed WOldt. gelpachtiglJ,
./ ners voort met den bouw van €~,Q. Qj~u....
worden ails Spaansclie havens llader~n- 'G I }} r a I tar, 23 Febr. (Reuter).
;,'
we kaZel'lle te Fengtal, e~n beJapg,:r;j,1('.
de schepen te ollderzoeken. lIet plan Thans bevinden zieh 33 provinciale
STAAT8CONTRoLE OP QE
knooppunt van de Peipblg -,. M:,o,ekd~"- .
treedt den 6den Maart in werking gelijk hoofdsteden zich in r~ationalistische
en dIe, Peiplng - Hank()w.,.spoorweg~.n!'
INDUSTRIE
"
•
co
I handen tegen slechts 17 111 handen riel'
Wanneer de kf\zerue ger~ed J~, 2{a! .~ij
met d~ controle te l"nd~ t:ngeland ~al de regeeringstroepen.
'
A n k a r a, 22 Febr. (Transocean). plaats bieden aa.n 3.00 &olda,w.n. t{~a ..
kosten d~r contr01e- uitoefellde Britsehe,
"
Tur}dje is bezig met de voorbereiding verluidt, ontwerpen J:apansche auto)"~..
schepen zelf dragen. Van ge~aghebben- J)E NIRUWE SOVlET-All(BASSADEUR van ~taatseontrole op qe geheele indus- ,teit.en ook plannen vOQr (len aa,lJleg v:tlll
trieele produeU,e. De details van het een vllegveld te Ta~bil1€}len ~wes.~el)
, de :cijde wordt vernQmen, d;;.\t bet ook
10()p.QQO pond sterlh1g VOQr een vol Jaar
MooS k 0 u, 22 Febr. (Transocean). plan zijn pe,ergelegq; in een wetsontwerp, Fengtai.
zal betalell in ve.rba~d met het landeo n .. , Gailis,. de nieuwbenoemde Sovjet-am.. dat aan het' Tur,fisehe mlntsterte van
HERDF,;NlUNGS,OJE,NS'!'
A.
•
bassadeuf in Valencia, z.al een dezer da- handel' werd toegezonden. De red.en van
tl.'Jleplan. Dlt bedrag vertegenwoor<J,1gt j gen zijn geloofsbrieven aan de Valencia.. d~ze staatsinmenging in de za~en van
S han g h a i, 23 Febr. (Shangb.aJ~
de particlJlier~ industrie i~ lla~t in h,et
16% Villl de tot,de ~osten.
regeel'ing overhandigen.
ontwerp wordt uiteengezet, de wensch Radio). Chial)g K.ai-shek en dlens eeb,tNog stteds worden nit Spaansch lUarokko troepen g~tu\U'd ter vel'sterkiu8' vall
RllS'f....
•
Ue Vfoege,re militah:e attache valli om d~ze in<lu~tde me~r eapabel te ma... genOQte, Wang Ching-wei en Sbao :(.,j-ts.e
de nationalistische strijdIu-aehten, hetgeell, vooral lla de imlelmng vall 1\1:daRusland in WarSchalll, kolonel BaraPQV'j ken. <Ie g.rOQte concurrenUe van bulten... hebOOn den h~rdenlUngs<Jjen$J~ Y09r de
ga, v~ijwel ongehillderd kan geschieden. Op den voorgrolld lUOOrel\ met hWl
P a. 1 ij:$, 23 Yebr. (Hava.$, Uit 'AI... vergezelt. GaUif$ naar Valenci~, ~ls op- landsch~ nl,llzen net lloofQ re p.!eden, en tljdens den coup van Slan,.!u b1j d~ ve.r .
muildieren J op h~t punt te vertrekken uit Algeciras; in
~erla. wOl'dllwr!~bt, dat QI l"U&t heerseht .volge.r van den Russische milit~iren ~t- ~ev~~1$ d~ wen-sen. van. ge :re~~~ring e~n pediging van. ~bJang gevaUe.n~.n bijge ..
d~ vert~ de rots . .v,an· ,Gibraltar.
'
.
in ge Amb~· ~n .tTgiJ~Hs~cWr~nf '._.-,,'_~" tacne a,ldaar, Gorev.· . : ,_ _ _. _'. -' _, _ prij.sregelende pol1tlek te gaan v~r~n. woond.
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IJ:ATXVIAASCH NIEUWSBL:AIl. van 'Voells·tlag.., 2~ . Fehruarl 1937

en Nijverheid

Von Neuraths bezoek aan Weenen Nieuwe politieke beweging
Demonstrafies bij' aankomsf van

Von Neurafh

EEN REDE VAN KOLONEL KOC

Bent's te AlllsterdaUl

Beurs te Batavia

War s c h a u, 22 Febr. (1~ransocean). In een radlorede maakte koloS 1 9 ,t! k 0 ~,r sen (Elgen Dienst)
rorrtcteete koersen, nadruk verbcden)
.
nel
Koc
gisteren
het
gedetallleerde
proFront een delegatie naar dr, Sehusehgramma
bekend
van
de
nieuwe
pqlitleke
23
Febr.
Nabeurs
llfgg om te protesteeren., ,pe delegatie
werd door den kanselier ontvangen en beweging, welke hi} op verzoek vanmaarschalk
Smigly-Ryd~ had opgerlcht. Cert. Nederl. Handel-Mij.
203%
23 Febr.· :slot
de si'tuatie werd Iangdurtg ibesproken.
.
\
168%
Kolonel Koc verklaarde, da,t het doe! Ned. Ind. Handelsbank
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'. no 100 ICO~/8 eell nieuwe. mijlpaal moge zijn op den dIe thans reeds twee weken te Moskou het naastbijzijnde poHtiebureau. Aan- voornemel)S del' Japansche mal':ne geen
DE INDI:A ACT
4% ObI. Ind. ,L.
weg van cultureele en economische sa- vertoeft, niet naar. Ankara zal terug~ Ivankel~jk w.erd gemeend, dat deze sIeu- wijziging zullen ol1derg·aan.
'34 A
100"2
rn'enwerking tusschen b~ide landen.
keeren, doch naal' II an zal word~n ge- tels tet beschikking van de Gestapo zou.,
,,' a 500
Het doe I van de Japansche vlootplanNew Del h i, 23 It''ebr. (ReuBaron Von Neurath, 'spreker beant- zondell.
den worden gesteld, doch later werd in nen is een vloot op te bouwen, geba- I ter). De conferentie van vorsten en mi"
..
•• t\ 100 IOO~/8
L.
OPVOLGER VAN ORDJONIKIDZE
een offlcieele verklaring de verzekering ~eeJ.:d op het beginseL van niet-bedrei- nisters van versyhillende Indische sta- 5% ObI. Inci
wOQrdend, wees erop dat de jOl1gste ver(3e L.>
1003./1
zekering der Oostenrijksche regeering
gege'ven, dat de maatregel uitsluitend ging en non-agressie.
I ten heeft de goedkeuring bevestig~ aan
"
.,
...
a
100
1001/ 8 De Japansche marine is verlangend een de' federale voorstellen in de meuwe 3%% ObI. Leen. '35
haar politlek te zuBen baseeren op het
M 0 s k 0 u, 22 Febr. (Transocean>. verband houdt met de luchtdefensie en
feit da't Oostenrijk een. Duitsche staat Veel gissingen worden gedaan in ver- ten doel heeft de politie in staat te stel- vloot te bezitten, welke groot genoeg Iis India, Act op voorwaarde, dat d~ nood.' ., " a 590
is een belangrijke factor van den Euro- band met de vraag wie de Qpvolger zal ren in gevaI van nood de huizen binnen VOOf de stabUisatie en de handhavillg zaak van bepaalde "essentleele waarbor- 30/0 Ind. L. 1937
van den vrede in het Vene Oosten.
gen" zal erkend worden.
pee~chen vrede Is geworden.
zijn van wijlen. Grigpry O,rdJonlkldze te dringen,
""
a 500
~

Gevolgen de1r Duitsch-Oostenrijksche
overeenkomst
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i% ObI. Band. Ktn1ne _

. 38~

25

j

Beurs-Overzichten

•

20Febr.1J Febr .
4~
4%
34%
31Yz
114Ya 110%
63V.i
·64Ya

Cities ~rvice
:Shell Union
V. a. Steel
Anaconda'
.Bethlehem
913/.1
94%
'Corp. Tt.,I(.Mondif.·· Sh.) 3.84
3.78
'InternatIonal Nickel
69%
72~
134
130%
Union' Pacific,
.'
59
~nerai Ele~trlC'
60%
'15%
15%
Standa'rd •Brands
65
,Oeperal Motol'&>
M~
·Montgomery Ward
62%
603/.1
63'%,
Kennecott '
64%
'743/.1 . 72
Standard Oil,
!
20%
Hudson MQtor, ~'ars
21%~
'Stemming: Z\'{3k:
I

. Bank
6% ObI. N.I. HYP.
.
Bank
6% ObI. N.1. Hyp.
- . Bank.
4'h% ObI. Oem. Cr..
Bank
4%ObJ. Oem. <A'.
,
Bank
5 % ObI. Oem. Cr.
Bank.
5% ObI. p. Randoe
'1% ObI. P. Randoe
6%
"Carumby
6% ObI. Soewarana
6% ObI. Mandaling
.6% ObI. Dajeuh
Manggwng
6% ObI. Moeara
Laboe
6% ObI. BodJ'. Datar
6% ObI. Juliana
6% ObI. Boekit
Lambassa
3%% ObI. Gem. Bat.
6% ObI. Oem. Bat. '11' 6% ObI. ~m. Mr.·
CorneliS
4%' ObI. ~m. Bul.
tenzorg
4% ObI. Oem. Band.
6% 001. Oem. Band.
4% ObI. G. Bern.
6% ObI. Oem. Sem. '26
4% ObL Gem. Soer.
5% ObI. Oem.Soer.
5%% ObI. O. P'bang
5%% OQI. Gem. Tegal'
e~ Pekalongan
6%'ObI. Hotel des

.

Bl:

,

•

i:i: ~a:ghaf' $

~~~," ~ ~.4~~.~'

T. r.r. F96ChQW

54 h

. '~.
104YII04~/~

T.,T. Singa~re
Rel.sUre"
'18.15

,

-.'

,461/ .

T; T. Swatow

.

.

per 100-

Halderabad,
(Sind)
.

.671/~

,

DE lUARKT

,

1/ .

230

p~rlOQ

105
•

I

j

rt. Bat.lSlngapO~

282'/2 ••
200
18~
195

ft. aat.lLond~Ii
['t.

1341/2 136

Bat./N.• York

Iaatk.

. (.04s/.
. 8.90
•.82

.·bledk.

Producten-markten'

Iaatk,

1.04'1. 1.04It;

. RUBBER

8.88
8.90
1.811/ 3 1.82

8ingapor.
.' 23 Febr. 23 Febr. 24 Febr.

520
.......

200
90'

161'/.
-

65
200

~84'

290

165

154

270

280

290

-

2tlO
300

250 260
290 300

250

Slotk'oersen
\

Leening 1934 A

12.55

uur)

a 500

N. I. Handelsbank
Es~ompt9

A'dam llubber
A'dam Bank
"Vorstenlanden"
,Unie
S. C. S.
K,P.IM.
Sem.-Joana Sttr. Mij.
Internatlo
Zuld...Bantam
N.-'I. S.
,AIg. Expl. 'Mij.
:BengkaUs
:Kon. Olle,
:Kennecott Copper
IStandard Brands
IOenerai Motors
iStrooh. Veem
:Basifam
:RedJang Lebong
-- :Beth. Steel
.iSOemadra
:H.V. A.
12.55)

Londen bij opening
gedispolleerd

-

·_1

slot

I

Kol. Bank

(Na

Rijstnoteeringenvan 23 Febr.
middags .
,

'8

nan g,/k 0 k: Ketan no. 1 e. k.' .
DIVIDEN~-UITKEERINGEN
open' Batavia aanbod 1 6.- U.U. of / 9.'7111
per 100 kg.
Tijdens de jaarvergadering der N. V.
8neeta WO"
Java Ketan e.k. Batavia aanbod J' 5.30 Cultuur Mij. "Bodjong Datar"" welke 11
Maart
p.p. of f 8.58 per 100 kg. '
Maart a.s. zal worden gehoudeu, zal
, " Aprtl/Junl
K raw an g: fro wagon Ktawang.. worden, gehouden, zal worden voorge·
II
Jull/Sept.
lijn (naar gelang V. kwaUtelt en plaats steld over 1936 cen dividend van 28%
" f.o.b. Febr.
op de preferente aandeel~n - het ach·
Medium blankets
v. levering).
\
355/ 8
I-'ebr./Mrt.
351/ . ,
p. p. of p. 100 kg. terstalUg cumulatief-dividend over 1931
Rolled bark Febr./Mrt. 3tJ/.
3f'/8 Pet) ah K. :8()eloeh
tot en met 1934 -L uit te keeren. Tij.·
De markt ~loot stil en prijshoudend
Febr. aanb.
13.15/3.20 15.10/5.18 dens ~e jaarvergadering der Maywattle
TeaCy. zalworden voorgesteld. over
eij opende prijshoudend.
Lolosan Boeloeh
,,3.40/3.45 JJ 5.511/5.5811 het afgeloopen jaar een, dividend van
Febr. aanb.
4% op gewo11e aand'eelen uit te keerell.
Londen
Huller Boelo-eh
Febr. aanb.
JJ 3.65/3.70 ,', 5.91/5.9~
(Reuter-Eastern)
Slijp Boeloeh
CLEARINGKOERSEN
Febr. aanb.
JJ 3.90/3.95 ,,6.31~/~.3911
22 Febr.
23 Febr. PetJah K. Tjeree
5/4.855
De 11' H a a g, 23 Febr. (Aneta). Tot
Febr. aanb.
II 2.95/3.- II 4.77
9pen slot open slot
24dezer
zijn de volgendecleal'ingkoer..
Lolosan
Tjeree
not. not.. not not
Febr. aanb.:
,,3.20/3.25 115.18/5.2611 senvastgesteld :
Sheets 'spot. koop.
I(}l/~ to' 2101/210'/2
TJlandJoer:
verk.
109 16 - 100/s
Reichsmark
73.48
Mrt. koop.
101/ j
101/ 2 (r. wa'gon"TJlan.
Lire
.1
9.61
109 16
verk.
!Oo5/s djoer:
Peseta
11.90
AprU/JUD1 koop.
109/ 16
1091t11 Beras Machine
verk~
- 1U5/8
1011 1.6 . S. L. R~ Fabr.·
Ja:11I&:UI. lOOP
- 109 , 16
109/18
aanb.
II 4.70
II '7.61
. verk.
- trY'/.. - 10·~J..
PRIJS-INDEX VAN PRODUCTEN
Beras
Machine
9
" Oct.lDec koop
- 1L9, 16 - 10 / 16
S.
P.
A.
Febr.
verk.
- Ifj:>'a - 105/8
Lon den, 23 Febr.(Aneta). Heden
aanb.
..5." 8.00182.
Oisteren 182.9. 4 Weken geleden
De markt 'opende prijshoudend. Na. Betas Kepala
177.8,. 52 Weken geleden 141.6.
V,
F.
K.
Febr.
zwak aanvankelijk prij~hQudend ,te zijnge·
,,5.aanb.
.. 8.09'
stemd geweest, bood de markt een vast
aspect, hetgeen een gevolg was van
BoemlaJoe:
speculatieve aankoopen en handelsaan- fro wagon Booml·
koopen. Later echter trad de markt in ajoe :
reactie, hetgeenmoet worden toege.. Slijp Boeloeh H.
schreven aan het feit, dat New York
,,6.64
Febr. aanb.
" 4.10
verkocht.
.
Slijp Boeloeh KeDe markt sloot nauwelijks priJshou·
pala H. O.
DE HAVEN VA.N TG.-IJ,RIOK
5
dend. De affaire was tamelijk goed.
JJ 7.28
Febr. aanb.
JI 4.50
Menir A.
.c\angekolUen ~,l Febr•
tfew,·Yo'rk
JI 5.18
Febr. aanb.
" 3.20
(Reuter·Eastetnl
"Centaur", van FreeJIlantle en Cheribon.
Poerwokerto:
"Prometheus", van Birkenheadelll ,Che· .
20 Febr. 23 Fe~r. fro wagon Poerwo..
rLOOn.
'
"Edenda~e", 'van. SingaPore en '!'g. Pan..
.
4 u. n.J;il. 4 U. n.m. kerto:
dan.
)' .
"Majan'g",van Pasar Ikail (BataVia.).
Cr~pe spot koop.
23jJ/) 6 237116 Slijp Boeloeh H.
.. "Both", van Singapore en Muntok.
Febr. aanb.
JJ 3.85 .
,,6.23'
Sheets sPot koop.
'2U7/ d
~I·I.
"Menes", van Se:1narang.
verk.
21
2 38
"Van Goens", van Oosthaven.·\
Kleinhandelsprijzen van rijst
" Maart KOOp.
207 R
'11 'I.
"Ophi.'r", van Ma,k,asfaren semarang.
te Batavia
.. Apr.lJlinl ItOoo
2!11l) J8
2P/,l
"SHv·eray", van Vancouver.
.
, verk.
21'/16
211/~
Ketan Bangkok
f 6.25
110Ja
5
Ketan Java
. JJ 5.60
'." 9.06
Vertrokken 2.. Febr.
De markt was zeer pl'ijshoudend.
SliJp Boeloeh
81otnoteerln~eca
naar Palembang.
"Soel'abaja",
Krtiwa~g
JJ 4.40
"Bengka'1is", na,ar Cherlbon, Tegal, PekftHuller
Boeloeh
20 Febr. 23 Febr.
longan, 8emarang, Soerabaia; SQe~el\p.p,
".,4.10
6.64
Krawang f
Bandjermasin, Panal'oekan en: Probolmggo.
sheets spot koop.
20 1l 1t 6
2 PI. Beras Kepala
,:Sibolga", naar Soerabaja, Balikpapa,n en
verk~
201;) 16 ,213/8
Beraoe. .
.
,,5.lJ
9.7P
Tjiandjoer
2013/11i
?, 3/q
Sheets Apr.lJun1 tooP.
"Marnix van St. Aldeg'Oudie, naar Amster·
1
Beras
Machine
15
dam.
.
.
verk.
20 1t 6
21 / 2
JJ
8.50
"Centaur", naar Singapore.
..
rrjiandjoer
" 5.75
De· markt bood tegell het slot een
"Tjisadane", naar '!'g. Pandan en Hong·
(Nadruk verboden)
kong.
vast aspect.
open

17.
180

DE RIJS'rMARKT
(Wesselink & Dfjkhuls).

(Reuter·a:aaurn)

Amsterda:m· ,

240 250
2HJ 215

SOERABi\JA

S 0 era b a j a, 24 Febr. (Aneta>.
De' tweedehands suikermarkt bleet on.
veranderd en stU.
De, N.r.V.A,B. 'verkocht voor con..
sumptie 565 tons superieur en 50. ton~
browns:
Rubbersheets 39 vraag.
Crepe. 42 vraag.·
De markt was stH.
Koffie J 18.- nom.
De markt W9.8 stU.
Nieuwe' oogst 1 17.- nom.

,.

~

~

'l~E

18.75

"

Ardjgena
146'/.147
Artana
Boemikasso
Oew. BoekltLawang
Bodjong Datar~w.
,Pref. BodJ. Datar
BasUam
DaJ. Manggoeng
. Goon. Hoojo
Gooeh

,(Tot

aanb.

~

Oultures

Wanaso~ka

23 Febr.

•

'-

IS~erowinangoen

22 Febr.

en der Ned.·lndlsche Ver. voor den Rub..
berhandel; loopende van 23 Febr. 1931
12 uur n.m. tot 24 Febr. 1937 1~ uur n.m.

•

5% ObI. ProHotel
6% ObI. Hot. Homann "'?
6% ObI. Djocja Hot.
6% ObI. Java Howl
6% ObI. Plantentuin
6% ObI. Plantentuin
,
Ie lee-ning
4% obl~ O.-Java
Tagal Pro Veer
280
Vergde Pro Veer
2731h,
Sem. Stb. Pro Veer
_. 110
II:d.
Vr. Veem
BatavIa Vetm
3Q
• Hotel des Indes .
Stroohoeden Veem 85 ,86
Woning' Mij.
45

'Tjisaroeni
.
Telaga Patengan
TJJmonteh .
Taloen
'

(Reuter-Bastem)

'.De markten »erllesen luuir geanlmeerdboorkomen

de producten:'note~i1J1.'

opgave van

gen der Handelsvereeniging ,uBatavla"

-

-

I

Londen

;. i<:· .
.. . ...

Zwarte Singapore ctr,
Afgedaan
la-state.
Londen Febr,/Mrt. 311t 6 aanb 37116
Baisse te Parijs Witte Muntok ..:if.
Batavia In reaetle voor de'
gtstersn heden vraag aanb,'
Londen Mrt./Met
5'/. aanb. 51/8 &Anb
Amerikaansche aldeelhig'
if
tOO
Uwam Lampong cu.
Pal e mba n g ROb.
Parijs, 23 Febr. (Havas). Er is een Londen Mrt.lMp.l
3'51t6 ..anb.213/ 16 lanD. . Ie 0 f fie <~ ptcol)
Bat a v i a, 24 Febr. (Reuter). De algemeene balsse ingetreden in Inter101
E.k. Bat., Ready':
14.25 n.
flauwe stemming in Wallstreet keerde I natlonale en. Fransche waarden. Deze
Febr.
: t.2,) D.
hier het aspect, voor de Amerikaansche daling echter draagt echter uitsluitend
Febr./Mrt.
11~15 1.
fondsen ten volle.
een technlsch ell speculatief karakter.
Londen
Fob. Palemb. Ready: ..
.
ataat-,
koperen
nikkelwaarden
laDe
geldmarkt
was
vast
gestemd.
10l 102
Febr.
gell gevgellg lager in de markt.
' '
.
(Reuter-Eastern)
Z war 1;e Lam P.
101
Daarenboven is het zakenvolume
Berlijn flauw
Pep e r (per ptcol)
23 Febr. 8.k. Bat.. Ready:
22 Febr.
sierk Ingekrompen. .
B e r I ij n, 23 Febr. (Transocean).
Fe)}r.
, Ook ollefondsen boden een flauwen De aandeelenrnarkt rag wederom flauw. Cash
24'ilf 2
2iP/.
,Febr./Mrt.
10.80 II.
aanblik. ~
.
Aandeelen • mijnbouwmaatschappijen
ged./ mJdpr mtdpr
Maart,
Aandeelen Konlnklijke verloren ruim en rubbers waren vaster van stemming, s-mnds,-leverlng p: toi
~,
2.'52' '}
250 / 2
100 102
6 punten. Shell Union bezat een flau- doch enkele leidende industrieele waarged.lverk.
ged.1 E.k..T. Betong Ready: mJdpr
were tendens, terwiji Algemeene Explo- den zakten tegen het slot in.
Febr.
IOl 11)3"
Febr./Mrt.
ratte Mij. verder atbrokkelde. ;
. De obllgatlemarkt hood een stll asZIJ...VER
Maart
- ·10.90/10.8510.75 10.85
Ook
rubbers
waren
vrij
goed
gestemd.
pact
voor
Duitsche
obligaties.
Bulten-.
Batavia, 24 Febr.
Witte Mu n tut
De fluctuatles echter hadden geen be- landsche soorten
waren fJauwer .van
Lon den, 23 Febr. (Reuter·East· Pep er <per ptcon
toon.
Fae:- ~mp. Handels- teekenis.
ern). Cash 20~ en termijn 201/ 16 . China. E.k. Bat .. Ready :
Ph1l1ps l1ep. 3' punten terugl
Callmoney deed 2.
;t~rtJ
to·MU. bank
Febr.
verkocht, terwijl ~peculanten kochten.
Unllever stelde zich nlet 1100ger dan
·T. T ..' A'qam
00'/. fN'/.
99 3/ .
Febr./Mrt.
New York lager De markt was stu en prijshoudend. Na
20.75
3
170%.
_
.
:
Zlcht A'dam,
fPJ/.
9<.)8/.
99 / .
Mrt
'
1
vaststelllng
van
den
prijs
bood
de
cash·
Handelsvennootsehappen
waren
ver3 mid A'dam.
00 / 2 ·2 mid' A'dam
noteering een lusteloos aspect en no· Ott ton e'l 1 11-0 lie
d~r afzwakkend voor Internatio en Lin·
~/$
9tJJ/.
,~ mid. A'daIn
teerde de termijn-noteering prij:shou- (per K.O.1ncJ. drum)
99S/.
deteves. ,
.
Contr. A. Ready:
103 10j
5'· mId AI'dam
1.373 1.40
dend.
/
De scheepvaartrubriek was over de
Febr.
'T. T.;Lond~n,..
1.37')' I 40
8.90
&91· 8.90
geheele linie flauwer van won.
Febr./Mrt.
·Zlcnt Lo.llden
I 315 1.40
8,91 8.90
~.90
Sporen vIelen tegen. N. I. S. noteerde
April/Junl
'30 d/zLQnden
1.37-> l.W
, New Y 0 r k, 23 Febr. (lleuterJuli/Dec.
slechts fractloneel hooger, doch aan. 1.35 Q
:3 m/a Londttn
,..u
Ea~tern). 443,4.·
Febr.lDec.
de~len tramwegmaatschappijen zakten
·7'.1'. A~traJlij
1."3 '
1.35n. Contract C.
Zic~t 4usttau~
'tt;$'
weer lets terug~
Febrl1arl
'I'. ~.' A~rlta."
.. 52
Bankwaarden waren nauwelijks prijsr <~r %
Zicht Am~rlkC\
l.a2
B 0 mba y, 23 Febr. :(Reuter·East.. R u bbe
houdend.
K.O.)
T.. T. Fr~nkilJk 8~1a'
ern). Cash 50. rupees 6 anna's. Verr. Marktt>rUs' ten 12.16 n.m.
. Voor de mijnbouwrubrlek ontwlkkel~leht F~a~riJk!f1'ff(
medio Maart 49 rupees 4 anna's.' yerr.
de' zich weinig interesse.
Java std.
Zlc;\1t ~13U!,(~~lga) '¥J.
medio April 49 rupees 7 anna's. 'Del
'/.
Zuid·Bantam
lag
eveneens
flauw
in
Sheets
39
.'r.T. J;>~!t&l~lt\nd 731/~ ,
marI<t was 'prijshoudend.
.
/
Java Std.
de markt.
Zlcht Duit¥bland 73'/'2
Craw
',Reismarke'ii', .'~ ".
Leenlngen lagen aan den zwakken
42
,- . ~ ReglstetPlarken N.P,4.ci~/a
COPR4B
kant..
Zlcllt P.tM.g':, ~. .: 6~/. ,61/ 3
Zlcht ·Z~ltS6land 411/8
1J?/oLon den, 23 Febr. (Reuter-East~
DE lUARKT TE BATAVIA
Amsterdam biedt een geW~~~"
. a4n~ ~'
ern). Maart·vers~h. 19.17.6 gedaan.
drukt.
aspect
Zlcht na~l~ .
'f}'/.. 9.75.'
nat a v i a, 24 Febr. (Eigen dlenst>.
Zlcht' ~tockholm 403/8
4fi3/ .
ZlchtOslQ
45'1,
45'/.
Palembang Robusta Febr./Apr. f 14.25
A m s t e r dam, 23 Febr. (Aneta).
~lcht I.<0Penh..
40'1.·
401/ 8
['lorn. Lampong Robusta Febr./Apr.
Febr.~versch. 1
17%. Maart·versch. f 13.50 vr., f 13.75 aanbod.
Zicht ~a1gon' . ,
3/.
'l~~ T. Br~--Indit\
67
673/~
J 17~
leo
Witte Muntok: peper Febr./Mrt. t.o.b.
T. T. Coiombo
67"/i
6,7)12
Banka f 20.75 aanbod.'
_
nOUD
T. T. Japan
~2'
53
Zwarte Lampong Febr./Mrt. (e.k. Ba.
Z~cht Japan
.52:'
52: .,
Lon den, ,23 Febr. (Reuter·Easttavia) f 11.25 nom. (e.k. Telok Betong)
Zlc1).t M~lilli1·.
92 ~. .
92
ern). Openmarktprijs In staven fijn
T.
T.Hongkong
55'/,..
55'/,'
Febr./Mrt. 1 10.70 vraag, f 11.- aallb.
126
per oz. 7.2.1%.
Citronella Febr./Mrt. f 1.37Y2 vraag.

ObI. N.l. Hyp.

Inaea

eo

OFF. NOTEEBlNGEN TE BATA~ j]

"

4% ObI. Java-Hyp.
Bank
4 1h% ObI. Java Hyp.
Bank
5% ObI. Java Hyp.
Bank
6% ObI. xoi, Bank
iCfo ObI. N. 1. Hyp.
.
Bank

Juliana
,MM<Ial1ng .
M1chiels Arnold
, •Paslr .Nangka '
Ferbawatle
PapandaJan' prel,
Pangheotan
pasli .Randoo
,Radjamandala
,RantJa Bolang
~t:ium. Rubber
81tiardJa
,SOemadra

Aneta.~uter).

(Van

MiJ.

t~~.

Beursfe New.Yota

102

6% ObI. SOIosche El.
6% ObI. Banjoemas EI. 5% ObI.-Rembailg
El'e<:tr.
6% ObI. Sum. Electr.
4Ya% ObI. Volkshuls
vesting Soer.
5~ % ObI. Bat. Verk.

,.

"':

.

6% ObI. Bem.cher, Tr. -

"!

.

Scheepsberichten
•

"

u u r)

'Unie
'Gebeo
:Leening 1934
'TJlsaroenle

120Y2
222 '

D.c' Nederlondsclte,Balik

1005k
,.'
280

AQ1s'terdam~:" ~3 'Febr~ . (Aneta).
'DeJongste weekstaat van de Nederland..
sehe 'Bal1kvertoont voor d'epost "mullt
'materiaa..·'aan goud" eeilstijglng van
''',9.06 tl111lloeQ..
.'
.
'· ., Het- 1',.
.bes<:hlkbaar
metaaIsa.ldo"
Is
nlet
..
. , " ..' .....
','
:f 5.~~· mllll,,~rf opg~~oopen~·',d~ . bankbll:jett~nctrcul~t1e'tm·e~J.2.28 m,1l110en ver..
nleerd~rd", ':.,'., ~ i t ',' " . : .
'
:.. Het '"saldQ: reken~p:g-courant van. het
llijk'" i~ l~et 'l:'3A~~ ~lllfo~n gestegen.
. Het ,~saldo" rekenh1g-cour~nt van an..
~efe~1J .is. met 12.64 mlllloen'toegeno..
men.
"
4

F AILLISSE~IENTEN

Uitgesproken
DQor den Raad .van Justitie te sa..
lmarang.
.. '
16 Februarl: H. Diepenhorst, wonen..
Ide. te Semarang.
.
"
Lauw Tjlen Llong, wonende te Bala·,
jUga. . .
19 Februarl: G. A. de Croes, wonende
1te M;agelang.
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2-RIJER' HARMONICA ter overname
HEER . van mlddelbaren le~ftijd ~Qe,k~
:-":
&evra;a.~d, mlnstens 8 bassen. Brleven k,ennismaking met dame, 35 tot 4() l~ar."· ..c)
met merk en prtjsopgave onder No. Brieven Z90 rnogellj~ met toto, w~~J5& .:/)
M4.8'l Bat. Nieuwsl;>lad. '
geretourneerd wordt, onder nummer
,.)!')
M 477 bureau Bat. Nleuwsblad,
.~
v :«
2e HANDSCH TWO-SEATER, in prima

zoekt

.

r

a

staat, te koop gevraagd.: Opgaven ·van.
BESCHAAFD, EENVOUDIQ JO~O
merk, prijs, enz, onder nummer ¥ 479 MENSCH wenscht langs dezen we~ In
bureau Bataviaasch Nieuwsblad.
contact te komen met vrlendelllke, een-. ,
~====~======~~~- voudlge Europeesche .of In<:U~ch.e dame,

.

Te Koop Aongeboden

.-_

Onderwijs en Lessen

I

e

.

~eheimhoudillg

verzekerd. Brieven, zoo
mogelijk met foto, onder No. M 4,~5 1?u:
reau Bat. Nieuwsblad.

Diversen

0#

.. -'

. v:·

evrqog.
.. .

I

MEJ. A. J. LUCAS. Rivlerlaan 18A.
. - ~unf u rntj oos ze.!tken or 't net~~JI.de. ts of Jk lt'l}
JONGEDAME zoekt plaatsing als te-'
OJ IlJ'J I:! neern om naar nerstanon re kOme!)?
"
Aanmaak toiletten, corsages en bIoe ..
lekel
dame.
VOOI mlj 13 't _n.et~e~f~e: U;n cOWg nauuma)
lefoniste
op
handelskantoor,
of
voor
men. Oo-lelding tot costumlere en
coupeuse, Z~er billijk tarief.
M.466 lichte admlntstratle. Te ont~ieden.onder nummer M 478 bureau Bataviaasch
.......<_
Nieuwsblad. Ve,rmelding van beginsalaris
. i
...¥
Ret streven der regeerlng, om . voar zal op prijs gesteld worden.
alles prijsstijging der Ievensbehoetten te
....;Overwlnnlngeri zijn dlkwiJls snel bevoorkomen, opdat niet door loonacties 'e:;::::::;: ... -.:::=::;:::::Zl_.,
ha~~d,; "h~ar successen te bevestlgen,
de voordeelen der depreciatie te loor
dat is moellijk! (De Zakenwerel.dL
zouden gaan, is begrijpelijk, maar is het
DUB~:{f"LI;.QOPS JaCJiTqEWE,E~ kali, _ .', ..
rechtvaardig? De landbouw he eft zich
beer 16, (D\l.itsch f.abr~ka~t), ingeschotel) ,Door be·leid brengen wij veel meer tot
het eerst en het meest aangepast; deze
voor rOQk~qos wit kruit,te kOQP aaIJ,g.e:. st~nQ dali ~oor geweld .. (J:?e Zakenopvattlng vindt thans O<lk <lfficieele erHET LEER:ijOtK .V:OQR 8TENOORA-: b.oden. Adres pang Dumas 7' (achter mereld).
kenning. Waarom moet. hij thans het F):E Syst~~' Pit'man,' ge~hlkt'~o~r 'zelt- ~re,1~~t),'n,a 6 ':11.:1-: n.m. . :
M 4&3 ~~ _ _~
_
laatst uit het ecoiwmis'ch moeras wor- studie. door'SJ. van E~k"ls verk,rijgbaar
~en g~h:aald? (Dr. R. Kuperus, direc- ,in· elken boekh~ndel.
COMPLETE, MODERNE INBOEDEL
M ~
~9T'f~N ·~1}.B¥WIEO~ l·~ZOO goed als wegens vertrek ter overname.Uitsteteur der Coop. ~uivelbank, Leeuwarden).
nleuw, met kodjang, 1 babybo~ met buH- kend ondelrhouden. Europeesch fabriEen <lptimist is een man, die, nadat: zak, 1 kinderw.agen In:disch yerzendhu~s, kaat. B.illi~k. ~rnb~p~weg 3q.
M 471
HUIZE "NAGROK" boven Soekaboeml. hij k;~al g~'Yo.r~et:l 1~, zic1?-zelf t:ro9S,t met I laatste mod·el, te koop aangeboden. Te
Voor de a~s. vacan~ies t:l0g epk~le -k\l~ers :he,t v,erb.eugende .feit, <;i~t hij n.Qoi.t grijs ~eyr~gen Pekalon?anweg 14.
.re~ensP:Q.ed. ~s "de eerste w~g ~oi 4~
met elgen v~rg~lerij.¥~8 ~aar zal krijgen. (1M Zakenwereld).
M 412 w~~l'heid. (De Za}{enwerelp-).
,"T.

."/~

d

, f

typewerk aan ~luis. ;I3Blij,k tarter. Brieyen onder nummer M 476 bureau Bat,
Nieu~sbl~d.

G·

EEN. WOONHUIS aan den hoofdweg .
te koop gevraagd. Conditie elgendoms.grond. Brleven met, p.,rijs onder No. M
470 bureau Bat. Nieuwsblad.

ERVAREN ZEEBA~OE bledt zich aan,
Te velen trachten plannen te ~aken eventueel voor direct. Brleven No. 1M 485
voor de toekomst, hun oogen gerlcht op Bat. Nieuwsblad.
het verleden. (De Zakenwereld).
INHEEMSCH

K

JONGE HOND, reu, li~fst bastaard
.' ~ ,'~ Q9P
tox,' nlet ouder dan 3 maanden, te geef
--"""!'""-~!"'!!""'----~~"5."'!!'~~,._"""!.(~.C~ g,evr.aagd.~rieven onder Ko. M ,480 bu2e #.AND&.QI,IE OHEVROLET 1~U~~, feau Bat. N~euwsblad.
. ~ouripg of ~$~an, te koop geyr~a,g,Q. 4.
d.e ~i.a,si, ~el;l9,n Sirih ,9~.
~ ~7~
TENNISBAAN te huur, ~mm.~t 59, telefoon 754 Welt.
M 474

Personeel
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EX-ACQUISITEUR Ievens- en ongePAVILJOENTJE te huur : gevraagd,
. Brieven met prljsopgave, llgging en an- vallen-branche, ,Jflet ervarlng in binnendere bljzonderheden onder nummer landen, stelt zich beschtkbaar, Brleven
onder No. M 387 bureau Bat. Nieuwsblad.
M 482 bureau ,Bat. Nieuwsblad.
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DAMES-TAS.cHJE gevonden, Na beLIEsJE, hedenavond tot groote ~,pij~ . "
kendstelling van den lnhoud tegen volverhlnderd.
Morgenavond op de afge..
dcenlng der advejtentte-kosten terug te
sproken
plaats
en tijd op de 'fj~p' gop
bekornen onder nummer M 483 DataMeh,
Batavia.
Jan.
U !lS4
vlaasch Nieuwsblad.
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F 1000.- TE LEEN OEVRA,AO,q.•z.eer'.fE!tfNISBANEN VAN DER HOUT~
borg 'aanwezig. Aanbiedlngen, met
sQllde
Lf\Alf. Nog eenlge avon4b~nen te buu,
v~rmelding van te vergoeden r.ent.e, wiJte~~Jl blllljke prljzen. Uitstekende. ver~
llchu.ng en Pfettlg t~ bespelen. Bij zel ze van terugbetaUng enz., wo~g,e~.ll.a~m~ .
D;t~~nden speciale condltles. ln~cht1n:,. ingewacht onder nummer M 481 bu~e-au .
Bat. Nieuwsblad.
. ''''
gen WI. 336.
. M 469
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PATENTmX is onmlsbaar voor de 111"
van de moderne vrouw. In elke
~el.J~e. Brieven No. 1'4 486 .el.)t~vi~Q.sch apotheek en drogisterlj verkrijgb~ar.
ffieuwsblad.
.
~ 4.67
CH.O W-CHOW zoekt. dekking, ne&t.-
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~6Q !t~.Qf!t, hf!~ ~!/J'u:aQr(1 llti~leu (~ls !ll(!n U praltgt, .welke W~,gen in 19.37 alII,
de spits stUllt. 1IIlIer~/(ul~l: "Nlltllurlijk IVeer' BU leI(" - lV~111~ ,olldllUks het ellol·llJ.e
, SIIt:!J.e~ VJI;" (Ie $e!lsatituJ6fJle 1936 Itlofl.ell[!11 ',,!eJt BUIC/( Ili.et ge(lllrz:eld opilielliv gr.Qf)te
.b~~lrllff~!~ ~~ he~,ellfl/~ PIlJ, de, 1937-nlodell~n v!!rdet te vervol'tlakenen verJ.r«(Ii.efJ,
JP Y ziJn er. trpl~~!~, PH U t/~(IIIS ee'n 'serie Inodellen (Ufn te kUllnen biedefJ,. lv.elk~
(liles ~vertl~eJlen 't"at BU~t;I\ to' 'tlll~verre !JflfJ!1 8f?/Jr(lclu : £J, series prachtige 11.ieUlve
~ll!(;K'~ - ((e SRt;CIL'I~, ~le Cli;NTURY, de RO,ltf)jlIASTEl~ en de Llj}lITI$f)~
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dezer:

:, Zeer groot was hedenmlddag het aantal belangstellenden op de algemeene
begraafplaatste Zandvoort waar het
stoffelijk overschot van de twee slachtcoffers· van de ramp met de roelreddlngJbOOt, .schlpper Jan Molenaar en den
Jtoeier Engel Schuiten, ter aarde werden
,Ibesteld.
~

_.~

...J _. __

L~

I

2 t Februarl 1937 '- bERDE Dr-AD
1

_

..

ook een zwaren slag te vernemen, dat
hij eenlge uren na zijn voorman was

gestorven. Spreker bracht dank voor de
groote belangstelllng, die door de bemanningen van alle reddingbooten langs
de kust is getoond eri was zeer getroffen
door dit blijk vall medeleven. Na nog in
enkele woorden t· het noodlottlg ongeval
dat de zandvoorters wel goed de zee
gereconstrueerd te hebben, sprak de
Vele bloemstukken dekten de groove.' burgerneester -woorden tot de famll1ekennen.
deze begrafenis werd ter aarde Icden en besloot met een : Schuiten rust
"Jan behoorde tot dat moole ras besteld het stoffelijk overschot van den zacht.
waaruit kerels worden geboren", ·aIdus roeler Engel Schuiten. Onder enorme
spreker, "Wanneer het intensleve mede- belangstelling droegen de. tienleden der
Vervolgens sprak de heer H. Th. de
leven van Zandvoort een troost moge bernanning Vall .• de reddingboot hun Booy. !1aI?ei1~ de N..Z. H. R. M., dte permakker naar ZIJn laatste rustplaats. soonlijk III de' reddlngboot het ongeval
Zlj~ , aldus richtte de burgemeester zlch Burgemeester H. van Alphen begon met .heert rneegemaakt. "Velen kennen de
tot de weduwe en de k1nderen van den te zeggen, .dat Engel Schulten een van zee 'en de gevaren van de zee en het
overledene, udan moogt gij weI zeer sterk het ~gede soort was, een man die steeds Nederlandsche yolk he eft het beste te
zijn om uw leed te dragen. zandvoort , traeht~e op het strand lets te verdlenen danken aan den strijd tegen dezee.
zal Jan Molenaar nooit vergete
H'j voor Zlj.n g~zfn en wien niets. t.e: veel Schulten' was ..reeler op de reddlngboot
"
n.
I was. WIJ missen Schuiten evenvee~ al~ en was daar zeer terecht trotsch Ope
ruste zacht . '
"chipper Jan ,Molenaar en het was dan ,Engel Schulten,' je hebt je best gedaan
en een p!achtig voorbeeld gegeveri. Wij
. ~ijn geslagen,. doch niet verslagen.Er
sijn geen fouten g~l1laakt, doch het on~
geval is ultsluitend te wijten aan e~n
lloodlottige '~amenloop van omstandigheden". ,
/

Begrafenis ·der slachroffers te Zondvoort
,Men schrljft ons ult Zandvoort 'dd.

•

secretarls vall de N. Z. H. R. M., en allen,
die ztch onderschelden. hebben bij het
reddingswerk, toen de ramp was ge"
schie~, waardoorde gevolgen nog be':'
perkt konden worden.
Ds. D. Tromp, Ned. Herv. predlkant te
Zandvoort, sprak woorden van troost tot
de nabestaanden.

ramp. mer-de redding boot
Zeer groote helangstelling

1~1EUwSBLAJj van ,Woellsdag
~

Na

I

•

"

#

I

I

I

,Ten slotte sprak ds. D. n'omp troostvolle woorden tot de fam1l1eleden, waarna ,allen ontroerd de begraafplaats verHetEm. Zandvoort bracht twee van; zijn
bes~e zonen grafwaarts.
,

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

llalve l'Oli nit I(offiedil{.
\VAi\RZEGSTER VERD\VEN~N

De Amsterdamsche politie zoekt sinds
eenigen tlj1 naar een waarzegster, die
tal van menschen te Amsterdam voor
be~lr'agen varleerende van twintlg tot
horiderd Vijftig gulden heeft opgelicht.
f ','p~ gezochte I~ een vrouw van circa'
vij,fUg jaar, die zlch eenlge jaren geleA
. ~!311\ te Amsterdam vestlgde als waarzegster. Zij had aanvankelijk een drukke
'p~aktijk en menigeen, die met een be: ,zwaard hart blj haar kwam, glng na eell
.. vl~it~ opgelucht heen. Want de dame
',z~g, in het koffiedik en de sterren steeds
¢~.n 'schoone toekomst, gelukklge dagen
.¢..lJ: vaak veel, geld
,Voor vrouwen,
9.i~ ,de hoop op een gelukkig huwelijk
re,~ds lang hadd~n' opgegeven, zag zij de
toekomst lang niet slecht in. Verschillenae dames' k,wamEm vaak bij haar' terug' en zoo gebeurde het, dat menigeen
, , ria de vluchtige eerste kennismaking de
relatie wat hechter aanknoopte. Het was
ook aangenaam dlkwijls te hooren, dat
de gelukklge tijd· al dlchter en dichter
bijkwam.
:: Aan deze "vrlendinnen" sprak zij colt
, ,Yaak"over;'naar eigentoekomst,.die
'/ . ' eVaneens veel zonneschijn beloofde.. Zij
verwachtte nletmeer en niet mlnder
dan ......... eerl halve ton gouds. die komen zou ult een belangrijke erfenis. En
wanneer die, halve ton kwam, zou ze
vast en zeker 11aar praktijk neerleggen,
hoezeer zij ook van' haar arbeld hleld ....
De vaste klanten, die wells waar nlets
bemerkten van alles wat de waarzegster
voorspelde,stelden toch z66veel vertrouwen in' haar, aldus de TeI., dat zij er
nim'mer tegenop zagen haar van tijd tot
tijd eens wat geld te leenen. Ze zouden
het hnmers t~rugkrijgen, wanncer de
halve ton maar eenmaal los kwam. Wat
maakte dan ~en OOdrag van tWintlg, vljftig, honderd of honderdvljftig gulden
.uit.
Velen llepen er in en gaven geld, totdat aij dezer dagen tot hun schrlk be..
merkten, dat de waarzegster met de
Noorderzon was vertrokken. Waarheen '1
Niemand weet hat.
De vaste klanten zullen waarschijnlijk
weI tevergeefs wachten op hun voorgeschoten geld.
dan nog maar nlet te
spreken van het toekomstig geluk dat de
waal'zegster aan allen beloofde!
'
Een ander punt van twljfel vormt de
vraag of de Heve dame de "halve· ton"
nu al heeft ontvangen.

I

I

I

'D,e belde slachtoffers van het' ongeluk met de Zandvoortsche Roeireddinghoot,
Jan Molenaar en de roeier Engel Schuiten, zijn onder zeer groote
I!elangstellillg ter aarde besteld, op d~ Algemeeue Begraatplaa.ts te Zandvoort.
Ie'oto boven: reddingboot-maatsvan'de Qmgekoltle.n'eil,dragen'l(e ,met bloemen
, ge~~kteo bare...· het kerI(hof op'; f9to on~ e, ~ :_bu.rg~u;)~~ter,Vail. aillhen hcrdenkt '
,'
.'
",
.de overIedenen.:
'I
,~chipper

.. Eerstwerd het stoffelijk overschot van
schipper Molenaar begraven. Te ruim
kwatt over een vertrok de stoet van het
Scheltehpleln, ongeveer een half uur
later kwam hij op de begraafplaats aan.
De kist werd naar de groeve gedragen
door de overgebleven roeiers van de
:boot.
Nadat de kist onder doodsche sUIte in
he't 'graf was neergelaten, tract burgemeester H. van Alphen naar voren en
• herdacl).t den overledene met eenige
e~nvoudige woorden. Spreker schetste
den ontslapene als een ijverlg en arbeidzaam 'man, die in Zaridvoort een graag
gezlEme figuur was. Spreker's gedachten
gaan' uit. naar acht jaar geleden to en
het ltaliaansche s.s. "salento" voor
Zlindvoort strandde.
'
De Zandvoortsche reddingsboot lag
toen op het strand, doch de ploeg ging
nlet in zoo, omdat - zoo zelde de schipper ~ "men de menschen even goed
baar het kerkhof kon sturen". Ind~r
daad Zijn later bij de' reddingspogingen
met de reddingboot van IJmulden twee
rr~enschen omgekomen. Spreker wilde
het geval aanhalen, om te constateeren,

Tweede sp!'eker was de heer P. E. T~gelberg, voorz. vande Noord-zuld-HO.l-1
landsche Maatschappij, die mede sprak
namens de commlssle van de kust en
de reddingsploegen, van de Mlj. De I
N. Z. H. R. M.. zlet In Molenaar een van
zijn ultstekende schippers heen gaan'
zljn nagedachtenis zal ons steeds blj:
blljven. De taak vall het reddingswezen
is nu eenmaal heel gevaarlijk maar 1eder
land moet zijn zonen daarvoor geven en
t'en land dat daarvoor zljn zonen n!et
wll geven, is geen -land meer met een
innerlijke groow kracht. Ons land .kent
gelukklg dergelljke dappere menschen
nog weI. '
Met de verzekerlng, dat geheel Nederland deelt in het dlepe leed, dat' de famllieMolenaar getroffen heeft, elnd1gt
spreker. .
._
... "
De heer A. J. Meyerink, hoofdconsul
van den Nederlandschen Bond tot het
redden van drenkelingen, was de laatste
spreker. Spreker roemde het moole werk
van de N. Z. H. R. M., die over een groep
redders. beschikt, die zulk 'ui~tekend
werk verrich~.
: .........
~amens den bond dankte spreker In
het bijzonder den heer H. T. de Booy,

Om

,De herwonnen rust
E'en

Vl"O II w

winkeh in PariJs

Men meldt ddo. 15 dezer ult Parijs
.

aan de Tel. :

E~n Oriek heeft eens den tempel van
Artemis in brand gestoken, omdat hij bij
gebrek aan roem toch mtnstens bekend
wilde zijn. Sedert de courant tel'. wereld gekomen is, heeft hij vele navolgers
gehad. De krasse methode van den
Oriek is gelukklg nlet algemeen geworden, maar hoevelen zijil er ntet,
die er alles op zetten en noevelen
meer nog, die er in stllte van droomen
om hun naam in dlkke letters gedrukt
door hun stad, door hun land, of zelts
door de geheele wereld te zlen verspretden.
Daarentegen zijn degenen~ wien d'eze
faam vanzelf komt toewaalen. er meestal op uit hun plotsel1nge bekendheld
zooveel mogelijk uit den weg te gaan.·
Hun strijd tegen de leporters en fotografen wordt een stU duel van llst en
schranderheid, waarbij de ,laatsten in
hun aantal en organisatie vaak aan het
langste elnd trekken. De eenige .roost
3324
voor de vervolgde is dan ook, dat de
soms koortsachtige belangstell1ng der
wereId noolt lang op eenzelfde punt' ge- I "'~~"~l~... .:z.Uf'..m~.-m-,·:tF.\\;."'1
richt bl1jft en 'dat al spoedig de tljd de I " "
--.--:-:-kwelgeesten op de vlucht jaagt.
DC N°JZUIU van II. au° I era ")~H I',

Het is nauwelijks twee maanden gele•
den, dat een vllla in Cannes Hoor een
DE RIJKSTE MAN 'IE \VERELD
deel van de wereldpers .belegerd werd
met een hardnekkigheid en opdrlngerig-'
. .
.
I
heid, ~ie terecht protesten uitlokten. f' De vlCrmg van h.~t ~J.lver~n vorsL~nGeen gelaat kon zich voor een raam ver- Jubileum van den l'lJkslen ll..an ter ,vetOOlien, geen auto het park In- of uit-I xeld, den Nizam van Haidel'abad, begint
rijden~ zonder dat de telefoon- en tele- den 13en Febr}lari a.s. en zal met een
graafhjnen te land en vooral ter zee in schitterend' feest worden inge:uid.
werking kwamen. Het slachtoffer van
pat.. m.~del'ne bel~~ durfde zlch waar- ,Over het groot vermogen vall den
SChljnhjk nauwehjks voors.t~llen wat. Nizam weet feitelijk niemand het rechhaar te wachtell st9nd, wanneer zij, zoo-I
,.
als een week te voren nog vrijelijk ge- teo In Indie zegt men, dat deze vorst
schieden kon, een wandelingetje buiten . aIleen reeds aan edelsteenen meer dan
de muren van haar veste zou gaan ma-1200 millioen pond sterling bezlt. Daar

I

.

I

ken.
.
. komt nog bij het pure gaud en' zijn janrEn thans, twee maanden later, ter- lljksche inkomsten.
wijl de belangstelling voor den verderen 1
.
levensloop van de bewoonster nog geenS-1 Het is bekend, dat drie jitweliers uit
zlns geluwd is, ligtde villa r~ds lang Anlsterdam reeds sinds vier jaar werk:..
weer verlaten als vroeger tusschen de zaain zijn, aa'n, het sorteeren en taxeeren
mimosa. De gevangene is weer vrij om van den rijkdoni aan edelgesteente !
te gaan waar zij wil, zeUs naar een stad, '
'
waar haar portretten bij m1llioenenop
Vijftig gep.antserde wagens staan dag
de ktantenpagina's versp~eid zljn~, 'en nacht gereed om in geval van nood,
naar Parijs. Eerst- waarschijnl1jk met de schatten)n veiligheid te brengen.
kloppend hart en dan met de immense gndanks zijn fabelach~ige rijkdoin
vreugde om het niet-herkend-worden teeft deze vorst van Haiderahad zeer'
heeft zij door de straten van,: Parijs ge: eenvoudig. Slechts bij bijzondcre gewandeld. De ver~oopster vap eenmode- Ieg·enheden. draagt hij zijn kostbaren
magazijn ll}eende haar ,herftend te heh. jU,weelentooi. In h~~ d.~}g~1ijksch, le,ven
ben; zoo meldt "Parls-Midi". De <'Urec-" heeft hijzelfs geen enkelen rirtg aan
tie was er zeker van. Een bekende antl- de, vingers. Ofs'choon de maneen aantal
quair. die haar een mooien ouden ring zeer luxieuzeautomobielen bezit, rijdt
verkocht..eveneens. Uiteraard Wll.de gee~ 11.i.~1b. ij voorkeur in een verouderd model
van drieen het reisje van den k l a.l '.;"F~tq!
derven. Den volgenden dag be"
"Ii;~::~_- __'
zich naar g~.vaarlijkerterrein~,(
~
zocht een poezle-middag van ~e aQ ,' .... 1, ~ YR:OOSEVELT BES'fR. IJDT KINDEHFran~aise, waar julst Racine s tr~g~q .
VERLAi\LUING
"Berenice" behandeld werd. Daar heeft
een journalist haar herkend, maar hij beVoor de rede, die Roosevelt ter gelewaarde zijn verhaal, tot de hoofdpel'soon genheid van zijn 55en geboortedag hield,
er geen hinder meer van kon krijgen, ell teeIt hijdltmaal een thema uitgezocht,
dank zij dat inzlcht is het geen trlest da them zeer na aan het hart ligt. Hij
verhaal geworden.
heeft via aHe Amerikaansche zenders
'I!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l gesproken over de bestrijdln.g der spi_ !!
, nale kinderverlamming. Zooals men
Vleet heeft de president zel:t aan deze
vreeselijke ziekte geleden en het is aIleen lltln 'zijn onuitputtelljke energie 'te
danken, dat hij de gevolgen daarvan
heefe kunl1en overwinnen. De president
I I
i
heMt in zijn redevQering verzocht, om
de opbrengst van de 6000 collectes, welke op zijn geboortedag werden gehQuden, ter beschlkking te stellen van het
"Centraal Sanatorium voor Spinale Klnzokdoek
~
derverlamming" ,te \Warm Springs. 8r
PRIJS PER FLACON F.I._
zljn in Amerika momenteel meer dan
300.000 gevallen van zulk 'n kinderver3823 , lammin~.
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gen was, z6u lk fer graag eens nader met
haar over spreken; maar ik weet niet,
of het in de stemming, waarin zij nu
verkeert, weI goed zou zijn, dat ze elkaar ontmoetten."
"AIs het zoo over hen beschikt is, dan
zullen ze elkaar'toch weI ontmoeten. Wle zij~ dat?"
Het waren lord en lady Northmoor en
ze werden gehee1 volgens den vorm
vo?rgesteld aan mrs. Bur-y.
Toen ze hadden plaats genomen,lichtte Mary toe, dat ze waren gekomen met
het verzoek van den ouden Swan, om
een stukje pleister van mylady, om tegen den avohd de rheumatiek
zijn
rug wat te verzachten. Zijn dochter was
pas thuis gekomen van haar werk, vandaar dat zij hadden voorgesteld de
boodschap over te. brengen.
"Komt er iemand om?"
"Ik heh gezegd, dat wij 't weI even
zouden aanreiken, als u zoo vriendelijk
.zoudt willen zljn 't ons te geven."
"Maar het is een mijl om voor u."·
"Het is lichte maan en we maken
graag nog een wandeling".

die mrs. Morton~ weI aan het praten
krljgen! Ze werd al heel vertrouwelljk
met mij en zel, hoeveel beter figuur als
lord haar geliefde echtgenoot zou hebben geslagen.. Ze wilde weI, dat: "haar
zwager, lord NOl'thmo()r", (je moest
eens hooren den toon waarop ze dit zel),
meer weteldschgezind was en ze verzocht mlj, of ik hem toch vooral goed
doordringen wilde van z1jn, pUcht, om
alles te doen voor haar zoon Herbert,
die, zooals vanzelf spreekt, lmmers erfgenaam van tltel en landgoed zal worden."
"Nu, dat hoop ik ander~ niet," zei lady Adela. "Die Herbert is een onultstaanbare jongen. Ze kunnen hem hier
geen van allen luchten of zien. Hij is
de onbeschaamdheid in persoon!"
"Jongens in hun ontwlkkelingsjaren
zijn dlkwijls moeilljk in den omgang.
Maar na~r wat ik van hem gezien heb,
vind ik hem volstrekt niet ZDO ongenietbaar."

in

"Nu Adela," zei mrs. Bury, toen ze
weg waren met de .plelster, "ik ben het
met je eens, dat ze erger konden zijn!"
"Heeft hij a1 dieh tijd' weI iets ge~
zegd?"
,,~a, eens. Maar er zijn groater fouten
dan zwijgzaamheid en 'zij lijkt mij een
allerliefst vrouwtje. Het is net of ,ze pas
getrouwd zijn, dat ze zoo graag een
wandeling in den maneschijn maken."
(\Vordt vervolgdJ °
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• Over de Grens gelokt
J$ewouer van Venlo in Duitschl.1n<t
.' ,
!lPlf~s,o~e~'
Op het station van het nabt] V.enlo
gelegen QultscJ:1e grensplaatsje Kaldenkkcfien ~ de mn~ree~ 3~~ar~e Venlon'a:ar 'J. W: A. Collaert, na over de grens
te zijn gelokt, door Duitscne beambten
gearresteerd . en in het Hus van Bewaring '. opgesloten, Vermdedelijk Is .zijn
aanh~U4mg geschled op vel:den~it:lg van
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4evie~~ns1!10kkelarij..
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Burgemeester nU~1 ,~~e~"of"
.. '.' I "
I."
Klachten over ontoelaatbare

Jacht op Smokkelaars
.;

•

SENSATIONEELE ACIITERVOLGJNG

De Oosterparkbuurt ' te Amsterdam
was gedurende korten tijd getuige van
In een bewogen gemeenteraadsatttlng een Wild-West-vertooning, zooals men
van de klefne' West-arabantscnE(' se- in de hoofdstad sleehts selden te zlen
meente standaardbutten heert de loco- krijgt., El' 'W~rd een spannende [achtburgemeester, wethouder C. sweere, me- partl] geleverd tusschen ambtenaren
degedeeld, dat do, burgemeester, [hr. van de' Inv'de'ttechte'n en AcCljnzen
4· .r:'F. x, V~rheijen, dle reeqs sedert twee bekende Amsterdamsche smokkeeen maand met "vacantle" is, op last Iaars. Pol1tl~ en burgers deden ten slotvail het provirlciaal bestuur tot '22 Fe- te aan de achtervolgtng mee en het slo~
bt~atr butten f~11ctie zou blijven.
van de hlstorle was, dat een der amokUit de antwoorden van den loco-bur;" kelaars kon worden gegrepen.'
','
meester op vragen '(an de raadsleden,
De ambtenaren del' Invoerrechten en
aldus de Avpst., dat zoowel van polltle- Accijnzen l1epen op den Kastanjeweg,
zljde als van den kant van verschtllen- teen ze twee mannen ontmoetten, van'
de Ingezetenen klachten wareii::-iWt~Rij.: tvr~i\ itj fe'r' '~elio'1zeer~ geed kenden. He~
men over handeUngen Ivah~·'d~h il)li~~e..: w~~n eek\. tierucht smp~kelaar, aldus: <t~
nieester, die 'oh~()'el~tpaat ·gett-Ch~)'l\i"6§" :t:e'I?, «J~e ~ee4s talrljke m~l~n '~Wl z~~~
ten wot-den, voor het' hootd 'Va\S'e"enl'~~" <h'lAantWbariie' wijze met, den. rtseus tia
meente.
' ':" ~,l "'''!1 ~r:l\ g ,? ~ kerliUSJ. 'gen'iaakt: ·Hij droeg, 'ten!] gfoo '
Door den commlssarJs der Konlngin ~~ltl'bhder. den arm, waarin na'~f"tie
In'
provincle Nooid':'Bnil)an~I'lsil'~dn oafde~{il\ian" de aIhbtenaren wei' weer
onderzoek Ingesteld, waa~v)in'.l~e 'reslll'~ ~6\tl(elwaar .l'geborgen zou ztjrt. : ZU
taten "aan den' nHnlstet ' \tan' 'Sh\'iH:t1- h'a'd'd~t1'l'het!'.goed '})ekeken. Tde'n de
landsche zakeii iijn' me'4eged'ee1d;l\ :;:',' , tifubtefiaferl oj): hun '"kertnlssen" toe~
,',
"
," , , ": "I·j
netJ~ri; 'zett'en de mannen net plotsel1ng.
In verba~d nle~ed~' ~ aan ~e r~~~s.. bP" ~nc, lclopen. De QeHtstll1gmenschen
politle e~n on~erzoelt.. lIt 4e~ ft\,ijs~~e zeltert "deii' '. man, "die' het "pak droe~~
opO'edra,gen. ' "
.... ~ ,," ,'" ""~ll'
,
'.
,,'
'
0
•
achterna~. '
,'
Op beschul4igingen aan pet a<!res van ;;i~lj' ..h~q aanvankelijk een ~lelnell,
den gemeente-sectetai'ls', aJs 'ZQ\t'deze voorsproilg, dteri hil. spoedig dreigde te
~ct1e 'van he'm 'ultgaan: otrl~a~ lltJ ~tit.;; verJiezen';'< toe"'1 zljrt achtervo\gel'$ er.
gemees~er wUde wor4en, antwoo'tdde"<Je e~nd (otinldtl.bele sprInt Inzetten. De
secretaJ:'ls verontwaard{gd, da~' »lJ 'aireeu sii'1okkelaa'r' had ~ veeI hInder van het
naar Den n"sch' was 'g"eweest,' ter.."lvet~ Wi}('.~' :Het· drelgde . hem sp(iedig' noodPv
,1J"
't"
\
l'
dedlglng van zlch~lf tegE!U ~ eeil ~r- t6ttlg .e.zuP€ri 'worden.. Hij wier, 21n ,
soonlijken a~n~al yan ~elt' b~~g~~eE!~- li1$t' ten st6tte . weg en kreeg dlarl1a
ter. Hij was er van overtuigd, dat' zljn we~r eell ~~l1oorlii~en voorsprong. Voor~
kansen op een burgel11eestersbeboemt'ng pijgtirig~rs, '-dJ~ tte ~6nende mannen zavoordeel1ger zQuqeif hebpE!h:g'e'staari~ Jh'.;, ~e'tl;'\ en" ~egt'epe\'i, 4a~ 4e Voorste· le~
dien hfj "nlet den butgemeest~r"zoli haa,.; 6p'1 zijrr geWeteri"moo'st heb~l1,' ~~ldell
ben' opgetr6I<l<eil": voorts'VerJtl~tde"de tiiee'~H weIdra IUonk fn ~e'erstra~en pet
sec~etarls"'- dat; fndlen -qe r)urgem~es~r ! M6'udt deri:idIef';'. '.,,~ , , '.,
i ".,' , :' .'
mocht' worq'el\ ontsla~elf, p1fnlet; I'laar "la{j-\te~'ao~terpark zag ~e smo~~ela~r
deZe "plaats zOu 'soUlcJte~re'll~' ":. ';:i ....· zijil,'; we'g (vcltsper{J' <loot e~n ;grde-~t-ert:.
. '.
~
boe'r 'diEj zldll;"ifu'et de' armeil'wi,fd'u't~
~V~ar d~l ~igfJ deJ? e~~!~~~e~~tl~~ JI~-t ge$'p~etd; m~4qen" tip 14erl~ w~~ Pd~tlle~~~e,
gekotnfm
~ al:n~n op n~e't#;'?~~~, :~ ~,~
. L ·h:.l.
\ d e' te' gr,iJ"pe,,~
it
bekerld ge"'orden'.
Aaar" ,:Ie·n·we'tp.;;,u~A.~), enoijel1'vluc
t't:n'ilg v.
lJro b e~r
U
't
~
,
V
~.l"
11lj'!k'~ee~~t~·e·tri.·"~veri"tel:pa~~en~('<Jdc~
van 'hoo~e,'rhan,;d, achl'.e.l.m,I10U..d.,ill,i.-g'," t,S,·:I(),~~..'1 Xl
•
t
t' . ;:: IJ.. 1 't""
gel~·,g4. .
.
~"
.. ,c " . , , ' ~ ,~" moest\'d'~h 'mlth 'spoeq g wed~' vS,a en.,
handellngen

'Collaer~, die kleermaker van beroep is,
Is met een Duitsche vtouw gehuwd. ,flO
is als bode In dlenst van 'een steentabrtkant te Tegelen, doch In zijn vrljen tijd
en' in de avonduren beoetent hij het
kleermakersvak.
.,
'EenIgen tijd geleden nam hiJ een
vreemdeirng',' die '\:'dotgat een Spaansche
vluchtellng uit Barcelona te zljn;"fn zljn
wooing Op. Oe 'vlucntellng was eveneens
kleermaker van beroep' en' beoerende;
samen met Collaert, het Yak.
'. Ee~lgen . ~lJd later Is de vreemdeling
'vert,rokken met dc' vrouw van (!o1'laert,
wa~rdp cbUaert '~ljrt" Inboede] v~rkoCht
en ~ 'Vento',iijn' in'tfelt'riani'in eenhotef
'Lawr' 'Is de' 'vreemdelh\g,' :<lie 'naar
achteraf gebieken Is,' eeri' zekere VI" 'ult
Arnhem moet"zijn geweest,' met de
vrouw In dt{ wonlrtg teruggekeerd.' Col·
'Iaert bleef' echter' in zljri hotelkamer
wonen en' weigerde blj zljn vrou\v terug'OO keepin. '. '
).
.
,
Vermoedelijk heeft de vrouw thans
.
wraak op haar man' genomen. zaterda~ocptei)<$ 'on~ving' 'hiJ in zijn hotel een
De minister-president, dr. II. Colljn, heeft te A,aI~m~e, het woord ge vo.erd op den 25sten pal'tijdag
brief van w.'s verloofde, aldus' de Tet,
van de A.-R. Kiesvereelliging in den n~l, lIaarrelllilleri.~~er. Ruhn 170,0 ~erSOllell' woonden deze biJeen..
welk 'OOhrijven uit J)usseldori atk0nt.,. komst bij. Dr.' Cotijit spreekt., '.
s~Ig was. Hierln verzocht ziJ hem naar
\
pUl~chJiind 'te komen, daar de schrlH~ ste,r hem' belangrijke 'mededeeUngell
,
aanga~nd~ zijn vrouw ha'~ te doen. Qe
irletisme
'den dag. He~ "Amen" wer~ door, de
ontmoetlllg zou ,In het Dultsche gten~";
adeptert . : .agespro~en ..
plaat-sJe KaldenklrcJ?,en phiats vin·den.
,
'.
genis
.
I~ .t~\a~cc; VeJdwachter met een revolver be(lreigd
Vrlenden van Collaert,' die 'argw~an
merop verviel de vrQ\l\v, schijnbaar Dezer dagen Is bij den slager Rutter kregen,' waarschuwden hetn a,an h~t
Seance voor de l'echtballlt onder- den" iinilded ·vah tiepaa,lde' ')ewe- te Eygelshoven een brutale inbtaak ge- verwek gee'n' gevolg te geven, doch hij
gin:gen 'v'an liaar' marl, "welke '()vereen- pleegd. Een tw€e~al misdadlgers had MeJd~ 'hen gerust m~t de nlcdedeeling,
8edert eenlge weken wordt te Berlijn k01USt vettbonden inet'die'van 'eeh! ver- zlch tcegang verschatt tot den winkel, ija~'plr~iets mtsd~eve'n h,ad en'dus'Ook
VQor 'eEm bijwndere rechtbank een pro- Ileers~gent, I? een toestand van trari,ce, waar eenige vleeschwarell, zooals een q~€;!~ b~11oefd~ te vreei~n.
ces-'gevoel'd tegen eeil'spiritisch echt- ulterhjk gE'hjkend op den toestand, paar hammen en een mand met worst, pe nlets kwaads vermoedende Colpaar en in den loop van dat praces is I waarin lenHHld zich lje'vindt, die na een alsmede de aanwezige geldkfst buit wer- laert hel3{t ilch hlerop naar Pultsch':'
l'let gekomen tot .een seance, welke be- rijkelijk beg,oten dine)." insluim~rt en den gemaakt, meldt het Limb. Dagblad. hilid begevel'i, doch 'bij iijJl aankoinst
stemd wa~' om den beklaagden gelegen- nacht111errles krijgt,. waardoor laj aan
oen <1' veld"· chter de twee onver- 3.,;\~. ~,~t st~tlo, n te K~ldenklrc~eri' Is.
, hunne boven-natuurlijke het bazel~n
slaat. De vrouw rilde, ,
snlk
1 van ~~e sc hXijfs t ~r van
held te geven
,.
- la,~er{ biJ hU,n werk ,op h€e~erdaad be- hi
.. ~ ~p ~l~WiJ Z~l.g
krachten te-bewijzen, welke,een getulge te, steunde, zakte naa.r v~ren en draai- tr'a'p'te 'en' ~ezen zlch olltdekt zagen,·4.e,~
~rl.ef
dO,or
. . ~wee beambten, dIe de
' i'
onder eede had bevestlgd met de mede- de zIch naar Iin ks en naar re c ht s. T oen zette 'eell van hen zljn t~volver op de' '~~l,l<~m~~ v~~ den trein hadden afgedeeling. l'at de geesten "in en uit gin- qit drie ~wart1er ~ad 300uurd, liet de bOr~t Van deil Politie-ambt~naar en ge:. t'·\V~ch~·, ~e~~r~steerd.
'.
tJe:'gro~'ntenMer" tUJtiie~qe"ov~'r:':~(J~i)
glen.'''. ,Nali~keurig ~erd, naa'r ~e N.R.C. man ,~~n ~ua.~netlS~he ket~,n vOrmen, l~stte hem zfch' On'1 "te keeren' ert weg Otschoon dlenaangaande nog nlets
~~on(t:" 'm' 'tirdbtenaten-' khH~en" efnde!tjk
meJQt, tOegezl~n, dat aan aHe voorwaar- dat is. al~e de..h~emers. ~an de sean,ce 'W 'lo'open
. ,
I met zekerheid valt te zeggen, v e l " m o e d t ·
assistentle van een politle-agent. die
d'eu'voor .het' slagEm van het experiment gaven el~aar de hand. Hlj f!uiste,rde van
' ....
l men, dat zijn aanhouding geschled is
EEN N~E~~E ~A~~~"
den smokkelaar eveneens achterna glng
was v~1da'an,: opd~t niet late~' de b~.- tlJd tot ~!Jd lets voor, ~e' rec~t~~iIk Qn- O~ veI4wacb.ter, di~ op.gew.~pend was. i in verband met het feit, dat hij ver. .
I en eerst succes had, toen hlJ zij~ r~J#aag'den 'zOuden ,kunnen beweren, <tat verstaanba~rs' te~en zljn vrouw, die er kon weinig and.ers d~en, dap ~~n, dl~ leden J~ar een erfenis va~ een pa~r
R~c~~~ ~n Vrl~~el~ ,
volver trok en het vuurw~pen dtelgend
~e 'rechtbank' door het kiezen van een m,id~eler~ViJl onfrlsch begon uit te zlen, bevel gevol~ ge'ten. Hlj glng heen, nog h~'n4er<J 'mark van de zijde. ~an ~1Jn
in de' richting van den vluchteling
te lluchtere entourage het gelukk~n bij zoodat een yan de alde~t~m voorstelde $t~eQs on4er de ~drelgh}g van een re- vr6U\~{ .iJi~ PuitsC;Qland 1J.eet~ ge~f~g¢n
Te ~~.r~.ht Is ee~ a~n~~ afgeva~r- hleld.
,...
':"~: .
voorbaat oiunogelijk had gemaakt.' Dies haar' met ~en 'kopje -sterke koffie wat Y()~Vef, wa~rdo<?r ,de jl)bre~ers de gele- ell- \iit 'geld 'over 'de grens gebblcht dlgdell en particullere perso~~~ ~~~
De smoi&ehiar gat zlch nu gewon';'
had 'men _' geheel naar' de aanwijzln- op te fleuten. Plotselil1g kIonk het rot genbeid kregen het .l)~zel}p~d ~ Jdezen. h~e#:' E~ri" en ander' zoti 'da'n vettaden twintig plaatsen van het land blleen-I nen en werd spoedig onder een grooten
i~~ v.an het spiritlsch echtpaar - de verbazirig.·' der "I1eutrale" 'aanwezlgen' De bult werd natuurhjk ~,e~genomen. ntoeten"'zljl1' hetgeen' tOt de ar'restatle gekome~, met !let 4o~} e~~ !1a~~~nale toeloop van het pubUek naar het ~u-.
spreekkamer .van de gevangenis voor zeer du1delljk' en' 'geartlcu1e,erd ult' dell' Zoodra de veldwachter onder de drel- zq~i' 'pe'b~h' 'geleld. '
.
pa'rpj ~e, stlcNien' vO?~ de' v~rbr~ldin~ re~u aan de Linnaeu5straat overgevrouwen (ongetwijfeld· hoopte men op mond van de vrouw, die' tot dl'.sve'r nlets ging van de revolver 'weg ,was, haastte
;(
yan de opvat~mgen omt~ent ~e~ gron~ bracht. rn 'het pak, dat later' werd te..
de verschijning van een geest van het sch~n 'te merken, van wat om haar I hij zlch alarm te maken, 'teneinde een
---slag o~zer, ma~tschapp~, zo~als die l~ ruggevonden, troffell de ambtenaren
mannelijk geslacht) door mlddel van gebeurde, "geen k01fie u • De man' zel ,pogillg te doen, de twee boosdoeners
neerg~l~~d in de we~ken van den ~m~- ongeveet duizend' boekjes gesm()kkel~
gordijnen van het dagUcht afgesloten. nog geruststellend, dat het beter zou alSil0g te achterhalen. {J'egelijkertijd ~PIHW~",JJ lYltJ~EJLJ'
I~k, ~~J~S'~~H~ ri~aanS9hen ~conom~~t ~n filosaof Hen· slgarettenpapler aan. Deze zijn in be~
,gaan, ills maar eerst· d~ eerste geest; werd aan de ~ Heerlensc,~e recherche
, . ..;, ' :
~y O~rge.
slag' genomen.i. Tegen den smokkelaar
:',.'
.
r
.
werd voor de zooveelste maal proces~
Een gezellige lamp met kap goot haar door'gekomen' was; (zoodat men lltoet assisrentte verzocht.
beschelden stralen op het midden van aanrlemen; dat· het 'bij de geesten net Bij' het ond~rzoek werd ook gebrulk
Q~~~c~~ aan flet v~~ d~r ~Ie~
N~ e~n ~nJe~d~ng van l~~t o~~-K~- verbaal opgemaakt. Hij weigerde den
~en tang? tafel, aan het hoofd waarvan zoo is als bi! ~e $Chapen) maar de eer- gemaakt van een poUtiehond. Deze had
. ~erH4, de J1e~r Kol~h~kt ~erd b~s~oter~ , ,,'
"j
11 'op 'te geven~
het medIUm zat, (de vr0l:lw), aan p.elde ste geest kwam niet en dus de 'volgende' il1del'daad succes, want na eenlgen tljd
D~ Regeerlng heeft, naar gemeld I tot het oprlchten van zoo'n partij; die nl:t~~ v~~ Zl n co ega
.,
~lj~en geflankeerd door adepten, die ~ls. ook niet en 'na vljf? kwartier verklaarde I zoeken vond dit dier...... de maud met wp~dt, deri schllder piet van der Hep} den, naam draagt ;,yeree'nlging Rec~t
----;-"-. .---~get.ulgen l1acden gezworen, de geesten' te de man, dat van voortzetting van het worst. De kassa _ Jeeg natuurlijk _ opg~r~ge~ een schilderij te ma1{~n, d~t en Vrljheld'.
•
he_bpen ~ezien. Voordat de seance begon experiment geen succes te verwachten werd na eenigen tijd in het veld ge- d~ fr}.z~gen~ng in de st. Jacob:skerk we~):-:
De ssatuten, die als Jdoel 'aangeven:
fS~UD~-~EC~~ERP~IEY~
g,
llet men de beklaagden nog eens nazlen, was.
vonden.
geeft va~ het huwel1jk va~ a. J{.. ~.
,
',
h '
p.,Ogill,g tot oplicbtin
\
of er nu ook werkelijk niets in of a:;ln
Vrucbt~loos experiment De daders hebben op hun lterugtocht ~~l?-$e$ Julla,l?-a en Z. f<. H. rrlps "het bev?~derel1' van' een maat~1 ap.
de kamer was, dat de komst der geesten
.
.,
.
. nop kans gezlen ergens anders' hun slag ~ ~er~~ard. Op het doek, dat ee~ doc}1- pij, 'Ya~~ln ie~er mens~n oy~reen. om...
Een meisje te Zeist had slechts kort
kon bel~mmeren. en toen zulks lliet he~ De vrouw deed haar oogen open, keek I W.' slaan. In Haanrade hebben ziJ zlch m.eQt~i~ kar~~ter zal l1~b~e~ en e~n sti~ zij~ aard e~ aanle~ i.11 ~f~;e%::e~ kennls aan een jongen man. Ze was
'. _ julst voor den derden keer met he)n uit~
geval bleek te zijn, nam de zltting een eerst een oogenblik al~ verdwaasd na'ar toegang weten te verschaffen tot cen gr~~tte z~l ki'ljgen van 2'~ij L5,Q p1~~r, ~~~~yen ~r w,ejly%rt e~ ~;'d "
aanvapg met het uitspreken van een een hoek en was t6en plotseilng weer I winkel ·,an' Wolfs door het fo~ceeten van z~llel). de voornaamste ~~s~~~~ blJ ~e de gelijke vrl he "van an er~ ~e~" toen het paartje werd aangehouden en
lang ge~d 'door den man, gericht aan normaal.
'... ' .
,.' Ide achter- en voordeur. Linl1engoed. p'~~JHl~Qe~d a~nwezlg W~fdeIl. ~·~e.r~e- s<?he.n te beperken, werde~ oot . , ~~t e~~ ele~trtsche zakl~~aarn bel1cpt,
,,~od en de geesten". Den gees~el1 werd
geld en twee rijwielplaatjes vlelen hier g~yeil, w~rb~j nlet n,~~~ f~~~~f~H~f1e y~~g~4~r1ng ~0e.4gekeur~.
door een 'persoon, qle zlch uitgaf ~l~
verz6cpt om door hun verschllnlng te Namens ~e recbtbank werd daarop in handen vall de bezoekers.
i qauw ke.uI1gheid, maar n~.ar ~~p,~~~lrDe nleuwe }iartij zal nlet deelnemen t~cp.ercp'~ur' va~ 'polit1~ ~ri d~e al$ ~ljl}
~etuige.11 voor de waarheld van het spl- verklaard, dat de seance niet alleen ten U'it het felt, dat de mannen ult Eygels- ! t}ige opy~tting z~l worde~ g,es~~~e,4. \ aan de a.s. Kamerverklezing, doch in meeilln~ ~e kennen gaf, da~ piJ genood~
r~t1sine in bet "belaug van de bestrij- doel had om den beklaagden het volle, hoven in de rlCht.ing van Haanrade Zijll I Aan voorl1c;htlllg door' d~ le4en <jet een brochure in een oplaag .van twin- ~aak.t· waS proces-verbaal OIl' te m~J!e~.
,dl~g van het bolsjewtsme"!! Ee~ be- pond te geveI}, maar tevens om spiritls-' g~g~an, mag men concludeeren, dhtt zlj hofhouqing' zal het del~ scllJ~4~r' biJ d~ tlgdulzend exemplaren haar inzlchten N~4at h~f ~ich d~Qr he~ to~~en v~n \ee~
!'Oet> o~ de geeste.n. dus, om zich aan te t~ll te overtulgen, da't zij het slachtoffer de rich~inp V~ll' Duitschl~lld zljn uitge- i ~ltyoet~g der nioe~liJk.e, m~.a~ ~~rJ~e- aan het Nederlandsche. 'volk bekend p~nnillg had geleglt1m~er~, ~o~eerde ~t~
passen Nj de pohtleke conjunctuur van .Zljl~ van een misverstan~.
gaall.'
'rende oP9.racht n~et ontbreke,n;.
maken,
q,e name,~ ~~~. be~4en, ~1dus de N.~.C~~.,
,
:' ...' ,," ':
. ,;.'
,.
,
~~na pij hu~ ~eede~~~~, d~~ ~ll z~~
• ., _ __ _. ....
ket teder tot ! 25 boete wuden ~drden
veroordeeld, maar dat er ook gelegenhei4
was deze boete terstond at te koopen.
wa~ een bOOrag van J 10 per persoQ~
vorderen zou.
Het argeloos, hevlg verschrikte ,melsje;
dat om haar betrekklng Hever nlet vetI HAvE SENT" PRIVA,e:'
- tN<a: I}\I:: nE~l' c:$1H~ ME!H'
del' met de politie te doen had, beloofde
o~Yr T01il-lIt SIKH: AHBSO
MICKE.V MOUSi= ON A '
te trachten den' volgenden dag 'de beo;\S\~', WHE~S "P1<\VA-'r~
eOVSRt--lMENi ERRAND!
f 20 te Jeenen, daar ook haar
noodigde
, MotJSE' WILL M~6i
He:: WIL..1.. JOIN ...oUR ,>
aanstaande slecht bij kas was. Met de..
'YOU!
ilfA"('
IS
"L
L.
I
PAT·ny LAIER
"
zen toog zij er den volgenden dag ~et
'VQ~ , Mt-.V O~tlAR,T
IN'T\-U::
dit doe! op uit, echter zonder resultaat,
A"f' ONCE'.'
P6SE'RT'l
,.
c;>f beter, met· bijzonder gooo. resultaat
voor het melsje. Een der personen nt,
tot wien beiden, z.lch gewend, hadden;
vertrouwde het zaakje niet en stelde de
, politie met een en an:der in kennis.
Dez'e ging' dadel1jk op onderzoek uit en
zoowel de aanstaande van het melsJe,
als zijn> vriend de z.g. rechercheur, wer..
,~
q~n In arrest gesteld. it Waren twee ~e ..
huwde Jonge mannen ult Doorn, die dit
heele geval In elkaar' gezet hadden om
het meisJe: J 20 afhandlg te maken.
Beide vrienden zijll wegens poging tot
opllchting ter beschlkking van den of...
fflcier van justltie gesteld en in Utrecht
Als Mickey weg is ontbJedt d~ kapitein
f Hij voegt zich qan w~~, bij je
On~ertusZiJ~l uniform laat hij in een apart pak
'fien minuten later is Mickey het~
Ingesl<;>ten. . .
'
.. ,
s€rgeant DC'l1del~kop ~n spreekt'lien), 'alduS' op' d~ afgesproken }jlaat~, dl~ 1~ schell is Mlc- wl~kelen. zij'll karabijn wordt handlg weg- sUldje' uit en het' ezeltje' aan~porend
aan: .
.'
I " ~ . (. . 1;'
b~paald 'heb op' 'de 'oase Slkkle key: in, het genWffeld en dan. koopt Mickey nog een tot celio sukkeldtafje' gaat het hr de
BESCIIERMING VAN OUDE IlUIZEN
. ,,&2r~ea.nt Don~erkop. E~rglstef~n ~eelde Aardbel. Oridertuss~he1), 'acht it{ sfadje Dqssls p'aar veldflesscl'1en 'en een paar' groot~ wa- Tkhtlng van de oase Slkkie Aardbei
lk je n1ed~ dat je €en dezef" dage'll: SpI6n.- het taadzaam '<lat je zoo sJX>edig Ali een winkel terzakken. Na z'n laatste avontuur heeft-ie waar Mick~y nog in de middag l100pt
INa d~ s:u~cesr\1ke p~oeln~min~en; ~el~
nenwerk. zon verrichten. ¥~1.?' j~ J~ tn~n:' mogelijk een aan'vang ,ma'akt met vaq . tweed~ de'schrik voor' de woestijn te pakken! Dan te arrlveeren. Een ruime voor..
ke' ·men lnet' rubber' wegd~k heert' genonetjes 'uitgezo·cht?" "Jawel, kaplt.eih", j~ plarin~n: D~ai'om h~o ik ~raag handsche kl~e schaft hij zich nc'g een klein, mafferlg sprong op sergeant Donderkop om
men; zuIlen de stniten van de stad Qx...
zegii ,,'t' Pootje" en noemt de' nahleli van dat' Je van~aag al me~ je hlanrte'- ren bhiilenge- ezeltje aan en in het sjofele stelletje dat zljn zaken goed \To~r te bereiden
ford van rubber-p1avelsel worde'u voo'i·~.
'heJ:'l 'die met hem ineegaan. tBij .'l\~t hOor~tl t'jes vertrekt'. Maak dus n'U alvast sta.pt en ki~st .d'an de Winkel komt uit~stapt zou Z€1fs heeft hij hard noodig.. Mickey Vel··
?ien.. Pit besluit berust op. het felt, <lat
van den naam van 'Micke~ de 'MUl~ fronst alles.' in gereedheid,' ii~m vlvres' zlch 'tot grcio- de achterdochtlgste inwoner van Dassir~' keel't in lq.e gelukkigste stemming
vele antleke en zeer oude hulzen ill
de kap1t3in e,en. <1e wenkb~a'UWel\ ~h iegt:
voot eel} ~eek en- voldoende te
verbazing All niets bijzonders gezlen hebben.
van de wereld. rfu ~s hij eindelijk
Oxford 'e:rhstig worden bedreigd met
J,~k heb soldaat Ml.)ls jUls~ met een mlll- ammunitl~ I Da_t is alles I" ·"Ja· van' dell Wil1zijn d9Cl nabij ..... : en·~;\n· een eve'nondergang, doordat het model'ne v'erk~r
t~h'e z.en~ing naar D~ssi$' Ali gestuurd, weI, kaplteln!" regt sergeant keli~r de sln~
tueel mlsiukken van het plan den~t
den' grond ~oet trillen, waardoor scheuhij Hever 'Diet. ,,'
. " "
1U~al' ~at is l1iet 400 erlf, als hi}' terug . Dor.derkop, brengt correct h~t sa-, rigst~ ~~l, Qnring in de.oude muren ontstaat. Daar";
kOH\t zend 1~ "pl. je wel a~hterna.
Imit ell, vel'dwljnt.
" , o~~ijkfite' b~rentegen is het rubber-plaveisel wo elas-.
n9.'1 s ,val?- d~
Us~h, 4a~ aIle .tri1lingen kunnen worden
h(;el~ zaa~,.
,.
y~r,kl)m~~l.
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Hollcndsch stuk on.~~F '·1Rr).gfJq.r,~~ch ps~~I~qn,ie,"
.
,

doelde .~,9,1~e,e~,~cprijJe,r, zijn l?~.rtner ~,n
~uiye~~che ver,1;i.dl:t,~~ng, J:!.Q~,we~ Z,~ baa!',
al,1e dde, lets lriOris~rachtlgs, ~~ts weerzln\v'ekkends en letS!·,cttltureel-onntoge-.
lljks Vinden. Dit is waarlljk ' ,b.ti.He.~'i.e,W99P'~nap en het is dlt t~ ~eerl 'onid~~
dit probleem -veel gemakkehjker tra:..
~~cq. d.an ~Q1l,1isrh ware op te lossen geweest. ~if: liep' de s~hriJ.v,er Immers
voortdurend het ge,va~r,' dar hij den Indruk zou maken;' het,' nioreel':'s.t\titende

Premiere
b" Hofstadtooneel
~',
" " ,1/

~en

.. ons.:

:Uaag~he

~:ed~,w.~!J~,e:r s.??;~~f,t

•
.
D>at w~s nog ,eens een succes! W1J
zoe~en te vergeets in onze herinnering
naar een stuk 'vail een Nederlandschen
,sch:rij~e~, waa~~~n de .e~.rs:t,~ 'Y,~r~~1~1~~
z~, ~~'W,el,d,ig Ins~<?e&f' ¥re~ Il;ld,~,t I 111' ~e~k
geval lang geleden zijn en we hebben
in «Ie laatste jaren stellig niet zoo lets
beheefd. Nu moat moo er wel blj in aanmerktng nemen, dat men hier te doen
he eft met een soort Ahasverus-geval.
Eern oudere Jg~neratie dan die, welke
tha.ns den mlddelbaren ~eef,tij~ p,ee~f,t
,berteikt t za} zich nog ~,el !le!~n:ner~,~ .~a t
wijllen Heljermans, toen zijn eerste ~tuk
"I)(J)ta Kreme.r',' was g,~:va)!,eh,:.~~~o'p
zijru .Ahaaverus'' he,efp g~s.c~,reye~ ~11
doem vertoon~n al~ f,ef). ve~ta~inB' u~,t p~~
RU$~isch.
.

I ','

'1"oen "Ahasverus" succes had, werd
het, bUit~i1landsche maskei' aigen~'in~,l~
en ~riepen He~jermans'e~'z~J.1?- .vrl.eti\d~P.:
Zie je wei: een ;Hollandsch s~u)t 'word~
afglemaa~t door de crl~ie~, ipa~r' ;lIs' 'd~-,
.

~

1

uw.,

'e~' ~ti~~l:lt~~)-~!>s.u,r~e l,gl\~~I~ch~»d' ~e
w1!len 1 verg~lijkerl~ .Maar dien indruk
krijgt men nlet ; integendeel.

E~ll

'

""

,p~ ~wak~~ ~t~~,e,I?- ~~~ r.e~ s~u~ ~ep
~~r ~~( het '~'~ :v~~l" ,el~ p.o,g al',ee~~ wUle-

~~,l~rJg

'.oP-

~~~" ,~~~r¢~~~~

4er

p.e,~~~n~~.~1)

~

lJet Zevelltig'jarig jubileulll van Johan strauss' "An der schonen blauen Donau". Op de foto: dr, Felix \Veingartner
';.

I '

~

dil.igeert de \Viellel·

SYll1pll0ni~er.

~ri' ~,~n e~~~ '~~~~r~' ~n~1,~~rR-~~.~' iQ het

slotbedrljt,' waann m~n oo~ we) eens

e~er{ 4~~k~ ,:'" N'~' P'~~#"4~ s~h~~iv~'~ t~h

eelLtv (letect-i've-tverllctlert

fuoeHe" '6m zijn' ~.vehwtcl1t te' pew~rell
p'lfz~l~ a'c~Oba~isC'~~: to~~er 01> de gren':'
.

"

,

.

Slaucrhoff's ,verk

.

Verz;ameling van zijn Iitteraire na..
latensc~lap

llet jubifelttn vun Sherlqck l!olrnes
De schepping va~l Conan Doyle

Wij waren nog heel jong, of we waren
er nog heelemaal niet, toen in Janu'a~i
vijftlg ja'ar geleden het' eerste Sherlock
Holmes-verhaal van Conan Doyle verscheen. Niemand vermoedde - ook de
schrijver zelf niet - dat zijn held een
,wereldvermaardheid zou krijgen, zoo
groot, dat velen op den duur niet eens
precles me~r wisten of die Londensche
detective werkeiIjk leefd'e of een denkbeeldige persoonlijklieid was. Meermalen
Js het voorgekomen, dat toeristen, die
Landen bezochten, zich naar Baker
Street 221 B begaven, betzij om het huis
Het
al~een m~ar te bekijken of om s~erlock
~,ohher~~epeJijk afscheid"
Het ,zal den bewonderaars van den
Holmes o'ver' particuliere a'angclegenhe:.
I
',
betreurde'n 'J. Slauerhoff gen'oegen d'oel'l
d~n te raadph~'gen !
ltwam In 1927',' tgen "The Case-Book of te vernemep, dat thans een begin geSherlock Holines" verscheen; Het werd maakt ,wordt met de regeling van zijn
pe eelllge, die weI bestond, was Arthur oen tijd, \ya"ilt dit laat,ste werk bereikte letterkundige nalatenschap. '
,
Conan Doyle zeIt. een toen acht-en-twht- volgens 'zijn b,ewonderaars niet meal' het ' In den beginne deden 'geruchten de
tigj~fig med~cus, die al heel wat van de Vl'oegere pelt
ronde als 'Z9u de heel' A. Roland Holst
wereld had gezlen en later nog de Pdol- II
.. '
als executeur-testamentah· optredet'l.
stteI<en en west-~frlka ZOU bereiztm.
H~rhaalde1ij'k heeft Conan Doyle ver- Oit,is niet juist, naar de ;,N. Rott. Crt:'
Een w~~en~chappehJk ~an, die belang ~laard, dat Sh'erlo~k Holmes zijn ernstlg thans v.an bevoagde 'zijde verneemt.
stelde ~n hteratuur, poezie,. historie en literair en wetenSchappelijk werk weI Holst, die Slauerhoff in zijn laatste le-:
psychologie;, Maar die tegehjkertijd een Jen oeetje in '~en weg haq gestaan. vensmaanden op voorbeeldige wijze bij"rare draai in zich had en ~oor eigen Want hij had' hoogere ambities, waar- stond, heeft alleen de voorloopige bege~oegen doordron~ .in crimmeele ge- van zijn hlstorlsche romans, 'zijn medi- sprekingen met de moeder en den broer
~~urt,enissen, in pohtlezaken, en op el- sche schetsen ("Round the red lamp"), van Slauerhoff gevoerd. Deze hebben
gen gelegenheid misdaden. ttachtt~ op getuigen. Gedurende zijn laatste levens- geleid tot een zeer ,bevredigende oplo~
toe h~ld~ren.
jaren wijdde hij zich, zooals men zich sing., De familie behoudt 31Ie artistt~r.e
herinnert, aan het spiritisme. Ook spi- en materieele rechten a~n de nalateaDit leidde tot het ontstaan van de fi- ritistisch Nederland heeft hem eens voor schap verbonden aan zich, ma'at"' peguur van den detective Sherlo'ck' Holmes het houd~n eener lezing te gast gehad. noemt een commissie, Welke uit h~ar
en zijn onafscheidelijken' vrlend dr.
naam ~erechtigd is aIle stappen te aden
Watson, twee persoonlijkheden, waarin
Sir Ar~hJlr C9nan Doyle, die - dit kan in het belang van Slauerhoff's werk en
Conan Doyle veel van zi~h zelf en van niet wordthi on tJ<end - op Edgar Allah nagedachtenis.
zijn eigen kennis heef~ gele~4. In ~887 roe werd ge~s~lreerd, komt de eer toe
Deze commissie heeft zlch .aldus sa.maakte Sherlock Holmes feitelijk Zljl\ het detectNe-gEmre in de letterkunde mengesteld: voorzitter A. Rolalid Holst;
debuut in "A study in Scarl~t",' waarin zijn groote pophlariteit te hebpen ge- secretaris K. ;Lekkerkerker; led en : D. A.
wij getuigen zijn. van de kennismaking geven. Velen zagen er vroeger op neer, M. Binnendijk, dr. :Menno ter Braak,
van Holmes en Watson. Deze laatste en nog zal niem~nd beweren, dat het tot 'Prof. dr. N. A. 'Donkersloot (Anthonte
was mlIitair dokter en werd ten tijde de m~est v~rfijnde uitingen der wereld-' Donker). J. Greshoff en mr. H. Marsman,
van den rweed~n Afgha~pscl}ep oorlog literatuur behoort. Maar onderschat mag
Het einddoel is te komen tot een
naar Britsch-Indte ge4irigeerd. In den het toch zeker liiet ~ worden, - voo'ral editio ne varietur van Slauerhoff's verslag van, Maiwand we.-d hij gewond en niet sedert is gebleken (fat zoo tal van zamelde werken; doch' de eers'ta3nwemoest repatrleeren.
'
groote mannen na hun z'waf~i). arbe~d zige taak wordt gevormd d'oor het sazich gaarpe vermeien' met' h~t lezeri van menstellen van den poetischen arbeid.
Zonder' veel middelen' kwam hij te q~tective~verhil1en,en er geestelijke rust
Deze is zeer Iverspreid en de bundels
Londen aan, waar 'hij nauwelijks iemand bij v~nden.:.. Heeft o~ze minister-presi- vormen slechts zelden een afgerond en
kende. Hlj ging......op zoek naar een' wodent ar.. Colljn dit nJ~t nog pas kort ge- samenhailgend geheel. tHet ziJn toevalning, ontmoette een vriend, wien hij ve'r- leden openlijk erkend? iige verzanie'hngen, welke SlauerhoH,
!'
--'
telde dat hij een goe~kpop boardingm~t, de heUl elgen onachtzaamheid vo'or
house zocht. Het trof g,oed, wapt, eell
Een halve eeuw detective-verhalen....... aardsche zaken, op uitgeversverzoek uit
kenn~s v~n, den vrlend' wp.~ eyeneens oQ
't Is ook een jUbUeum. "
.
zijn 'voolTaad samenstelde. '
zoek'riaar eeh woning: een,l~twat ~on
derllnge man, die zlch voor chemi~' en • 2E ..__
"re
anatomie interesseerde', maar van wlen
men niet wist wat hij eigenlijk vpor een
werkkring kiezen zOU. 'Dit was Shedoc~
~ohnes.
'
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.. ' Patti Steellbergen, n}l"k Verbeek.
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zelffde schrijver zich vermomt als vreemdeliing, dan peert hij succes. De conclusie was natuurlijk fQu~, want h~t 'eerste
stulk kon slecht en ,het ,tweede goed
zijm, 'maar misscpien zal ze nochtans
we€er worden getrokken door de vriendem van den heer Den, Hertog, nu' iij'n
..DlUivels Prentenboek" \2OO'n 'grooten
bljwal heert gevonden na het . geringe
suc(ces van ,,Ex-Koning Peter". Immel'S
heti ,,Prentenboek" heeft hi} gedekt met
~em ,i1ongaarsch klinkenden naam van
Zolltan Horvath.

zen van he~ psycpologisch aappemeHjke
en op die van het blijspel-geiue. l\faar
juist als 'men dlt laatste denkt, wordt
mert, door een prachtige vondst van
den auteur, gewaar, dat men heelemaal
niet ouiten het blijspel dreigde te ge-'
raken.'
,
..
'" ' , ,

Van de spelers traden uiteraard de
drie hoofdfiguren op den voorgrond:
Verbeek als Ide tooneelschrijver, Paul
Ste~nbergen als de speIer en Vera Bondam, die een sympathieke, war~even
dige creatie had' gemaakt van'-db vrouw,
,,:Oes 'Duivels Prentenboek" is geel) die den fatalen "inzet" vormt. En dan
vlelkkeloos ~ooneelwerk, maar mag tbeh verdient," · 'v'~n! 'de ande~n, , Henk van
well een .buitengewoon boeiend en ~n:lll Buuren met name te worden vermeld
sa'rot blijspel worqen gtmoemd, dat 'ge- yoor z'jn kostei~jk~n butler. " I
tJli~t van levendige fantasle en valJ. ee~l
opnnerkelijke, waal'lijk bewonderensEn ,.Des Dulvels Prentenboek" vel',.
waalrdige sUbtiliteit in de 'behandeling dient eigenlijk zeker dat het ook over
vam het - A zeer origineele, ,maar llcht de 'grenzen g~at. 4ls men, om t~ betot' net vulgaire leldende -, g'egeyen.
gin!l~n, pet eens deed v~rtalen...... in
Hett gegeven is dit: In ;vroegere eehw'en 't iIongaarsch?
\ 'i
ver,'speelde een man bij Des DJivels
Premtenboek (de kaarten) ~oms ni~t ~1
Maar dan natuurlijk, als van "Den
leem zijn ve'rmogen, :maar ook: zijll Hertog" !
vromw. pat kan nu niet meer. Maar wat
voo)r situatle zou er ontstaan als het
tOclh
gebeurde?
. eens
..
.
Nlu Is de gedac~lte aan deze mogeIijkheild' voor een' hedendaagsch 'culiuurinemooh "zoo stuiterid, dat het blj voorbam.t een hachelijk bestaan moest wezen
oO}," ~a~r te drap1at~s~eren...... en dan
riO$ .wel 1~ een 'qlijs'pel, wa~riq d~ een
s~~iltende gedacht~ l~chend moest wordem _behandeld.:
"
'..,'
•
iJvtaa'r de' heer Den 'JIertog heert dit
l,1i~~~q~' ~te1,{eUge, ge~even val1: ~egh) tot
~lnj,de' zoo fijr geh~nteerd, dat hij zic~
ge¢m oogenbUk 'in de v~ngers' h~eft geprllkt. Hij is op den moolel1 inyal '~eko
mem om het geval aanstonds min of
meIer vast te zetten in de sfeer der 'fantasiie door het te stellen als het gegevell
yam een'tooneelschrij'ver, die' zoekt 'naar
stoJf voor 'een stuk.' Daardoor zijn we
dadieIljk al l~tw'at verwijderd van een
VQOl'rstell1ng I als, nuchtere ~e'aliteit en
mem staat telkens weer in' t\vijfel over
de vraag, in hoeyerre die tooneelschrijver', die toevallig' (door vele partijtjes
ecatrte met een kennis)', door den puivel
wOlrdt ge'inspireerd tot thet demonische
speil, iich daarin bevveegt als mensch of
slecchts als schrij.ver. Doch bovendi~n h
Oem 'Hertog er :in geslaagd olii oris
psyrchologisch aannemelijk te make!1,
dati .de :drie hoofdfiguren - de vor~ppe"

~
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balans na drie' maanden

.Bmds drie maanden is 'Madrid aan
beleg, het .kanonvuur en de aanvallen
van de bombardernentsvllegtuigen del'
rechtschen blootgesteld geweest, meldt
een 'correspond~nt van de Times." In -,
mllltalr op~ic6t mogen de aanvallers
wellic~t nlet veel verder Igekomen ~ijn,
maar hoe is de stad er in die <Ide
maanden gaan uitzien ! De bevolklng Is
met de helft iverminderd. Ongeveer ee'n
derde deel ,van de stad Is ontruimd we..
gens het voortdurende ontpioffen ,van
granaten, die'van de gebouwen ru~n~s
maakten. . AanvaUen met vllegtulgen
hebben de verwoestin'g tot in het hart
van Madrid gebracht. De groote gebottwen kunnen niet wegloopen, zooaIS' de
menschen. Het vroegere Koninklijk
leis, dat stevig als een fort op een hettvel st.aat, de vijandelijke llnies \
heerschend, heeft 'het ook moe ten ontgelden. De carabiniers, wier:' taak het
was zorg te dragen voor de schatten
die in den loop der eeuwen In het paleis "verz.ameld zijn, hebben de vensters
en deuren met zand~ak,ken' gevuld, en
de voornaamste kunstvoorwerpen naar
de kelders gebrac'ht. Er 'is al een bom
in de koninklijke ,waPenz.aal ingeslagen, (maar de schade schijnt, volg~ns
bericht oit betrouwbare brori, gering te
zijn, en dit is tot nog toe het eenlge
ongeluk dat deze unfeke en onschatbare collectie Is overkomen.

•

De schatten van het Prado zijn ult
Madrid in veiligheid gebra:cht~' mdar'
ook niet voordat er eenlge' brandbohl!pen op het ~e'b?u~ w~~ep gevallen. Pe'
s'chatt~n vart het 'arc}\aeologisch., mu...
seum, de academie van 'ku'rist' 'en ,we,
tenschap en de national~ -'biblloth~e~
l?c'l~~j~en ~v~re,e~s' in ~t~e~kelijke v~l
lig\1eid te zijn. De artist1e~e weelde hi
de geconflskeerde paleizen van den adel
is deels' verioren gegaan, 'rilaar eenige
beroemde shlkken" Izijn gered kunrlell
\vorden. Het Palacio de Lirla, het archlef
van den hertog van Alva, is door een.
bom getroffen en geheel uitgebrand. De
zwartberookte vensters' 'fn' 'den' 'gevel,
het: Ill'leesterwerk van IVentura" Rodriguez, stare~ \ stQ~ o9r '~i~)l ~t~. Dip is
een van qe ergste verl1ezeh die Maq,..ld,
'!'a t voo'rriialig centrti1l11\raii~ ltunst, waar" een 'zi~~" aFt~stlkk~ ~~i~)"~lji~ 'llJ~ '~lle
eelen 'van de ~ereld plachten ~e be'. ev~n, h~eft g~I~~~n. ~t 'Z~l; "i~e, 'verloren zijn gegaan, maar m~~ IlJ.ag hopen
dat het grootste '" deel 'v,an"de kunstschatten behouden zal blijkenJ zoodra
het: mogelij.k is n~ ~eze~ v~e,es.el~j~.~n
oorlog een inventaris op te maken.
IDe Iberoemde kerken' in 'barok-stijl,
waarpp Madri~f Z?P trots~~ W~s, en dfe
helaas ook z~lke p,elangr~Jf~' Y09X:W~~
pen' in den' str~jd tegen de aanhanger s
del' kerk waren, zijn ten deele verwoest,
zooals 'de kerk van: San AndreaS en die
van' Sa',,) S~b~i~#. ,?e~ si~9~~'t~ v~n ~e
hootdstad Iheeft lWe111cht nle~ Z09V~~l
gelecten, maar het Is In ~et" bi~n~nS~e
van al d~~' t~otsche geb0V-\V~I1' waailn
~e ver\loderirig n.ee~t' p~,a,at~' ~~~~,~~.
In sQm~lge 'kerken ~taan auto's geparkeerd, andere dienen als pakhuls'v<>9 r
leverts'$lddel~n' en '0?F1ogstH~~' W~t
sommlgen ontheilJgi~g' l).o~~~:?, n~men anderen mOderntsatle.
'
.
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,
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~

Watsop. en Sherlock Holmes leerden
elka~r kennell', zij gingen samenwonen,
werden' het merkwaar(iige vrien(ienstel, waaraan de wereld zoo veel plezier
'heert" bel~efd. Ja inderdaad, Sherlock
HQltnes was een vreemd-, stug en ~etwa~
'ironisch man" die er vfln hield den ongecompl1Ceerden Watson te 'overbluff~m
~n wat "klei~" te hoUden. Hij had in
d~m grond der, zaak - aldus Conan Doyle
~ eeh zeer be'perkte on.twikkeling: van
IJter'atllur, JUosofie, astronomie wist hij
n!~ts af;/ zijn \ 'politieke zln was ~W,ak.
:Maar daartegen~ver stonQ.en een grondige kennis van de chemie en een ontzaglijke kennis, van sensationeele lectuur.
Hij, scheen 'eike pijzonderheid te weten
van elf( misdrijf,' dat in den loop der
e,euw yi~s gepl~~gd! Verder speelde hij
goed vioql, was een uitstekend, bokser en
schermer,: en had een behoorlljke practische kennis van de ~ngelsche w~t
.

,[)en ·heelen

en

I

Dit alles vinden wij vermeld in "A
Stl.ldy in Scarlet", het' eerste boek van
Conan Doyle, waarin Sherlock Holm~s
en Watson 'tezamen optreden en de
eerste zijn gaven als detective toBnt.

De ,Stefansdoul te ,lVeellell.

Maar, h~t was toch

p~s

tlqg fit.,.. ..

I~ delt wqnder vertichi VOOT U
zoo'n doosje Wybert tabletten.

.--

Wybert
geeft het, wanneer U ertkele tabletten
Wybertjes In Uw mond laat beschermen
; oplossen, en de dorst U nie~
de ked,
den heel~n dagkwelt. Doordat
ttl.
ziJ ' zoo-' verzachtend welke~
op de sliirnyliezel} v~n mond- verdrijve"
en keelholte en deze d~infec-,
dorst
teeren. ondervindt U minder
last van. hitte en stot.,,· - ., '

:W~t

'~ peT~wikkend ge~od

I

I"

"WYlERT
~'
Imp~f.e~Ts:
~.

i
Aileen In orfg. blauwe
dooxen
it 25; 4$ ~n 6Q

in 1891 dat ~de

•

(t.

I

be-

schier eindelooze reeks verhalen, welk.e
ons zoo vertrouwd zouden worden, een
aanv\lng nam. "A Scandal in B'ohemia"
was de eerste "short story" van dien
aarq, die in het tijdschrift "The Strand
Magazi~e" verscheen. Hij maakte zulk
een opgang, dat Conan Doyle als 't ware
gedwongen werd er mee door te gaan :
hij schree! er in tot~al 56, die later ge-bundeld werden. Conan Doyle kreeg er
ten slot~e genoeg van en besloot de serie
met de "Memoi~s" van Sherlock ~olmes
te beeindigen. Ma~r het hielp he.m,niet;
iijn lezers konden
niet genqeg' van
k~ijgen en eischten meer.

I
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•
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Pa-

er

.. Een der tooneelen ~f~ "pe~ fju~!~I~ n~Cll~~ll~oek". Y~ll ~'41' r.: Pie~ ~i~ll~S,

:Il

,:pc 1~I~n~~~cJ~att~Jl van llIndrtd

Nu komen hierbij nog andere kwallteiten. De handeling is ongemeen levendig en houdt ons, zes tafereelen lang,
onafgebroken in spanning. E'n, de dlal<?Og ~s v,a ll ,~,~,!), y~,rbl~ff,en1e vlrtuoslte.it, b,ijn~ st~~d~ ~~,a~n,d~ ~i~ ~o~~e,
sl1e)le' iltilleu, die alS' V(jnken heen en
~ve~r' fU:ts,e~n~" ~.". :. " ''',
.
"\",.'
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au'g. savelkoul,
bonsoir
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good niqht wear

pyama's

3821
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In effen k'euren
of

moore streep-dessins

·v/a

Fa 4.75.
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..DE TABAKSPLANT"

Werkelijk blijmoedig

(v/h F. H. JUS T MAN)
JatQvia·Cellttum,

Noordwijk 38b,

8<Jndoeng,
WElK

Bragaweg 39"
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Telefoon Welt. 349

Telefoon 1183
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. geeft men. de beste Service?

lId e
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PLMTST

.,HtJ Is er erg op gesteio. zicn 10 de
zlJn patlenten te kunnen verpiaatsen."

nog heden Uwe bestelllnqen ,bi)

, ."d eTA B A K S P LAN T

-----------------------,.. .

;.

.•. .: V ~ RTREK.. Iv! ~ Il.-SC HIP

~

f

(IJ.~~S1l)g

II

Gebrulk ,,0. T. E. V. A.

~,
g~voelens

auto s

I

van

snowr.

,

-

alleende~EZONDE·

.

;-

~

.

,

I'

I

- -...."

STAALBUIS LEOIKANTEN

2persoons v.e, f 50.- eompl,
I, persoons V.O. I, 35.- eompl,
Gewoon model, billijke prijs
Voor het verstrekken

en worden. daarom overal gepnetereerd. Verkr. teg:
zenuwzwakije 3'.- en 5.- Aderverkalk, en verh, bloeddr, 3. en
6. l\looU., en Onger, Stoelgang
3.- PijDl. en ppgezette lever
3.- Djamoe (djarnpee) Oesoes
reg. dtv, Ingewandss, ~.5() en
5. ~ex. Zw. ,5.- en 7.50 Suiken. 7.50' ell 10.-- D. R. krulden teg; verbloed, bij Yr. 3. en
5)- ! ;Sallta. '(gezondhJeidskr)

van inlichtingen omtrent
afbetalingsvoorwaarde"'.:

--.;,.-uo_ _

GOANTJIANG & CO.

eonstipatle en overtoll,
vetvorm ook v. heeren en onwelrlek. . transp,
3. en 4.50

.SEmen 117 Batavia-C. Tel. 1917'
! Gemblonqon
28 Soerabaia

lUaand'itoorn. 3. en 1.50 Bloedzutvering teg, pulsten 3.-,
o. en (1.50 Galsteen 3. en 5.Kraamvrouwu.
(40 dg) 9.-

telefoon 3958

v, dames, zeer

lax. 3. en 5.Nierehvit 3. en 6.- Niersteen

, Mevr. A Fransz

bestaat nog slechts eenfge maanden en
heeR toch reeds vele relaUes - -

Datkomt
doordat Bad I s k a goede service geeft
en In de allereerste plaats - - - -

,VLUG r
VLUGGER r r
VLUGST ! f r

hetrouwbaar Is

De Maileditie van he·t Bata\liaasch Nieuwsblad goat per
vliegtuig naar Nederland en
wordt tweemaal per weekver·
spreid.
Slechts f 3.- per kwartaoJ

S lui s b rug s t r a a t

. l(~uitenfand

J 4.-).
o

.

VUUR·
LUCHT. WATER

AARDE
~:r:~sc~:~P~~/J=' ::~~:,~:;

dr,ukwerken

..

Uifgave

door

Bad i s k a bezorgen!

Bad I s k a faalt noolt I - - - - - - - - - - ~J

- Bat a vi a...( e n t rum

Magneetjes -Trekke.'l

, 3819

~

..-.._ _""""""'_-..-_ _

B U I TEN Z 0

.

Abonn6',s van

. ' . .

Gang Kenango 26 Senen -

Telefoon 132-136 Welt.

· O. D A V I. Q :

Onze

PROVISIEN en DRAN·KEN
zijn prima, onze prijzen BILLlJKE R dan elders:
3811

.0,

~loscooJ)weg 1· tel. 389 I$u1t~JllOfl
of

Moppet!
•
De heeoreboer, woond~ midden in
een park, aan den Ingal1g'waarY~ll
hij op een hek eeIi brJe.vel.1btiS l1ad
laten aanbrellgen.
" .' .
Eens op een morge~ ont,dekte'.de
brievenbesteller, dati };lek ,en' PUg
door den stornl waren vernield.
Hij wandelde (daarotU'· naar~, )\et
huls van den boer, ~ 'n wal'1d~l1n
getje van 10 minut€n .,.:.-. en~'el :
Uw bus is vernield en daarom.lleb
ik uw brieven onder een 'steen· biJ
den: ingang van 't pa'rk ·neerge..
legd!
.

*

Hij: ."Weet je, dat·
zoolets
als een gedachtenlezer 'ben 1"
Zij: "Dan begrijp· ik nlet waar;.
om je nog aan 't andere, elndvan
de sofa blijftzitten',i.,
:.:' ,

TJIBADAK.
Voor abonnementen. klachten om·
-rent bezorglng van het

HEERUJK

B O,G 0 R

TO K 0

8eUeven

Toko LI L10 NG HIN ~:~::::~g::ee::;~~~t:1~::~

G. KolIl & Co.

PROVISI~N 0

R'G

5~ta~~

.. ~leuwsblad te Bul~nzorg

..

gAl".

BATAVIAASCH ' NIEUWS~LAD
enz. gelle-ie men zlch te wenden tot

het

werkelijk GQED EN GOEDKOOP koopen, koopt dan ultsluitend bi] zlch voor klachten omtt~nt· a1~t.

18 Nirom-voordrechten in' boekvorm met 24' ilfustrafies, over
aardbevingeh en hoe zij opgetee- . •
kend wore/en; hel onlsfaan van
regen, mefeoorsteenen en kafene/erhervorming, magneUsme en
cosmische strafing, kortom over
al1es in, verband mel; e/e . vier
kfassieke efemenfen, zooafs e/ie
zich aan de bewoners van onze
Archipe.' voordoen.
'

&JiA

Lailt Uw

.

P,i]s, gebonden', 2.25

Oude Tamarindelaan 53, Bat.-V.
113w

.

sail he; Kon. Hagnellsch en
Heleorolog/sch Obselvaror/um.
3810
Ie Balav/a

r..,sre

en gruls 3. en 6.- Dysel1terie
3. en 5.- Witte VI. 3. en 5.'Geetzucbt ;31.1- Gonor..b. 3.5 en 7.50 Obat Seriawan teg.·
dia'rrhee en onvold. spijsy. 2.50
-en Opo lIaarolie It.er bevo'rd.
groel 1.25 Seriawanolie (mondspruw) 1.75 ExceemoUe 2.50 Te
Bat. en Banc:L 1. ane apoth.
B'zorg: W. Java Ap. Sook'mle:
AP. Gedeh Ch'bOll: AP. Slamet
P'bang : Toko Sunshine en
Kho

W· I LT~ U
;1

LEDIKANT ENFAB RIE K

~~.

Ind. Kruldenhandel

"

Koningsplein West No. 1 . - Telefoon 1110 en 405

ONZE I{RUIDEN
IIELPEN VLUGGER

wet

It

'

~ - _ " "

'2uiv en

I

Heen en terug Tandion.g-Priok f 4.- met v,rij wachten •
E.,kele reis Tandjong·Priok
" 2i50

128w:

Siankheidskr.

mensch

Hoe w~i~ig komt dit tegenwoordig nog voor, Zorgen van
_allerlei aard, huishoudelijke, zakelijke en financieefe bedreigen Uw opgewektheid. En Uw grooter krachtsverbruik .
tegenover vroeger maakt U lus'teroos en nerveus VOQ':
, Uw tijd.
' '
Meer eten gaat niet. Maar wei kunt U Uwvoedsel ver«
beteren, aanmerkefijk verbeteren zelfs. Begin maar eens'
met dagefijks een kop Ovomaltlne te nemen. AI spoedig
bemerkt U hoe dat U versterkt. hoeveel beter U legell
de dagefijksche moeilijkheden van Uw bestaan opqewassen
bent en hoe Uw oorspronkelljk optimisme terugkeert.
O.vomaltine geeft U hernieuwde levenskracht,

SIGARENMAGAZIJN .ls het best gesorteerd?

lid eTA B A K S P LAN T

f

DRANKEN

Telefoon No. 'l (zeven)

/

BIER

Dame (tot haar koetsier). : "M~ar
Frits, dat isnu al de vierde nesch
biN" die je haalt, de kastelein 'zal
denken dat
een' dronkaard
bent". ,
~
Koetsier: "Geen nood~·mevro~w,·
~ hij denkt dat het bier vooru is".

ie
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nt'Ail
De Tandartsen ,bijeen

-De

•

Algemeene Yergadertng in Bandoeng

rueuwe lnvoerrecht-verlaging
.,

'l'hans wordt voorgesteld de aanstekers te onderwerpen aan een recht van,
met Inbegrlp der opcenten, 25% der
~ waarde. Verwacht kan worden dat bij
J1er'agillg »anhet recht- OfJ ouursteentjes nlet volt/olinde
zoodanlg recht de, smokkelhandel een
einde
zal nemen en dat een reeele imnufacturen, welke .om redenen, die men
Gedelegeerden hijeen
port
van
aanstekers; tegen betaling van
in importeul'skl'lngen nlet duldelijk acht,
mvoerrecht,
zal ontstaan.
/ Nadat in de Dlusdagmorgen gehou- van •de voorgestelde verlagtngen zijn
den vetgaderlng van het College van nitgeslcten.
Tel' ultbreldlng van de voorgestelde
De heer
Gedelegeerden de ontwerp-ordonnantie
vrijstelling van invoerrecht v,oor ver'.fhamrin keers- en bedrljfsvllegtulgen, is door
tot nadere wijziging van de mllltaire
meerdere sprekers, in de eerste plaats de I
diensttijd-pensioenen zonder dtscussie
slult
zlch
aan
btj degenen, die bezwaar heel' Verboom, een lans gebroken voor :
of hoofdelijke stemming was aangenoeen vrijstelllng ook voor sportvllegtutmen, werd de ontwerp-ordonnantie tot hebben gemaakt tegen de verlaglng van gen en zweervllegtutgen.
.
de
invoerrechten
op
slgarettenaanstewijzlging van de Iudlscne Tarlefwet aan
kers.
Zooals in de Memorie van Antwoord
de orde gestetd. Zooals men weet, gaat
Daarentegen zlet hlj het nut van een reeds werd opgemerkt, ziet ook de regeenet om afschaffing c.q. verlaglng van
het mvoerrecht OP vnegtuigen, VUUl'- atschatflng van de rechten op den in- ring de besproken belangen niet voorbij I
steentjes, sigaren-aanstekers en gemer- voer van sport- en zweefvliegtulgen ntet en zij wil gaarne toezeggen, dat aan dein. Wat de vliegsport netrert welke met ze materie spectate aandacht zal worden
certseerue katoenen gnederen.
behulp van mechanlsche vnegtutgen be- gewlld bij de algemeene herzlentng van
oefend'
wordt, dele zal z.l. toch altijd een de tariefwetgevhig.
De heel'
Verboom kostbare sport blijven. die zich zal beperken tot een kleinen Kring. (De heel'
In aansluitlng hieraan wiI spr. den
De l\Ial1gkoe Nagoro, zijll gemalill en dochter, hebbcn Nederland verlaten om
verklaart,' dat de V.C.-fractle ulteraard B 1 a a u w: Zij moet julst een volks- heel' Verboolll .no~ antwoordeu, dat met
via Brussel, Parijs en Geneve te reizen, w~ar zij zich zullen illschepen op de
die algemeene herziening zoveel mogezeer ingenoll1en is met dit Regeerings- sport worden!).
"Johall van 0Idellbarllevelt". lIet vertrek vall "Kasteel Oud-Wassellaer", waar
lijk spoed zal worden betracht.
voorstel in verband met haar aandrinde hooge g~sten tijdells hun verblijf in OllS land hebben gewoond.
Spr. gelooft nlet, dat zlj dit ooit zal
gen op het verillgen van de vaste lasDit is echter een zeer omvangrijk werk,
ten, in ll(wachting yan een algeheele kunnen ~ol·den. (De heel' B 1 a a u w :
hetgeen ook kan blijken uit de omstanKljk maar naar Frankrijk).
herziening van de Tarlefwet.
Spr. houdt vol, dat althans in Indte digheid, dat' de van particuUere zijde ponl en verheugt e1' zich over, dat de
De heel' Vel' boo m acht zich ook na
Spr. is ook ingenomen met de voor- de sportvhegerij met mechanische vl1eg- gevraagde adviezen veel langer o~ zlch. heel' Thamrin van de indiening van een deze toezegging, niet g~rechtigd zijn
gestelde vrijstellingen ten behoeve van tuigen nooit een volkssport zal woraen., doen wachten dan ook door de adVlseurs amendement heeft afgeziel,1.
amendement in te trekken., Hij zou zulks
de luclltvaart. 'In het afdeelingsverslag
En wat de zweefvl1egtulgen betreft. die zelf oorspronkelijk werd verwacht.
slechts kunnen doen, indien de regeeDe Regeeringsgemachtigde, de heel' ringsgemachtigde een bepaalden termijn
Is echter ook gevraagd om aie vrijstel- zouden ook hler te lande kunnen worDe heel' de Hoog heeft voorts nog ter
DeB r u y n K 0 ps, verklaart naar
lingen uit te strekken tot de sport- en den aangemaakt.
sprake gebracht de verlaging van het aanleiding van het betoog van den heel' noemde.
zweefvliegtuigen. Het vl1egwezen is voor
invoerrecht op gemerceriseerde katoe- Verboom, dat de regeering niet verder
Iudie met zijn groote afstanden nog beDe heel'
N a d a t e e n 1 ge 1 e den hun
nen stoffen.
kan gaan met betrekking tot de vl'ij- s t e m gem 0 t i vee l' d he b ben,
Kan
langl'ijkel' dan elders. Ook in verband
Het
thans
aan
de
orde
zijnde
ontstellingen voor het vliegwezen.
,f'
met de defensie is de vllegsport belangwordt het amendement
w€rp beoogt het recht van bedoeWe gerljk. De belangstel11ng voor de vl1egsport slult zich aan blj het.betoog van den merceriseerde stoffen, die geenszins uitin stemmillg gebracht en
Spr. vraagt zich af, of de kwestie van met 5 tegen 4 stemmen
is er. Een bezwaar vormen echter de 'tteer Verboom hlzake de bevordering del' sluitend voor de massa del' bevolking'
den invoer van sportvliegtuigen, gepro- a a n g e nom e n.
,
groote kosten, waarbij de aanschaffings- sportvliegerlj.
Ten aanzlen van de kwestle del' 81- bestemd zijn, te verlagen tot 12% del' jecteerd op den achtergrond van het
Kosten een groote)o.fol spelen.
(V60r : de heerell B I a a u w, S 0 S l' 0garetten-aanstekers vraagt spr. een, na- waarde, het gewone recht dat van ver- defensiebelang inderdaad reeds thans
had
i k 0 e s 0 e m 0, S oa n g k :0 ebruiksgoederen
wordt
geheven,
met
welvan
dien
aard
is,
dat
gesproken
kan
Spr. vraagt in dlt vel'band de aandacht dere ulteenzetting van het Regeerings- ke verlaging n.h.v. voldoende aa~ de ten
p 0 n, V e r boo m en de Voorworden
van
dringende
omstandighcden.
stand
punt.
voor een artikel, dat in llet e~rstvOlgend
zittel'). ,
deze ,bestaande veri an gens wordt, tege, nummer van het tijdschrlft "Luclltvaart"
De openbare vergadering wordt ge- moet 'gekomen.
(Tegen: de heeren C. C. Van II e I sAmelldemellt-Verboom
zal verschijnen betl'effende de situatie schorst tot des avonds 6 uur. nad~~ nog
din g e n, T ham l' 1 n, S 0 eta rvan de vl1egsport bier te lande en den zonder discussie en z.h.s. een aantal eonTenslotte gaat spr. nog in op enkel~
De 'heel' Vel' boo m geeft nog d j 0 en K e l' s ten s).
toestalld del' bestaande vliegclubs. In clusies van de Commlssie voor de Ver- ~fzoliderlijke opmerkingen en vragen.
eell korte toelichting op zijn amendeDe ontwery-ordonnantle wOl'dt verdat artlkel wordt o.m. gezegd, dat een zoekschrlften is go~dgekeurd.
, De heel' T ham r i n heeft enkele cij- ment, dat mede onderteekend is door volgens z.h.s. aangenomen.
gl'Qote' handicap voor' .de snelle, onCWikfers 'gevraagd betreffende de opbrengst de heeren Sosrohadikoesoemo, Kan en
keling del' vliegspqrt gevormd wordt door
·0.
van ,hethuidi~e invoerrecht op aanste- De Hoog. Het spoeqeischende van de
de douanerechten. De kosten van een
zaak
acht
spr.
vaststaand
in
verband
kers 'en de financieele verwa,chtlngen
BATAVIAASCH WIJKWERK
eenVoudlg sportvUegtuig van f 8000 worEeven over zessen opent de plaats- inzake de opbrengst van het verlaagde met de belangen del' spoedige weerbaar~
den dientengevolge verhoogd met f 2000.
making
van
het
land.
De \Vijkzusters A. van Gheel GildeBij .de zweefvliegtulgen heert hetzelfde, vervangend voorzltter, de heel' F. 'n e recht.
H 0 0 g, de vel'gadering en geeft het
In antwoord hier,op kan worden medeDe heel' T ham r 1 n bestrijdt de 'meester en L. ottow schrijven ons:
plaats.
woord aan den ~ Regeeringsgemachtigde, gedeeld, dat het specifleke recht op aanjuistheid van dit inzicht. Hij zal )liet
Weer ging e1' een poosje over heen
Spr. somt dan op wat in andere Ian- den heel' De Bruyn Kops, directeur van stekers in 1935 rond f 3.300 heeft opge .. voor het llmendement ,kunnen stemmen.
FinancH~n.
sinds U het laatst van ons hoorde. Nu
den ter bevordering van de vl1egspolot
bracht. Het is aannemeIijk dat bij de
afschafflng van het specifieke recht yeel
pe heel' C. C. Van H e I s d i n- vragen wij in het bizonder Uw aandacht
'Wol'dt gedaan. Zoo ontvangt de NaUo\ . Regeel"ingsarttw,oord mindel' zal worden binnengesmokkeld en 'ge nis afgescheiden van andere over- voorhet wel'k del' meisjes. U zoudt ons
nale Luchtvallrtschool in Nederland een
meer' langs den legalen weg zal worden wegingen, het met den l'egeeringsge- plezier- doen met eens naar de resultasubsidie van het Rijk; de Royal SingaSpr. neemt bij de beantwoording vall ingevoerd. Of en in hoeverre de per- machtigde eens, dat hie1' niet kan wor- ten te komen kijken. Op Din s d a g
pore Flying Club, de Vliegclub te Kuala
Lumpur en te Penang werden bij de de sprekers In, e~rsten te,rmijn de ver- ceptie zal stijgen kan echter thans on- den gesproken van dringende omstan- en Don del' d a g a.s. zal er n1. in de
digheden, zoodanig dat nu bij deze nood- beide Wijkgebouwen een kleine tentoonoprichting flnancieel gesteund en ont- schillende tarieven waarovel: het woord mogelijk worden voorspeld.
ordonnantie een be.slisslng van dezen stelllng zijn van wat door de meisjes op
vangen thans nog een subsldle; in is gevoerd, achtereenvolgens in besehouRe- en Dllpliek aard zou moeten worden genomen. Spr. de Naalscholen is gemaakt en weI op 2
Australie wordt vrijstelling gegeven van wing.
doet de suggestle, dat de regeering de Maart op Kemajoran 51 van 5-9 en op
-invoerrechten en practlsch Is in aile
Met betrekking tot de voorgestelde verkwestie zoo spoedig mogelijk onder de 4 Maart, \Vasscherijweg 9, op dezelfde
De
heel'
V
e
r
boo
m
is
door
de
I!~ngelsche kolon1(~n de Invoer van Brit- laging
van het invoerrecht op vuuraandacht van het Opperbestuur zal
sche sportvliegtuigen vrij.
steentjes zegt spr. dat de smokkelhan- toezegging del' regeering niet bevredlgd. brengen met het oog op het inderdaad uren.' El' zal gelegenheid zijn de handSpl'. eindigt met nogmaals den nadruk del bij een recht van f 2.50 plus 50 op- Spr. kan zich niet vereenigen met de groote belang del' defensie, teneinde werken te koopen en ook om; een verte leggen op de beteekenis van de sport- centen niet :meer loonend zal zijrt. Dit opvattlng del' regeering, dat terzake van nog in de komende zittlng met bepaal- frissching te gebruiken, alles natuurlijk
vliegerij met betrekking tot tijden van voor oogen houdende, zou het niet con- de sport- en zweefvl1egtuigen geen ur- de voorstellen te kunnen komen.
ten voordeele van het werk.
oorlog e.d., mede In het belang van ,de sequent Zijn het. recht .QP ,een lager be- gentle behoeft te worden betracht. De
spoedige opbloel van de sportvliegerij is
Onze spreekuren worden goed beburgerluchtvaart,
drag te stellen.
De heel' Vel' boo m handhaaft
juist van belang. Spr. bestrijdt vervol- zijn amendement.
zocht;
gelukkig mochten wij geregeld
Dan kQm,t spr. aan het artlkel aan- gens het betoog van den heel' 'rhamrin.
De heel'
eenige kleeding ontvangen, maar nu
st.ekers.
Hij handhaaft zijn voorstel en dlent een
Soallgkoepon
De Regeeringsgemachtigde, de heel' hebben wij nog zoo'n erge behoefte aan
De heel' Kan' heeft de vraag gesteld amendement in om daaraan uitvoerlng
DeB l' u y n K 0 P s, handhaaft een kast. Weet U mlsschien iemand die
waarom
de
smokkelhandel
in
aanstekers
te geven.
acht de belangen van de blnnenlandvan zijn kant het regeeringsstandpunt. genegen is ons hierin te helpen ?
niet tegengega.all kon wqrden.
sche indusT,rieen door de voorgestelde
Me~ betrekking tot de suggestie van
AIs
rnen
zich
vour
oogen
stelt,
dat
De' heel' So a n g k 0 e p 0 n komt
wijzigingen niet vOldoende gedlend. Spr. het huldlge tartef voor. de eenvoudige
den heel' Van HeIsdingen verklaart spr.
op
de
kwestie
van
de
rechtenverlagi.ng
. wljst o.m. op de strootjes-industrle, die soorten goede aanstekers beteekent eell
Bond voo~ Evangelisatie
dat de regeering reeds heeft uiteengemet een verlaging van de rechten op belastlng van ongeveer 80 cent pei' stuk, vaor slgarellaanstekers terug en beveelt zet, dat de onderwerpelijke 'kwestle bij
bultenlan1sche kl'uldnagelen zeer zou dat is' enkele malen de waarde' en men andere middelen aan om den smokkel- de komende algemeene herziening van
De Bond voor Evangellsatie afdeellng
handel tegen te gaan.
zijn gebaat.
de tariefswetgeving volle aandacht aan Meester..CorneUs hoopt op Vrijdagavond
reaUseert zich, dat het bier een weinig
'den 26sten Februari 1937 een evangeliDe heer T h a In r i n' ziet at van het dit punt zal schenken.
Daarentegen wordt de binnenlandsche volumineus artikel betreft, jian moet
satie-'samenkomst te houden"in de Refabrlcage van automatlsche sigaren- en het toeh duidelijk zljn, d~er zoodanige inqLenen van een amendement, doch hij
:spr. wil inmiddels nog een stapje hobothkerk te Meestel'-Cornelis, Kerkslgarettenuanstekers door een verlaglng wlnstmogelijkheden voor den smokkel~ hoopt dat de regeering alle aandacht 2a~
van het '111voerrecht op de ouitenland- handel bestaan, da't deze zeer aanlokke- schenken aari de' bescherming van de vel'der gaan en de toez~gging doen, dat straat 66, te 7 uur. ToegankeUjk'vool'
,het punt op zichzelf binnen korten ter- een ieder, en waarop zal voorgaan als
lijk is,' hetzelfcte w~t zlch in nog ster- binnenlandsche industrie.
sc~e aanstekers niet bevorderd.
De heerK a n bestrijdt de 1utstheid mijn afzonderlijk nader door de regee- spreker de heerA. van. Daalen, hulpprekere mate lleeft voorgedaan biJ het arDe heer
van het betoog van den heel' SOangkoe- ring zal worden overw?gen.
diker te Depok.
De lIoog tikel vuursteentjes.

VerbOOITI pleit voor bequnstiqinq der vlieqsport
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brengt de meening van Importeurs-zljde
naarvoren, dat de beoogde verlaghig
van d~' rechten op vuursteentjes nlet
ver genoeg gaat om aan den smokkel:"
handel in het artikel de aant~ekkel1jk
heid te ontnemen. Wil men met die
verlaging inderdaad effect sorteeren,
dan behoort het reeht tezamen met de
opcenten (indien men deze wll handhaven) ntet meer te bedragen dan
j 2,50 per kilogram.

.

Prins ~tendrik In Indie
...",-Voor het Bat.

....- -

Nteutosblad geschreven
door

MR. P. C. BLOYS VAN TRESLONO

PH-INS
Met betrekklng tot de belangen van
de sportvlifgerij sluit spr. zich aan bij
het betoog van den heer Verboom,
waal'bij hij er intusschen op wijst, dat
het weI in de bedoeling l1gt later te
komen tot den eigen aanmaak van
zweefvliegtulgen hierote lande. Oierlgens hel'innert spr. aan hetgeen 00·.1{ de
heel' Verboom in zijn rede reeds· opmerkte, n.I. dat men nu reed~ practisch
een vedaging van tnvoerrechten kan
krijgen door de vliegtuigen in onderde,elen In te voeren. pe moellijkheld is
dan nog slechts de montage.',
• Met betrekking-'" tot de automatlsche
slgarettenaanstekers sluit spr. zich aan
blj het betoog van den heel' Soangkoepon. Hij wijst In dit verband op de ontvangst van een brief van de "Oalvanotechnische Industrle Fama" te L.aWang,
waarin de belangen der blnnenlandsche
Indu"trle worden bepleit.
'Spr. deelt mede een desbetreffelld
amendement mede-geteekend te hebben.
, Tenslotte vraagt apr. de aandacht

VQQf

a~ semercerls~~n-de

kawenen mi\-

(Slot).

IIet plechtige . on fscheid .
I

, 26',September had ten palelze op RijsWijk een afscheldsfeest plaats, waarop
de verschillende autoritelten en een
aanzienlljk gezelsehap genoodigd waren.
'roen Zijn() Excellentie gedurende het
sou per den Prins eenige gelegenheidswoorden toesprak en daarbij den Vorst
, o.a. een gelukkig wederkeeren in dell
schoot zijner dierbarebetrekkingen en
nog vele goede dagen toewenschte, getuigde het driewerf hoezee van bet geheele gezelschap, hoe welmeenend in
cteze wenschen werd gedeeld.
Z.H.K. beantwoordde dezen toast met
Zijne Excellentie te bedanken vool' al
het goede, 'dat in den geulten wenseh
doo,rstraalde, terw1jl Z.K.H. verder al ..
dus voortglng: "Het Is mij aangenaam
ook In alt oogenbllk miJnel\ dank hler-

med~ te vel'eenlgen voor alle blljken
van attentie, zorgen en beleefdheden,
die lk heb mogen ontvangen gedurende
mijn verblijf in IndH~. De irtdruk van
mijn kortstondig, doch belangrijk vel'...
blijf op Java zal nimmer uit mijn geheugen gewlscht worden en de voorspoed van Java mij steeds tel' harte
gaan. Ik verzoek bij dit vaarwel aan
Uwe Bxcellentie en alln Java te mogen
drinken op 't welzijn van Uwe Excellentie ondar toewenschlng van aIle geluk
en zegen in deszelfs bestuur, alle geluk
voor hare famille en voor Java's ingezetenen in het algemeen."
Zoo brak de dag van afscheid aan:
28 Septem,ber verliet de Prins Batavia.
Z.K.H. embarkeel'de op de "Bellona"
en 30 September d.a.v. llchtte dat fregat de ankers 0111 via Rlouw en Singapore naar Bengalen te reizen.
De slotwoorden van den Prins in de
receptiezaal van het paleis op Rijswijk,
dus voordat Z.K.H. het rijtuig had bestegen, dat hem naar de inschepingsplaats zou brengen, w~ren:

"Ik ben in dezen oogenblik doordl'ongel1 van hetgeen lk in een verblijf van
zeven maanden in de Oost-Indische 00zittingen ,van Zijna Majestelt heb genoten en ondervonden.
Ik he,b van Uwe Excellentie, van alle
rangen. en standen menig blijk v,an welwil1endheid, HeMe 'en eerbi'€dt ontvangen
en het is mij aangenaam dit teerkennen en te betuigen op het odgenblik dat

lk mijne wel1scl1en voor Uwe ExceUenti~
1l'erhale. Ik bid Uwe Exoollentle dIe met
rolJn a!'sche1dsgroet te wUlan aa,nnemen

en, tevens ook over te willen hrengen aan
het Yolk uwel'zorgen betrouwd; de He,·
met schenke Uwe Excellentie in desZelfs
hooge en gewichtige betrekking zijr.en besten zegen en doa ,alzoo hare pogingen
gelukken tot eel' en i'oem en welvaart van
Vorst en Vad'C'rla nd".

9 October lichtte het fregat het an'"
ker en arriveerde nog denzelfden dag te
Singapore, waar de Prins, den volgenden dag aan wal komend, met eerbewijzen door den resident, bij afwezen
van den gouverneur Bonham, ward ont7 October 1837 Hewn Z.M.'s fl'egat "Bel- vangen.
lona" met Prins Hendrik aan boord en
Een gouvernernentswoning was voor
de dit schip vergezellende brlk "Snel- de receptie van Z.K.H. ,in gereedheid
heid" voor Riouw het unkei' vallen.
gebracht. De dag wenl besteed aall het
De eerste p1alltselijke en militaire all- bezichtigen van de omstreken van Sintoriteit benevens de kapitein luitenant gapore en eindigde met een offlcieel
tel' zee, commandant van Zr. Ms. kor- diner. 10 o.ctober werd de reis door
vet "Ajax" 'begaven zich onmiddellijk straat Malakka (voortgezet. Nog eenige
aan boord van evengenoemd fregat om uren en de eenige Oralljevorst, die Neden Prins met Hoogstdeszelfs behouden derlanisch-Indie ooit had beoocht, had
aankomst te ,complimenteeren, tel'wijl dit schoone land voor goed verlaten.
Z.K.H. den volgenden morgen debarkeerde onder het salueeren van het
fort en van de tel' reede, llggende 001'(Bovenstaande korte reisbeschrijving
logs- en pal'ticnllere vaartuigen.
werd door mij ontle,end aan de Javasche
Aan wal komend werd de Prins door Courant van bet jaar 1837; dbor mijn
de vool'melde autoriteiten, vergezeldJ van grootvader P.A.J. Bloys van Treslong
den onder-koning, den Sultan van Se- Prins, die als lultenant tel' zee de reis
ianjoor en de eivlele en milltaire amb- ap de "Bellona" medemaakte werden
tenaren ontvangen en langs het Brug- onde1'weg vele teekeningen en aquarelgenhoofd door de rijen van de ieder in len vervaardigd. De aquarellen, welke
hunne landskleederdracht geschllal'de vertoonen de "Bellona", de aankomst
menigt.e, naar het voor de receptie in van den Prins te Ternate en het vergereedheid gebrachte reside'nUehuts ge- trek van Z.K.H. van Banda werden
leid. In den namiddag van dien dag door mij in bruikleen afgestaan aan
bezichtlgde de Prins het fort Kroon- bet Oranje Nassau museum te t s Graprins, de kel'k en de Gouvernements la- venhage. Verscheidene van die platen.
gel'e School; Z.K.H. woonde daarna een betreffende Bengalen, Calcutta, Madiner bij en keerde in den avond ondel' dl'as enz. zal Ik gaarne aan belangstel...
het fraal~te weer naa~' boorct terug.
lenden l~ten zlen).
f
j

In de zaal: del' T. V. aan den Merdlkaweg heert Vrijdag. en, Zaterdag j.l. de
zesde algern. vergaderlng del' Ned.-Ind.
Mij. tot bevordering del' tandheelkunde
plaats gehad.

40 Tandartsen ult alle deelen van Java.
waren bi] elkaar gekonlen.
Vrijdag-avond' had de eerste vergade..
ring plaats.
Na een welkomstwoord van den voor..
zltter van de afdeeling Bandoeng werd
de verdere leldtng overgedragen aan den
voorzttter van het Hoofdbestuur, die aan
tandarts dr, v. Putten het woord gaf
vcor het houden van zijn lezing: "Beschouwingen over den toestand In de
medische beroepen in de naaste toekomst in Indie".
Spr. gaf een geschtedkundtg overzlcht
van de ontwlkkellng van het medisch
onderwijs in Judie, waarna hi} een aantal stelllngen ontwlkkelde op de toestanden in de medlsche beroepen, in
noordzaak in de tandheelkunde.
Vermeld we111, hoe weinig de Westersche geneeskunst en vooral het begrip
hygiene ondanks de propaganda en een
corps van gouvel'nements-artsen, in de
dessa is doorgedrongen en dikwijls nog
toestapden heel'schen waar men versteld van staat, terwijl de "geneeskunst')
door een leger van doekoens wordt tilt..
geoefend.
In dit verband werden hierna de 'be..
staansmogelijkheden van artsen en
tandartsen besproken; spr. wees erop,
wat voor Holland uit het rapport Limburg gebleken was, da't de toevloed vall
medici en tandartsen zoo groot is, da t
ook voor Indie het gevaar nlet denk..
beeldlg is van het ontstaan van een '
medisch proletariaat
met aIle misstanden, daaraan klevend.
Na nog eenige belangrijke kwesties be ..
sproken te hebben, Itrok spr. een conclusie, die aan de vergadering als motie
werd voorgelegd en in gewijzlgdenvorm
werd aangenomen.
Na een pauze werd gelegenheid gege..
yen tot debat, waarvan een zeer ruim
gebruik werd gemaakt,zoodat de voor..
zitter de vergadel'ing, welke om 8 uur
geopend werd, eerst tegen 12 uur sloot.
Zaterdag-ochtend werd om 9 uur de
vergadering voortgezet met het bespre..
ken vall de voorstellen
del' afdeelingen.
,
Het voorstel tot oprlchting van een
steunfonds voor behoeftige weduwenen
wee'zen van college werd in principe
aanvaard. Verder werd de codex voor
beroepsethiek van de Nederl. MiJ. tot
bevorqering del' tandheelkunde (met
een kleine wijziging) voor Indiij geldend
verklaard. I1ierna ward een prae-advies
uitgebracht over een VoorUchtingsdlenst
en propaganda; een commissie werd
benoemd om deze materie nader uit te
werken en zoo spoedig mogelijk verslag
aan het Hoofdbestuur uit tebl'engen.
Het laatste punt, dat door de afdeelingen werd voorgebracht, betrof een sug..
gestie om aan de bevolkingl langzamer...
hand goede en goedkoope tandheelkun..
dige hulp te geven.
.
Na deze besprekingen volgde de ver...
kiezingvan .het Hoofdbestuurvoor 1937.
Met een kleine wij'zlging werd het vroe..
gere Hoofdbestuur bij acclamatie her..
kozen, zoodat voor het komende jaar
zitting hebben: I
A. E. van Hutten" Voorzitter (Ban..
doeng), 'J. L. G. Ie RUtte, Secretarls
(Bandoeng), dr. G. Ziegler, Penning..
meest.er (Soerabaia), J. M. van Baarsel.
Ltd (Batavia), A. E. Eilerts de Haan,
Lid (Batavia),dr. K. G. van Putten, Lid
(Kedir!), R. F. sturm, ~id (Bandoeng).
Het werkprogram voor 1937' werd in
groote Hjnen vastgesteld, waarna de
vo'orzitter ca. 1 uur de vergadering sloot
na een woord van dank aan allen.
De bijeenkomsten werden besloten met
een ge.animeerd ,diner in het Prea'nger
Hotel; de, afdeeling Bandoeng heeft
echtel' nog kans gezien den volgenden
cchtend een 20-t~1 collegae als opfris..
sehing naar "boven" te' krijgen: een
'tochtje naar den Tangkoe,ban Prahoe
en rijstt,afel in h~t gelijkn:ut:iig,e liotel.

GOEDKOOP ZAAIZAAD
, Voor bevolking in VOl'stenlallden

De Lal1dbouwvoorllchtingsdlenst in de
V:orstenlanden zal binnenkort beginnen
met de inrlchting van een centrale
zaadhoeve in Klaten, waa1' zaden 'voor
de beyolk.ngsgewassen zuBen worden'
gecultiveerd eil ve1'spreid over een tiental ..fiUaal"-hoevtm, welke op haar
beurt deze zaden onder de hevolking
zullen 'distl'ibueeren. Hierdoor wordt de
mogelijkheid, geopend, aldus seint Ane ..
ta uit Djokja, de bevolking op goed..
lwope wljze aan geselecteerd zaad te
belpen,
~ ;---1
,LEGER DES HElLS '

I""-~""

Gaarne vestigen wijer de aandacht
op, dat 'bet' Leger des Hells hier ter
plaatse een aanvang; heeftgemaakt met
houden van Hulsbijeenkomsten in ver"'!
schillende deelen van de staid. '
Deze week op Donderdagavond onl 7
uur wordteen bijeenkomst gehouden
ten huize van mevrouw M. F. J a eo b 3,
Gg. Hornung I No. 30.
I
Legervrienden, die wenschen, d'at zulk
een bijeenkomst ,ook te hunnen huize
zal worden gehouden, kunnen zleh om
Inllchtingen. wenden tot Kaplteln K,
Lip P eo, Slulsbi'u~straat 24 Vav" ~"'~
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Men herlnnert ztch, dat de cud-pre»
mler van Chlna.: Wang 'l's'lng-wei, tij-'
dens de Sian-crisis in der haast naar
ziJn 'land is t~rUg~eke~r...d. teen de re~
geerlng van INank\ng ziJn overkomst
tlit Europa drlngend noodzakehjk acht.teo 'rhans hoort men zijn naam steeds
rr.eer noemen als Iernand,.' die .geroepen
If.· weder een groote rot te spelen 'In het
pollt Iek"e' leven van zijn land. Wang Is
eel}. zeer sterke persoonlljkheld en, Ie.mand van breede kennls, dIe in . zoo
menlge functie bewezen heeft zijn wll
aan zijn orngevlng te kunnen oplegg()n';
Over' dezen energleken Chinees rneldt
, men. ons nu het ~ol.gellHle:
'

·"

tie. noch van een gewonen bandleten-I
'corlog. ~e is begonnen in de steden I. -,
ell is doorgedrongen tdtIn de landelljke I~
Regeeren de lntetiectueelen . liet (-lIud ? '
\
districten, die door de C~ntl'ale Regeeririg
,
het minst tel' beschermtng waardlg' wer-I
.
.
,
,
den ge~cht. De ruggegraat van de parIn bet tijdschrlft Pacific Affairs bulten het gabled, waar hat communis- tlj :"vorm'en nog altijd de Industrleele
schrijft George E. 'rayler over de ver- me in. China heerscht,' arbeldersbonden arbelders, \studenten en soldaten.
'In de. bewegtng in haar geheel ge- ~
houding tusschen de mogendheden en ultgeroeld zijn. En aldus aanschouwen
de eenheld van China. Hij betoogt, dat wi} in China het S9ho\,lwspeL,~an (!~J1 nomen speett de boerenstand noodzakehet verkeerd is het zoo voor te stel,len. kwon~iritang, oorspronkelljk' e,er( ~ev,o~\l" I1jk .een groote, hcewel ondergeschikte
alsof de toestand in oost. AzIe., In wezen tlonnalr polltieke partij naar":)l\lsslsch ,r~l:' WeI zijn de communlsten,' evenals
is een conflict tusschen China en Jap~rt· model, die zonder mededoogen een 9h1- de" opstandtge legers, berucht om hun .
Ohlna ~s wel politiek vereenlgd i~aar neesche commurilsttsche bewegh}g~ waar- moorden ' en klnderroor, maar dit alles
. Wang 'rsjao~ming, genaarnd \Vaw~een vasto eenheld is het nog ntet en mee ze eens broederhjk en p'tofijtelijk geschledt -nlet op de manter van de ge'l'sjlng~wEH,
die 'z~cll ook weI He'nry
het heett niet slechts met een mogend- vereenlgd was, tel' neer slaat. '
wone bandieten, I doch met onderscheid
Wti'ung noemde, werd in 1881 te Panjoa
held te maken maar het is onder, de.
en" voorbedachtelljk. Men maakt namein de· provincIe Kwangtoeng gebQren.
De invlac(l der agarische be-' Iij\(' on(~erscheidlng :tusschen de ver- '
hegemonle van vele mogendhedel~: De
Uij. studeerde geschledenls en promoeigenlijke worsteling in Oost Azie gelangell
sch1Uende klas\3en in, de dorpen en het
vee'rde aan de jurldi~che f:lcultelt van
schiedt tu~schen de verschlllel}ge rijr<en,
1 er .van fs de sowjetisatie van ge. Lord Baden Powell, de "Chie', Scout", de universiteit van Tokio.' In Japan trad
De wijze, waarop die drie regeerende doe
die op de ,een of andere manier in he~
heel China.
heeft de eerste Britsch-Illdische Jam- hij toe tot een Chineesche revolutiongroepen
onderlilig
van
elkander
afhan.gebied Vil~l den SUllen Oceaan zeggenOok n}oet men In het oog houden, dat boree te New Delhi bijgewool1d, \vaarop naire organisatie, waarvan hij een der
schap hebben: China zelf Is de voor- kelijk zijn, verklaart vele del' tegenspoeaanwezlg ,waren. Lord actlefste leden werd. Hlj was de vrlend
waarde voor den strijd der mogendhe- den en schommelingen in de Chineesche de revolutle van Kanton uitgaande, niet 5000 padvlnders
onderhoudt zieb met een en medewerkel' van ,Soen Jat-sen. wlen
den: het brengt den strljd niet voort politiek. In zooverre het leger nationaal alleen antl-teodaal maar anti-imperIaUs_ Baden Powell
der Jongste deelnemers.
hij tot aan d1ens dood tro~w bleet.
Is, steunt het de belangen del' bourgeoi- tisch was, en dat de communisten nu
ma~r maakt hem mogelijk.
sIe, die de financieele structuur hand- nog de eenige partij vormen, die daad- ~~_, ......."':""-~~...--~~~~~~
In Maart 1909 nam hlJ deel aan een
Taylor bespreekt dan het vraagstuk haaf't, leenlngen vel'schaft, den handel werkelijk dit doel nastreven. Voor hen
van. de eenheid van China. ,.Voordat we met het buitenland in stand houdt en is 'I'sjiang Kai-sjek een '"running dog Sedert heert de politiek van mUitaire samenzwering tegen het le.ven van den
overga::\n tot de bespre~ing van den wapens importeert. De banken zijn der- of tl~e Imperiallsts". Zil alleen ontplooien uniflcatie. de overhand: Een noodzake- prins-regent. De aanslag mislukte en
grondslag, waarop de Chlneesche regee- halve goed vertegenwGordlgd in Nan- de popithilre oJrlogsballier tegen de Ja- lijke voorwaarde hiertoe was het hand- W~ang werd tot levenslange gevangen;3-,
ring rust, moeten we eerst verscheldene king; en het is moeilijk uit· te maken, panners. Deze omstandigheden in aan- haven 'van den vrede met Japan. Maar st.raf verool'deeld. De revolutle van 1911
populaire illusies verstoren. Een er .,va~. at soml1lige _m:J.nn~n banklers In de re- merking nemende, is het niet te verwon- door niet tegen Japan te .veehtell laat schonk hem de vrijheid terug.
Is deze, dat het groote complex van in geering ot amhtenarell van 'de regeering deren, dat de regeerlng in haar recon- de regeering. del) geest van het natioDe eel'ste president der Ohineesche rehet: bultenland opgeleide Chlneesche in- voor de banken zijn. Doch in zoover het structieplal1lten de m1l1talre controle in naU,sme aan de 'communisten over en publlek Joeall' Sjl-kai, d~ opvolger van
telletuceelen, die zoo menlge posltie 'van leger pl'ovinciaal Is, hangt het at van de blnnenpl'ovlncies'versterkt dOOl' den legt ze ziC'h d~ ondankb~re taa!< oil,9 m Soen Jat-sen al:i voorlooplg leIder, bood
belang in, de regeering innemen en die de leidende klasse op het land, dat wil aanleg van groote strategische wegen' en de antl-Ja,PiHl'::cha gevoelens t~ moeten 11em een min~terpost aan. bij vorming
zlch thans in N,anking en Sjaughai con- zeggen van de provinciale besturen, dIe spoo~wegell, terwijl zlJ de natte langS'de onderdru1kken. /. Men. kan zlCh moellijk van de nleuwe regeering, doch Wang
cen.treeren, China besturen. De buiten- gl'ootendeels afhankelijk zljn van de op- mUitaire lijnen aangegeven in de bewe- YoorsteHen, dat de 'mogendheden 20U- Tsjlng-wel wees dit aanbo~ van de hand
staander Is ge'imponeerd door hun ken- btengst· del' belastingen op den land- ging van Nieuw Leven, organiseert. Over den toestaan, ot dat Nanking' zelf ern- en wilde ook geen eersta raldsman, van
his' of bekoord door hun charme en in- bouw. De lnzameling van deze belastin- hec geheel genomen is haar sociale 'en stlg zou wenschen een compromls met Joean SJl-kar worden,' om de rechtertellectueele hoedanlgheden; zij zien het gen van een grot overbelasten boeren- agrarlsche polltiek er op uit, om die de communisten dIe, van mllitair oog- hand van Soen Jat-sen te kunnen bUjverkeerde in hun land in. en theoretisch stand geschiedt onder lelding van de klassen te versterken, 'die van het com- punt gezien, alleen voar de uIter~t vrt'\
\J:eten . ze ook, hoe daarin .verandering landheeren, aanzlenlijke· amptenaren, munisme het meest te duchten hebben. Westelljke provincles gevaarlljk ·'Zljn.
Is te brengen. Langtamerhand, komt doe dIe ,krachtens hun invloed er ,op uit zijn
In 1917 glng hij met dezen naar Kanopmerker. tot de ontdekking, dat zij om z,elf aan de betaling er van Ite ont- En dikwiJJg heett zij haar toevlucht moe.. Met deze',beperking kan de IBritsche te..
ten
neme'n
tot
een
nagebootst
commugeering,
die'
i11
tegenstelling
tot
Japan,
ton,
waar Soan Jat.sen een tegenregeeheerschen, maar niet besturen. ,
snappen. En daar het meerendeel van de nisme Iten elnde dlt den kop In te druk- alle.i te wlnnen heeft v~n de tegenwoor- dug tegen NankIng vormde, ~ie echter
officieren in het leger' ZQnen zijn van de
dige Chineesche regeel',lng, de mllltalre geen duurzaam' b~staal1 had. Ter~ijl
Een andere 1l1usle is deze, flat China gegoede plattelandsfamilies en daar de ken.
kan en inoet wor~en ontwikkeld tt)t een provinciale militaire etablissementen, de . Ole blnnenlandsche strijd heeft' e1' unif1catie van China door aIle midde.. 80ell gedwongen was l).aar °het buiten·
democratie volgens Engelsch of AmerI- llationale in getal overtreffen, is het na- voorts toe geleid, dat er binllen de re- len wa,arover zij beschlkt, eteunen. Door land te gaan. wist \Vang zijn: invloed in
kaa\lSch modern. patroon, dat !:let snel. tuurlijk, dat de band, die het leger ver- geering zelf elkander JJestrijdende groe- de 'beteekenls van het commrlnisme als Kanton te handhave.n; zeIrs. werd hij
. bezlg Is een groote ihdustrteele natie te bindt met den, agrarlschen pljler van het pen zijll ontstaa.n, want welbeschouwd gering ,voor te . stellen, wordt . 'Japan aangewezen om al$ gedelegeerde'van de
wordell) en dat dit proces, als het atge-' staatsgebouw sterkel' ls, dan die het met deden de communisten wat in hun hart van een ,pol1tlek rullobject 'berootd en regeering van' I<ahton naar d~ vredesconferentie van Vel'sailles te gaan, doch
loopen Is, de agrarlsche problemen zal 4e bourgeoIsie verbindli: ingeval de ~ vele aanhangers del' regeerlng wl1cten, doet mel\ Nanking een· diens~. '
•
. ' \ ook deze eel' w~e~' 11ij, van' de hand.
oplOSSel\ en de ~erzl1chtlge bedoellngen lo-ngen di.er ~wee bot-sen, voIgt het leger dat geschieden zOU. Eenerzijds ging het
van die academisch geschoolde natlo- Jegel1s de (bourgeoisie eell meel" oPPQr- leger voort met 'zijn pol1tlek van unlU.. :' ,Engeland heeft aldus de. mogelijkheld Daarentegen nam hlj op e~n voorname
catie door geweLd, anderzijds poogderi ~al1king te stetU\en, nit teit toont aa?, plaats a,an de· regeering 'van I<ant6n
halisten zal bekronen, die zoo goed op tunl$t1SCh~ P~l1tl~~; .
.
zij, die streden voor, ul1if1catle door fe~ wtlt er,1t:\ den .looP. d~r 1.aa~3te' a~ht jaar· de,1. In ;'J920 w~rd. hij secret.aris..gene..
de, hoogt& zijrt val~ de poUtteke instel~
lmgen van andere landen. llet kost inToen in 1919 de lanUbot~Wbela$tlngeil cOl~struct1e, hoewel meestal zonder sf.1c~ et fiet r~gime van de Kwol'llfntang 1s raal vall "den gou·,enleur rrsj~n Tsjun..
derdaad mbeite (zoo zegt Taylor) om werden. OVtWgedragen' aan de provln- ce&. aan de' sociale 'ortrust door socJale tg~chled: China heaft e~n fa.;ade. van mhig en ha den terugkeer v9:n Soen en
geduld te hebben inet dell rt\an, die u ~le$ als deel van' den afkoop ter ver- hervorming~n het hoofd' te bleden. ",' :eenhe1d ge~regen, zoodat men' het voor cHens verkiezing tot presldel1 t der (Zuld)
iLl eell, adem verbaast door de banale dwijning' van. de Internatlol1ale accijn.. Ret confhc~ tussch,en de twee grQ~pen jkan stellen, alsof het een' pol\t1ck~ een- Chtnees~he repubUek, ltd van de m.tll..
uitdrukkh\g, dat China een agrarisch zen, h~eft China het zichzelf enorm werd mlnder scherp na id~ ,verwijderlng heid Is en daarmee tegen J.aplu ka.n lalre rogeerlng. ,Sedert heet~: hlj, eel"3t
~1~ rechterhand van Soen Jat-sen en
land Is maar daarop onmidde1l1jk laat inoeilijk gemaakt oro tot eertheld te van Wang Tsjing..wel in Novembe(i~3G. ~age~ren.
Volgen.l~ dat hij het betreurt, dat ~ijn komen; de centrale Regeerlng was ge..
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land nlet de instellingen heeft van een noodzaakt op' tndtrecte belastingen te '2--~
hoogstaanden ge'industrtallseerden staat. steunen. De "llationale" .onderscheiden.
van de p~v1ncl~le inkomsten, hebben
De heerschers van China drie ,hootdbront1.~n : de'Dlartieme, in- en
uitgaallde rechten, de zoutbelasting en de
De heerschersstand in China In zijn geconsol1deerde beiastlngim, waarvan
l110dernen vonn, is een coalltie van drie groote gedeelten voor de aflossing van
elementen. Het leger of de milltaire par .. bu1t~nlandsche leeningen bestemd ~ijn.
tij die beschouwd kall worden als de
sl~itsteen del' regeering, is van deze dr_~e
Het v'raagstuk der l1atto..
weI van het meeste belang. De twee annate ~enheld
land met zijn wereldprOduct - Qat er
dere elementen jzijh eenerzijds d~ in de
.
zooiets is als wereldmarkt en wereld..
De moeilijkheld om China eell te ma..
kustpl'ovlncies en groote steden· het
priJs en wereldconcurrentie, dat zeUs
sterkst. vertegenwool'digde
moderne ken ligt in het felt, dat. de boer~nbe..
d d t Australle daar niet buiten kon blijven,
bourgeoisie, en anderzijds de landheeren volking eeuwenlang onder een stelsel van
dat men de tering' naar de ne..
hier Z<)() van alle kanten g~ aal1j a I
Naar ltornlalel' tijd~n
en aanzienlijken, die de dorpen be- uitbulting heeft geleefd. Daarom katl
de p~l,ootde vo~.rspoed wordt ~eb~nder' ~~~g"had lte zetten. Uit de stembussen
heerschen. De belangen van deze groe- zij nlet de grondslag vormen voor rta..
aan een voorwaarde: A1S het O'i eri(9 de 1 voor het Federale en de meeste staats'"
pen zijn natuurlijk dezelfde in.. zoo ver- tionale eenheid en die ligt.in de Chinee...
~ereld economls~h niet in dulgen parlementen kwamen de anti-socialistidel'
BRIEF UI'~ AVSTRALI~
re het de handhaving van het gezag en sche industrie en in den stand der Wes..
v~lt, als m~t name Europa vrede. h~udt J he bl1jetten in duldelijk sprekende
Dat was er vorIge Rear niet blj 111 de sc
,
de onderdrukking van de maatschap- tersclj geschoolde intellectueelen..
van
pelijke onrust betreft, ,maar aangaande
Nleuwjaarsreden. Tenminste nlet zoo getallen I
alIe andere kwesties staan ze in de prakMaar de geheele', Chineesche f1nanultgesproken,
al
zullen
de
"kopstukken"
Het
Is bewonderen'swaardlg, hoe de
een medewerker
tijk lijnrecht tegenover elkander. ~1 eleele en lndustrieele structuur zit zoo'
het mlsschlen. er weI bij gedacht heb.. bevolking na de politieke .omzwaal zlch
toch kunnen geen van drieeen buiten vast aan buitenlandsche 'belangen, dat
~n. Nu wordt het openlljk erkend: heeft ge<tlragen onder de volgende draselkander. In het bijzonder Is dit van de "mldd~nstand", die zulk een groote
Australlfs samenhang met de 9verlge tlsche bezuini~ing~n,. belastingverhootoepasslng op het' .leger, met een con- 1'01 speelde bijv. in <len aanwas van het
Kangaroo'
O'rounds,
Jan.
1937.
wereld.
Het wOi'dt den volke verko~- gingen, ,loonsverlagingen,' en de aantlngent van deel In 'dienst van de na- natlonalisme ten tijde der Tudors In
digd,. Ok zo~t haast zeggen: voorge.. hoUdende daling van de, wereldprijzen
tionale regeering en toegerust en betaald . Engeland, In zich zeIt verdeeld is tus:"
kauwd), dat Al1stralle nlet een wereld en' afname van proouC'teri. De AustraU1
door het Centrale Gouvernement, maar schen een antl-impel'iaUstisch n,atio..
op. zichzelf is, en - wat n1ee~ waa~d seha glimlach, het ()'ptimlsma en het
voor het meerendeel provinciaal en at- nallsme. en economisch eigenbelallg~'
Is - dat fait beglnt door te dringen vertrouwen, dat ellende niet kan duren,
hankelijk van de provl11ciale inkomsten Waar dus de nationale beweglng in dell
Alfe Jaaroverzichten van pUblieke en tot het publ1ek. Oat is een .heele stap. hebben wonderen verricht. Vooral de
ell In verschlllende graden van afhan- middenstand het sterkst vertegenwoor.. particultere
lnstellingen, van maa~Australle 1s ee,n· eeuw lan$, d~nk, z,iJ farlller en ziJl1 gezln, dIe het zwaarst
kelijkhled tot Nanking staande. Het le-- digd moest zijn, daar heer,scht juist ver- sch'appljen en van vereeniglngen, be- de ge'is·oleerde liggillg', een .were ld op getroffen werden hebben getoond, dat
gel' is geenszins homogeen van struc.. deeldheid. Dit innerlijk conflict open· schouwlngen over 1936 en ."terugblik- zlchzelf gewe~st. De Australier was d~~r de veerkt:1cht va;l de ploniersgeneratie
ij
d I
$
tUUf. Indien de goed gedl'1lde dlvlsies baart zlch in ,die tegenstrijdigheld tus~. ken" van redacties van aHe mogelijke
bladen in Australie., ja trot.sch OPt want naar z n oqr a,a ~a. nog. in hen voortle-eft, ~,John Barleycorn
van Tsjiang Kai-Sjek plotsellng werden,' s,chen woorden en daden, wet en ge... en·:9nmogelijke.
stukken. van phlloso.. zijn wereld in aIle opzlchten. beter dan got up agai.n'~ I
verwijderd, dan zou de autoriteit van de woonte, dIe den Engelscnman, dien de zeIt,s' h10'e,zo,l.lden
..,
"oversea" - waarin hlj niot heelamaal
nationale : regeerlng indel'daad zwalt omstandlgheden in s~~at hebben' gesteld ph1sch ge'stemde abonne'~, wier hart er ongalijk had. Deze sitUatle leldde tot
En l"ltt Is' het ergst~ geleden: ~ het
zijll. . .!'
I
. Qnl grondbeginsel en belang onaf,~~he~de- van overllep, ell Oudejaarsavondpree.. zelfoverschatting en lbekrompel1held: 1s on3 twee Nieuwjaarsdagen achter el,
,
lijk met elkaar, te vereenigen,. tot Watl~ ken in de kerken hebben het ons ver"
kaar verzekerd - en nu gaan we terug
Deze drle klassen, met het le~er als hoop drljft. Onder dlt voorbeho'ud ka'll teld: dat Australie de depressie gehad een eiland-geest..
naar normaler tljden, als ar vrede blijft.
sluitsteen, vormen de brug tusschen de :men zeggen, dat het llatlonalislne en h~d, mits er in de overige wereld niets
Zes' Jaran. O'eleden, toOn l.1( }{QU~n.d
d boo"
gelilaurde, dat het oeconorilisch' levan
lit
Vie gaan n1et terug naar e"
m
industrle en den landbouw, als eel1 com- het opvoedblgssysteelU, samenvallen en daar
weer- ZQU doen InstOl:ten. De ver- verliet, begon in Europa de, depressle. van vlak na den oorlog. W:le daarop
1)ronil3 tusschen de oude en
niellwe 1lt systeem, hoewel merkwaardlge vi";
,
Hier nam de doorsnae Australler. er niet ill bet be~in vart de depre$8ie nog ~e)
Chhieesche maatschappij. V66r 1927 was taliteit en capacitelt voor eXpansle too.:. heugende mededeeling, dat we hier een de n1inste notitie van. "AI die m'oe1lijk- rekend mocht hebben, weet nu weI, da't
de moderne bourgeoisie, voottgei(omen nende gedurende het bestaan van de toe~omst . van voorspoed voor on.s heb.. ~eden In Old Europe, daar hebben WfJ dIe gOUden tlJd voor AUstralle niet meer
Uit het contact met het Westen en nauw tegenwoordlge. regeerhlg'. heeft· tach op ben~ wordt meest.al gego~,en 111 den. hier nlets mae tc maken", ward me toen terllg zal k,<>nlell, zoolang de rest van
verboliden aan de olltwikkelil)g, van de~ de overgroote meerderheld van het yolk v<>rm :. "turning the corner, een uit- herhaaldelijk toegevoegd. "En als er een de wereld dat ~tadium niet berelkt. Het
handel, het bailkwezen en de nijverheld, geen vat en als :gevolg daarvan moet de dr~kking, :die een Nederlander lte ,~terk crisis 'komt, dan bl1jven we hler er lek.. is de Australiar op cen gevoellge wljze
ill de regeerlng l'1iet naar behooren ver- invloed· van de nationallstlsche propa.· helinnert aan "het hoekje omgaan . 001 ker buiten". Oa'~ scheen wer,kelijk de bijgebracht, dat de economische ttoetegenwoordigd. Het werkelijke doel van ganda beperkt blijven.
.
gangbare idee te, zijn 1n dit lal1d, dat stand' hier 1n groote mate samenhangt
onverdeeld vreugdevol te kllnken.
de tweede revolutie van 1927 was de er·
het todh voorul moet hebben vall. de met die van AustraW~rs afnemers en
De conuuuuistell De blijdschap over daze protetische export
kening van de macht van den "midden..
van producten van het platte- van de wereld In het algemeen.
wordt overigel1s ook voor de I d export llaar oversea"
In eell achtJarlge WorsteUl1'-' sta:\n uitspraak
stand" en wat hij op politiek gebled kOll
~".
Het sluiten van handelsverdragen is
AustralH~r wat getemperd door de om- an •
doell.
I
I
~
thans centrale regeerlng eli commuhisten standlgheid, dat die oak de vorige eerste
Toen kwam de debacle, de groote val nu aan de orde van den dag. Dat een
~faar de arbelders hl. de hldustrle all tegenovel' elkander. oaarbij acc~ntueert Januarl al overvloedlg ward gehoord el\ in prijzen van producten van landbouw land, dat zich de weelde van hooge t-ade boerell, die de "at1onal~ troopell op Nankin.g zijIt contact m~t de regeerende dus gaen nieuw gelu1d is, Met dat al Is en veeteelt en de dallng in de industrle. riefmuren heeft geperml'treerd, weleens
hun weg naar het dal van de J~ngt.ze standen en hun soclalen en economl.. het ongetwijteld 'hl ,veel opz1cht~n to Australla felix ontkwam er n1et aah. aan . doovemansdeuren klopt voor exbljswnden ell de ruggegraat vau de com-- schen grondslag; en ook zijn samen- waardeeren, dat Australie ide draal naar En toen de StAatsschulden ijzlngwek- port, Is geen wonder. Dat het zlch daarmUllistlsche partij v()rnld~n kregen geen werking met de bttitehlartdsche mogel1d... welvaart langzaahl neemt. We houdert kend waren opgel·oopen en de tarier... over dan hoogelijk verontwaardigd
aandeel in de teol'ganisatle valt de po... heden. en: zijn plan' van wedei'opbouw hier links, men kan zoonlakkelijk uit de muren torenhoog opgetrokken om prijS t.Qont, maakt zijn kans l)iet betel'. "Voor
HUeke macht. Integendeel, 21j Zijl\ actlet van Chh1a. De communlsten vertegen.:. bocht schleten, en Waar komen we dan en markt en levensstandaard in eigen wat, hoort 'wat"; <iaaraan ~al ook ~u.
Ver~gel1woordlgd In hat kader der Ch1... . w.o()rdt$~.l .dte' .... klassen, welke" tegen ter~ht ?
I
I i
I
It\nd a<untsmaflg hoog t~ houden, len ,stralle ztoh hebben te ondetwerpen, ala
Ileesohe Sowjets, die re~ds aCht je.ar Nankln:~ \ ~ijJl. De bewe8fn~ dr$ijat nooh
III een opzial)t Is e~ WQl lets nleijWs taoh al1e~ daalde, IOOen begon men hle~ het o"~e maL'kten behQ\lden ,n nleuwe
lRn~, ~e I~womlntllJllJ bestr 1Jden, tenv 1Jl hit ,kllrl.1kt~r van t~o 3~r~rl~QhQ r~volu" ~" q~ ,~~l(HtlJ YQQ~ a~ t9~KQmjt, 9n~ t~ lJt~ltffe" ,..... sp~Ql~al Qi man OR ott v'o(l9n wU.

Kai-sje ks strij teqen let cQ fl,mun.lsnl e
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De man nchter 'de .~~chernlen

.
Kra~hten; die de Chineesche maatschappij beheerschen
Ts.ji~l1g

l._._~ _.__ .

Men voorspelt hem een luisterrijke carriere

De eenheid van China en de Mogendheden
,

.

Wang Tsjing-wei dej.cominqmcn"?

en om den Pacltic'
..l!... ¥:::CZS1..ssn

BLAD
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Wang Tsjing' Wei'

la ter vele jaren als leider van den lin-

kervleugel van de Kwomilltang, VOOl'tdurend strijd gevoerd tegen de centrale
regeerlng in Nal~klng en tegen Tsjlang
I{ai-sjek 'als vertegenwo'ordlger van deze reg~er,lng.
Toen' de gel)eraal~ Feng Joe-sjiang,
Jen Sji-sjal} en 'tVoe Pei.,foe In d~n lOmer vall 1930 In Peiping de 'Nool'd-ChIneesche republ1ek uitr!epen. W:lS Wang
1'sjIng-wei de man achter de schermen.
En dat hoe\Vel hij in denzelfden tljd op
aanstlchtlng val) ,Tsjlang Kai-sjek, dle
vrede wilda'sluiten met Klnton, tot.president van gen e;<ecutieven joean (ra-ad).
d.w,zo tot lllinister-president, was gekozen. Uij ward daarop ten val gebracht
en '.uit de ~womlntang gezet.
Nletterr:in bleet hlj de leitler van den
van de pntij en was zijn
Invloed nle~ gebroken. Die invloed nam
zeUs aanzlenlUk toe door den inval van
de Japlnners in· Mandsjoerije. Het geIukte hem ~e1fs om met het oog op het
Japansche gevaar de sedert den dood
v'an Soen lat.-sen in een rechter- en
een lln~{erv,eugel gesplitste Kwomintang
te hereenig~n. In October 1931 werd hIj
tot secretatls-generaal van de Kwomin- .
tang gekO~en. Tsjiang KaJ-sjek trok
hlerult de onsequentles en trad in December 193 aIs president van de Ch1neescha re~ubHek at, .
l1nkervleug~1

l

t"

Nanking 'en Kanton werden het eens
over de vo~' ing van ~en gemeenschappe1ijke reg ering, die echter slechts tot
Janual'l 19 2 bleet bestaan.
Toen r1e4' het yolk T.sjiang Kal-sjek
Wang, die weder tQt nl1nister..
president gekozel1 .was, bleef in fltnct1~.
In den zOm~r van 1932 trad, hij echter
af w~gen~' ·~e z.l. te slappe b:0llding tegen Japan inzake Mandsjoerije.
Later 1s hij echter opnleuw premier
geworden en in het eind van het vorige
jaar stelde hlj samen met T$jiang Ka1..
sjek een manIfest in~ake de nationale
consolidatie van China en de betrekkingen tusschen de natlonale regeerlng
en de provinciale regeerlngen op, welk
manIfest door het bestuur van de Kwo..
mlntang w~rd goedgekeurd.
terug~

Begin November 1935 werd er op \Va'ng
Tsjlng-wei een moordaanslag gepleegd.
De premier werd dOor drie kogels ge ...
troHen. Hij werd echter nlet levensg,e"
vaarlijk gewond.
Na dezen moordaanslag trok Wang
zich terug uit het pUblieke leven en begaf hij 7.iCh uttar' Europa. In Duitschland
Het hij zlCh opereeren tel' vel'~ijdering
~ an een kogel, die blj den aanslag in
zijn rug was bl1jven steken.
,

()

Thans heeft Wang TsjIng..wel v~r;4
klaard, bereld te ziJn om ChIna door de
tegenwoordlge crisIs heen te helpen.
Men vraagt zich at' of hlj wederom een
celangrljke rol in China's polltleke Ie..
ven zal gaan spelen.
.

Ren Zwitsersche houtsnijder is op de
gedachte gekomen. pljpen te vervaardl.
gen waarvan de kop Inderdaad een......
kop voot$t~" van eet\ bek~"d ptf&QCm,

no UnCg, Vin

Wfnd~o, ~1~

mq.lt',

I;

(

•
van W~ens(lag 24 Fel)r~u\rl
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vroor de tweede maul in een week tijds"Is in: de famllle l\[llssolini een .huwelljk gesloten, thans was' "Groote moellljkheden bracht het .postvervoer met zicb mede in de overstroomde gebieden Vall de V. S. Ge.
Jn~t Vito lUussolini, een neef van dell Duce, die in het huwelijk trad met me], SilvIa Tardilli. holpen do 01' federale troepen maken de posterljen gebruik van platboomde 'vaartuigell, auto's en
Cijclens deplechtlgheld in de San Giuseppekerk j . links V001· den pilaar de Duce; achter het vllegtuigen om de 'bestellillgen ondanks alles te doen plaats vlnden, Overladen van postzakken uit een
bruldspaar minister Ciano .(die een schoonzoon van den Duce is).
vaartulg in een (auto te Louisville.
1

/
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De Eiffeltoren teo Parijs, die reeds twee
,groote wereldtentoonstellingen - 1889'
~I1'-1900 , - meemaakte, zal blnnenkort :
een derde .aansehouwen, Hi] , is onlangs
van een geheel nieuwe, geslaagde ve~.,
llehtlng voorzien.

Foto's uit

de

[onqste

luchtmail
A1s de nood op het hoogst i~, is de redding nabij. 'Een reddlngstafereel, zooals. er zleh ill deJaatste weken tiend\~izenden hebben atgespeeld in het everstroomde gebled in de V. S. ;
het geheele gezln, tIe hulsdleren lneluls, wotd~', pel'. boot, algen.~ald ,Vl:.\11 ,het , da~J ~va.arop ~en zijn toevlucht bad gezoeht, Foto'rechts: zandzakken, een uiterst belang~ijk wapen ill
den strijd tegen het water, .vormen thans een d~t voornaamste vrachtgoederen van de l\menkaansche spoorivegen, voorzoover zij in het overstroomde gebled nog kunnen rijden.
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richten -- 17.30 Ciflenk\.Otg~l - 1.8.00 Kin&eruurtje - .19.00 Kamerm\1JJeY - 20.00
Franoche cabaretlledles - 20.30 Twee mo..
derne composittes - 21.00 oramoroonmuziek :..... 23.00 SluitLng. NlRO~I (MALEISCII)
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"I€'€nWijding (t.K.R.O.s.> .- 12.00 Weerbericht
- 12.05 Cine'ma.·or~lcor.~t - 12.30 Ma.,
tinee Nirom-Orkest - 13.20 Pers,oorichten
18.25 VolksUoo - 18.30 Lichte musiek - _ 13.30 Populaire gramophQOnmuzi~k- (4:.20
19.30 Nteuws (Enielooh) - 19.45 .L~chte mu- 'Per1Sberichten (herhalme) _ 14 30 Sluitln~
~i:ek ,- 20.25 oroeten aan de- Iuisteraars .......
0 "
20.30 Nieuws en economtsch oversicht - 20.45
'18.03 vooravond-concert -'\ '18.30 Op verVQOr de dames - 21.00 Pianorecital - 21.30 ,ker.ndn-g - 19.00 Persberichten - 19.20 KaN~euws ~n economlsch overzicht (Eng. DJE,.{ mermuzrek - 20.10 Operafragrnenten - 21.10
DJQ en DJN, Ned. DJA .en OJB) - 21.4a Algemeen bUitenla~dsch weekoverztcht doo~
Radiojournaal - 22.00 Gevarieerd p~l'am- . den heer J. H. Rltman - 21.30 Populaire
rna _. 2315 Tijdschrift:en-revue - ~3;30 .gramophoonmuztek (aUeen over de 5 archtSluiting.~· . .
'.'
pe~enders) - 2~.~8 ,Amsterd•.openingskoer"
LOND£N
'
::ten -- 22.30 Slulting.
'
B. B. C. (
)
Zenders: 0811'13.97, GSG 16.86. GSB 31.53
B. R. V.
, 18.30 Big Ben: .,World affairs", catisel1e Batayia I 157.8~ M.• Batavia II 61.66 ~.
18.11 "Thoe tu'ble under the tree", hoors~l ',',
, .:
'
19.30 New~Vl~toria·Cinema-Orkest - 20.00,
7.00 Ooncert - 8.30 SlUltU'lg - 10.00 Gra.Vari~te - 20.25 Nleuws en mededeeling'en mofoonmuz:ek. (AllMn op Bat~vla 1>. :- 11.00
20.45 PraatJe over de Britsche Jaarbeurs·- Gevarl€erJ;t. programma - 14:.30 81mtmg.
21.00 Birminghatill Hlppodrome-Orkest
-17.00 Gramofoonmuziek - 1'7.30 Persbe21.15,Sluiting.
I
'richt.en ..- 1'7,4:5, Gramofoonm:u'aiek:.:"":" 18.00
Zendei's .... GSII' 13.91':' GSI" 19.82, GSB 31.55 :'Borls I.£-llSky trio - 18.30 Gemengd v-rogram~,
rna - 19.00 Three l'hytl1m rascals ,-. 19,30
21.30 Big Ben.. B.B.C. Dal1sol"kest - 22.05 Orkestmuziek.- 20.00 Gramofoonmuzle'1('.·"Empire", exchange" - 2~.20 Northern-Irc~ 20.15 concert (vioo1 e111 piano) - ' 21.00 Ora·
land-Blal.\sorkest - 23.00 PlanQl'ec1tal- 23.30 mofoonmuziek - 21.15 Phohi~relay: CauseVar~ete 0::-:,24.00 NieuwiS el} m~edeelingen rie: Een bezc.ek' aan de reparatiew~;tkel ,'.an
0.20' Dal1s~uzioek, - 0.30' Slui,tmg.
_ d,e Spoorwegen - 21.30 BespeUpg ~il besPI:~,: ':,': ";,
.'
k1ng van' eigell composities - 21.50 COCktail.;,
, '<;,."• ...,.':.' PARIS·COLONIALE
programma : Seri~uz,e muzlek
22.3Q Dar.:S·
:'. '.' Zelld~r: 'rPi~ 19.68 '
.muz1ek - 23.00 Sluitill~.
18.25' Volksli€'d - 18.30' COl'~c-ert - 19.15
BANDOENG p. ~t:,'Y.
Russlsche kroniek over het leVie'll i.Il Frankrijk - 19.30 Nleuws (~ngelSCh) - 1~.45 Con~
58.03 1\1. eli, 90.63 i\i.'
cert (relay Ra<l!io:"Palrs) - 21.00 NleUW:3 en
6.00
Gra;rn()foo~rilU2i-ek
- 9.00, Lichte nmkolohiale '-koerseii' - 21.30 Radiojoul'l1aal 21.010. Cal.tlSerie over eoonomitSChe aan@1ele-gen- ziek.- 10.00' Conc/crt ~ 11.00 Sll.iiting ,-.
h'0P.~,n. '":""'I' 21.S0 Oauserie: De tooneelwercld IS.00 Lunchmuz~e'k 15.01l Sl~iting'. _
_., 22.00 'Concert - 23.30 Koerooll - ~3.35
Sluiti-ng'~','
.,
17.00 Filmmuziek en zan&, :..:... 18.00.'Bridge
'~ 18.15 .Qual't'.:t in A-majeur.: op. 18 No.5
van Beethove·n,. (Strijkkwal'tet)
~
18.tO
,;
RO~IE (E. J. ~\. R.)
Persberichten. Op 90' M. : Muzikaal program- Golflellj'te 25." 1\1. Azie-ultzelldlng .
ma. - 19.00 Albert Sandler en zijn orkest ' - 19.30 Orquestra "Tipi~a." - 20.50 Heruitz:en19:00 Gevari€erd programma (relay)
20.35 Nieuws - 20.t5 Orgelcon~rt ...- 21.U ding Phohi: Voo~racht (V.P.R.O.) - 21.00
Nieuws (Engelsch) - 21.30 Pianorecital .- Stemmingsmuziek - 21.30 "Belloni" - 22.00
21.45 CatlSerie - 2~.00 Vocaal programma met Concert - 23.00 Slu1ting.
ol'gelbegelel<i'il1'g - 22.20 Beantwoordin~ rapR. V. 1\1. J. (SEIUARt\NG)
portell! - 22.30 Nieuw,s - 22.40 Sh1!itmg .23.45 Nieuws - 23.55 Koorzang - 0.15 VQ161.29 ~I.
. en 88.76. 1\1.
caM concert - 0.30 Sport- en laatste n1euw;3.
8.00 Col1~ert' ':- 11.00 Bluiting.
16.30 TneemUZ1'ek - IS.OO Persberichten ,18.20 Gevarieercl programma - 19.00 Avond,DOllderdag
w1jding (N.I.C,R.O.) - 19.30 IndrU!mentaal
allerlel - 20.40 Lichte muziek - 21.00 Even.·
tue:elta heruitzending, Phohi~programma
NIRO:.\1
22.00 gluiting.
Batavia J 126 1\1.
A. R'. V~ O. (SOERABAI~\)
a30 Oymn9.st1ek ~ ,)..15 Luchtille gramo..
109.89 ~I.
phoQumuzlek - 1.00 Otamophoonmuzitak, (al ..
6.30 Mal'soh
6.3' Oymnastiek - 6,50.
l~l!n ,over de G arcltipe~nd~rs) - $.00· Slu1..

1.8.03 Vooravond-c()n~e'tt - 19.00 Persp~~
Bandoeng 11'103, PLP 21
riichten --- 19.20 Gevarieerd programma .-.
2(0.10 Ca\.J.S€l'ie over de opstand in: Batipq
17.00 Mooerne Chinee.sche l1!=deten - 17.30
(lFebruari 1841) - 20.30 Cor.<:ert NiIrom-Ol'·',
1
k~.est ~ ·21.30'Populair allerlei: 21.58. Am.- Soendam~€S'che gamelan.
/
stterd. openingskoersen - 2~.00 Dansmu7.1ek . -, .' BahdOen~ II ~03, P~1I1 -IS"
(lalleen ov'er de 5 arohipelzenders) - 2~.30 .
'
v
aa1"
C'~he
~m,ala1'a
val"
D·j:"~·j
...
,;,J~.·
. ..'.
18 00 Ja
~
e.... ~
~
v'~
SlluHing.
18:2Q' Mooerne ArabtsChe liooer~n. -:
'..
B. R. V.
Batavia II 100'
Batavia. 1 15'7.,89 .1U•• B~tavJa 11 bl.6t} M.
11.00 Maleische muzlek van. 8in8~pore ;17.00 Gramofoonmtlziek - 17:30 'pe~~be~ 17.30 Arabi.sche liederen - ~18.0~.. Modern.e
1rrchten -:- .11.4:5 Ommofoonl1l'uzi,ek -.·l~,OO Ohineesche muziek - 18.20 Kind€l'uurtje.
K~illderuurtje 19.QO Gnpno!oo1Ul1UZi~k:"-
lbn.doeng II 103, BatavIa. 11 190.
1~9.15 Gemellgd progl'a1l1m~ --'-,19.45 BuitenP)1I1 46· . ~:.' '" ' ':
la:mQsch overzlcht doo~' den heer. dl"; p. F. l . . .
Jiansen _':: 20.00 Ooncert in D-majeur voor ,: 19 00 Pcrsberichten - 19.15'S6endane'esche
cEello en orke.st - 20.30 C:o:cktaH-programrna: verhalen - 20,00' Malei~h pros:r~Pliln!l dO-Qr
L.1chte rmuziek (geen dal1smuz:ek) - 21.00 llet ,Sfudlo-qrkest.
.,.,:. .' .. A"
',,"
L.ezing over "Hippopotami" .r- 21.15 Zuid-ABanlloeng II 103, BatavIa. II lllO
fl1'ikaa.nsche liedjes - 21.45' l,.,lcht!c gramo..
p~n( 45,.' P~lN 29
.,
fcoonmuziek - 22.00 Dar..smuziek - 23.00
Snu1ting.
22.30 ,1Je~ig over den Isl~m,~ '2.3,.:00 Ar~"
b,i&che gamboes .'elt..cha'Zida~l'; '- ~~.30 31m:
nA.l.~DOENG "),l.. 1\1• •Y •.'
tmg.
..'
..
68.03 ~L en 90.6~· M. .
t
V. O. R . .0.. (MALEISCII) ::
17.00 Tl1€€muz~ek' -..: '17:30 l{ind~ruui·tJe.
105.26. M.
,.
())p 90 M.: 17.30-18.00 V1ervol~ 'theeUluziek;
Its.00 - 19.00 Concert - 19.00 Eric Coates
17.00 Malel.Sche lie:derel1l - 11.30' Chi'l1ee..
m.elcdieen - 19.20 PerslJrer1cht€n. Op 90 M. : fiche liederen. - 18.00 Gambang kroll1ong -=lV;1~ikaal pl'og'ranHna :- 19.40' Rijll- en wan18.20 Amooneesch'a li:ed!eren - 18.40 Persbed(el11ederen - 20.00 Cither-concert - 21.00 nchten - 19.00, Arabische '11ederen ..,.... 19.30
SI..erieuz.e mu~iek - 22.00 Variete - 23.00 Causerie over Inhe'euliSche kUl~st - 20.00 RaSnu~tln.g.
l
'dlowoneel en krontjemgorkest "Uef Souve·
nier" - 2".0~ Sluiting•.
R. ,V. ~t J. (SEl\IAR A.I.'iG)
PIlOIII
, 161,,29 M en 88.16 lU.
,
19.71·-1\{.
20 10-23.10' AroUsemehts~rlrogramma.
16.30 Th<;emuziek - 18.00 Persbericht~ll ,. .. ~
H8.20 ,Oramofoonmuziek --' ..19.00 Kla.ssl<eke
,.;' ZEES'EN
mlUzie'k - 20.00 "De zangvogels" -, 20.-15
1))ansmuziek - 22.00 S1uiting.
Zenders DJA 31.38 en- 19.'71 1\1.
16.00 Vliegtuigen~constructie - 16.15 WerA. ft'. V. O. (SOERABA.I,\)
k~n van Franz. Schuoert i - 11.00 NlfJUWS en
109.89 lU•.
econQm~ch Qver~cht CQuits~ll) - 11.15 Per~
16.30 Mal1sch - 16~33 l\f,'arschen en" fox..' bel11chtelt'~ 11.3Q~ COll1~ltles _van Marga-, tin~ '
tJNt~' ...... 11.00' 'fino RQfPi ..... n.15 fers~.. rew v. Mlk\.\~'ll ..,... 11,"0 ijlul\hlj'.
;

.

Zenders DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
20.30 our) DJN 31.45

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

,Voensdag",

.

U.'10

MQ~',~

Gr~lmQf09nJl\ual~k

-- 8.00 .&l\\ltl.ng -

•

..
ZEESEN

Zenders DJA 31.38 en DJB 19.7! M•
16.00 Pianomuziek - 16.15 Strijkkwartet
- 16.4:5 Practische wenken voor dames 11.00 Nieuws en economlsch overztcht'
(Duitsch) - ' 17.15 Het fatum van e'en
Frieztn (voor klnderen) - 17.45 Sluiting.
Zenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
20.30 uur), DJN 31.4:5
18.25 Volkslied - 18.30 Lichte muzlek
19.30 Nleuws (EBgelsch) - 19.45 Lichte mu21iek - 20.25 Groeten aan de luisteraars 20.30 Nleuws en economi.."'ICh overzicht - 20.45
Muzikale kl'ein-kunst - 21.30 Nieuw~ en eco...
nomisch oV'crzicht (Eng. DJE, DJQ en DJN.
Bandoeng II 103. Batavia n 190
Ned. DJA en. DJB) - 21.45 Radiojournaal -lO.GO GeV'arieerd: Male1sch en Chineesch 22.00 Jonge auteurs - 22.15 "Gltic}t lallt
23.30 Sluiting.
pf'Q'~ramma - 12.00 Maleische en Westersclle Vertrag", m~ikaal spel l'ie<Ijes op, de citer - 13.00 :Aansl~til'.tg met
het restaurant ,,iSoeka Goembira." - 14.00
B. B. C. (LONDEN)
SltHting.
.'
Zenders: GSe 31.32, GSB 31.55, GSA 49.59
Bandoeng 11 103. PLP 21
6.30 Big Hail,. ¥ariete - 6.52 Gramophoon17.00 Chineesche Yang Khimmu~iek .- muzi'e'k...:.- 7.00 Zangre'Cital -. 1.15 Gevari'eerd
17.30'" JaV'aan.sche gamelan van den Mang- programma - 7.30. Concen B,B.C. Empire.
kac~~gorQ.
. Or~es:t: - 8.10 Nieuws en mediedee'lingen -.
~.3~~ Bluiting.
",
BandQeng II ·103, P~1I1 45

18.00. " 'Odeon-gramophOO'l1platen..program- ~enders: GSH 13.97. GSO 16.86. GSB 31.55

·ma.

.~rol)tJongmu2iek. 13.30 Adzan (op:,
18.30 Bi'g Bell. Ptano syncopations .- IS.5()
l'<:€p. tot he.t ,gebed) oen Kor'anvoO't!ezing ....,..
"Jo1m, Londo1~er at home" no. S - 19.2()
18.~~ Turk'S'Che rnruzie'k.· _.
. - - Concert··B,B.C.
Welsh.Orkest - 20.15 B.B.C.
Batavia. II 190'
~ingers 20.25 Nieuws en mededoeelingen
,
.
- 20.45 Weenschte walsen - 20.53 "Food: for
11.00 Krol1tjor.g zonder zani - 11.~0 Chi- thought" causerie - 21.15 Sluiting.
"
ne:esche ·Yang K!himmuziek - 18.00 Gcva.l
' J.
rie~ro M~le~h pr~amma. -:" 18.30 Soenda- Zenders:, GSH 13.97, GSF 19.82, GSH 31.55
neesche gam.elan.
.
' .
. . ' ,"
,
;.
...,
. .. ' , , '
21.30 -Bj,ft -Ben. Tom Jenkir.s (cinema-~" Ban.doellg ,II 10;J, Ba.tavla 11 190,
gel) - ~ 22.00' .,The conquest' of the air', P~1ll -15
22.45 Concert door' Bournemouth MUlllclpal
19.00 Persbertcht~il1I _ 19.15 Voorzingen Orkest - 2-1.00 Nieuws en n!~ded.oeelingen.
uit den Kor'an ~evQlgd d<>or een 1ezir.g over 0.20 Dansmuziek - 0.30 SlU1tmg.
den Islam - 20.00 ,Arabl.sCh en Maleisch
PARIS·COLONJALE
programma. verzorgd door het GamboesOrkest - 21.30 Speclaal gambang kromongprogramma. van, het Sin Hwa. Lauw-Orkp.st.
Zender TPA ... 25.60 1\1,
6.50 Concert - "1.45
6.45
Volkslied
Baudoeng II 103.1 BatavIa II 190
Nieuws en koersen - 8.05 Nieuws (Spaar.sch)
P~1H 45, Pl.llN 29
- 8.15 Nieuws (Portugeesch) - 8.25 Causerie
22.30 Voortzetting del' gambangbespeling .- - 8.40 Sluiting.
.. ,
23.30 Sluiting.'
.
Z~der TPt\ _2. 19.68 1\1.
PIIOIII.
18.25 VQlksUed - 18.30 Concert
19.15
16.88 M.
Orle'ksche kroniek over het leven in Frank...
rijk ' - 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 Con ...
20.00 Wilh~lmus _.' 20.11 Cellorecital
20.30 VOQrdracht (V.F.R.OJ - 20.50 Cello· cert (relay Radio~Paril$) - 21.00 Nieuws en
redtal (verVolg) - 21.05 P€rsberichten - kolQniaJe koersel1t ........ 21.30 Radiojournaal -.
21.15 CaU~r1e, een bezoek aan den reparatie. 21.40 Internationare kroniek' --. 21.50 CaU1
winkel van <1e sPQOrw~en - iU.30 B~~l1ng sterle; Het leven in Parijs --. 22.00 Concert
e1;\ b,espr~kin8' e1~n' Com~iU€41 22.01) 'met oolisten - 23.30 KQief.sen - 23.35 aluh

11.00 ij4UitlPU.
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DE MOOROZAAK lEGEN ~lRS, A~1ES ~(
met'l'-IADELEINE CARROll. en GEORGE BRENf
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M()}(C~EN pr<EM!E ~E
van de bultenqewoon onderhoudende Illm

Never such a galaxy of
comedy talent! Seven'

TJ-I:~EE C~'~~ERS

stars - the director, of
"The Great Ziegfeld"":-a

P. G.: Wodehouse story'
with a laugh matching' _
1~f(;:e~ romantic thrill!
,:)

.::w.r~<l.U.U:=~...a..:;:r~

i

I

7·STAR LAUGH

~~~~~
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•

Hadenavond absoluut vour

...

Metro-Goldwyn-""oyer's uitmuntende omusementsfilm :
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~

~~.lf'rl.!~~1iIL.AI

FOR LOVE

,-------------------uri VELE.ONLAN6S KWAt-1

Z!Jt4 GEVAL IS ER fEN

fEN JONGE MAt. BU t-1!J. HU WAS DOOR EN DOOA
NERVEUS DOOR GEBREK AMi fEN VOEDIN<iSTOF

DIE MEN IN QUAKER OATS VINDT.

/

.

{"l~
~

'.

H!JIS OANK8AAR

.\...

:.J::::.

VOOR OlEN RAAO.'

met

·iYerveuze, pri/?ke/bare, verzwakte mensc!len HEBBEN 8EHOEfTE AAN ·DE ZENUW.VO~DENDE
VITAMINE EN BLOEDARMOEDE.8ESTRIJDENDE MINERAlEN VAN QUAKER OATS
Indten U waarde hecht aan Uwgezondheld. weest dan verstandig en eetdcqe)ijks Ouaker Oats. Ouaker Oat~bevat
zeer veel zenuw-vcedende Vitcmine B.
Ons lichaam moet iederen dag een
hoeveelheid van dit waardevolle ele.
merit ontvunqen l Wi) kunnen het met
in reserve houden. En zonder Vttormne

i

B worden wij Zenuwcchnq, krijgeh last
van verstopping. eten slecht en ruken
wij ten slotte geheel uitqeput. Daarom
is Ouaker Oats zoo qoed voor ledereen.
ledere man. vrouw en kind hebben
behoefte aan de versterkende bestcnddeelen die het beval. Het IS bovendien
heerlijk en gernakkellJk toe te bereiden.

QUAKER OATS

Than. verb1lgba>ll

.,YlUG KOKEND"
In 2", mlnlllll ~a.al

Geelt U krllcht en uitJlo·ucling.svermo8en

F.LfANORE . WHITNEY ROSCOE KARNS

en

ROBERT
-

GRACE BRADLEY

DESIWNOIGEN KOZEN

I

QUMER OATS VOOR
DE DIONNE'VIJrUt-:Q
c!~ gehcela vcedsel.... etenschcp der. w;,reld tel

M.l

De amusante geschiedenis van een serleure jongedame,
die met er'nsti':ja:bedoalingen naar eon stij'/t! koshchool
giog. dcch , •..•• de schoolravue en de liefde vvaren
spelbrekers.
Een Per amount-Illm

2831

. tEN

6~1~}o~~ dd/lde~~~~~:g,~~
Q~~k;r~'&;t~!I~!s' ~~~~~e~:

~AUZIKALE

Pl:RFECTE

En den r.og wei v66J den

eersten '·,1l;C1-J1dIJ:I.

Gemo3lt vall
('01/, Ii;;' hat"'.
50% ,tiiu aan 'Pier.
bOlltO'tnJ, bt'stanJJultll.

x

Uadenavond prelniera van

~.Adlo1..~iII5~~~~-~!jS'tifjh""-

E~l\ del' meest gelezen verhalen

x

Ook vcor klnderen,

eM'

·METRO·S SPECIALE A'rTRACTIE BIJ "PICCADILLY JIM":

DE

De eerste drle-dimenslela Iilm :

GLOBE

-

_._--------

,,,..

-

SPOEDlG!
we ........ .1.
u.1(,1

en
FRANCHOT TONE in

GRAGE MOORE

~~

kostelljke humor en romantlscbe sensatles elkaar voortdurend
atwlsselen. ROBER'l' MONTGOMERY, de alombernlnde acteur,
is charrnanter dan oolt, en MADGE EVANS betoovert Iedereen I

THE KINQ STEPS OUT X
1itaJt!05'

Mg • •

\

GEHEIMZI~NIGE

KANDElAARS

'.

.

VAN

DEN KEIZER

(DIE LEUCHTER DES KAISERS)

AUDIOSCOPIE

het buitengewoon spannende Gong Illmwerk met

waarbl] we de spelers van het doek recht in de zaal en. op ons
toe zlen loopen! Verrassend en ulterst amusant! voor :deze

.........

HEDENA VO~~D 8.30 n.m.

MAXIM

van P. G. wodchouse, waarln

novelty worden U speclale gekleurde brlllen verstrekt.
3845
Mist dit yoorol niet

aa4k"'8tt'l'itWWIIW ~. .~

*dP;,;,aaa

PARAMOUN"(JS WEERGALOOZE )UNGLE-SCHLAGER :
--- ----

w'epsp

COMEDIE

~~~~!I

3818
_ _ _ tfll!!T'JN'

CUMMINGS

JOHN HALLIDAY -

g-

r

•

SYBILLE SCHMITZ, JOHAN HEESTERS en KARL LDIEHL
atfo,",:,,;: SPECIALE "'1ATINEE'S ~-:' ....:~

_ . ..:::::::;:;...

"'&'

Vanaf Donderdag 25 Februarl a.s. 'S MIDDAGS om 5.30
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CINEMA

~ ~_fl ¥fi£F"'3&EM~-==:

PALACE ~~!,!~~~~~~V?~D:

FASCINEERENDE - SPANNENDE. GEHEI~'1ZINNIGE SPIONNAGEFILM
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levert

moole bloemstukken

Blumenwlnkel
Noordwijk 9

'

Met h1gehouden adem tuft ge d~ snel op elkaar volgende handellngen hele. van- Wanl het motto der splonnen In oorloqstlld was:

_ _""'£0-

bruiloften

Oar

(1HE SECRE AGENT)
met hat suggesHeve spaI van
LORRE, ROBERT YOUNG en MADEtEINE CAROlL

Vraag geen genade

Voor opaningen, receptie,

J

Telaf. Welt. 5001 -5002,
3847

~.-w.""""""",
...............,,~.

Beloon yeen gauntle.

Oat zal oak U afs toeschouwer menlgrnaal hel koudzweet .doen ultbreken.
3841.

Niet voor kinderen.
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SpeCiaal Slgaran·Magazljn

. ~ ~

DECA PARK·

.. Heden... en vofgende avonden ..
-.....~~--

sensatie ... nlm
een Ijdg - reaUstische weergav~ van sfnlslere gebeurtenfssen

"'-5'"

....

bPCi'SiiP5JI5'

III

Universal's

superbe

DRACULA'S DUCHIER

- ....=:=£22
_

•

.,

<tel

,d
"'fl'jjt

t,D E TABAKSPLAN.r"
(viII f. H. Justman)
BotQvia·C. -- Noordwijk 38b
Tel. Welt. 349
BQndoe~g
Brogaweg 39
'. Telefoon 1183

liN A POL E 0 Nil
KWOM

Zag

Oven/on

C H IE RIB 0 N.
Voor abonnetnel1ten, ltlachten om,trent de bezorglng van het Batavlaasch Nleuwsblad gelleva men
~~ch

te wel\den tot den Agent, den

--

DOROTHYiLAM.OUR, de nieuwe exotisch~ filmsensa·tie, als .de
mysterieuse beauty, die opg1.·oeide· in de dichte wlldernissen
van Malaya, temidden der vervaal'1ijkste roofdieren - dan
komt op haar pad, de eel'ste man in haar leven, een blanke -zie hoe dit enorm spannend verhaal van primitieve Helde in de
jungles afloopt!
Dese film is ook grootendeels xuiver Malaisch sprekelld.
3844'
"
•
.
Ook voor kinderen~

~~jRM!Ij1ft·,!,,,.tnr

Magneetjes Trekken
t

"ElCI< WA T WILS"

("WILLIAM SI1AKESPEARE'S

"AS YOU LIKE IT")

De filrn, welke U in verrukldng zal brengen
door haar charnle, aanstekelijke
.vroolijkheid- en luchlige·
. humor •.• , , , Illet

" ••
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en

.. Ct·
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ELISABETfui BERGNER
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cne=,
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en de nieuwe stet· LAURENCE OLIVIER
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BATAVm~rCH" ;NIEUWSDI.A:D
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van Wo'en's(lag 24 Februlu·I 1931;;" V1JFDE BLAD

Boksen

en We dstrUdel1

...

.

U ; t den R ; n 9
Rondom de titelllulteh Braddock-Schmeltns- - Zal de Duitscher te eljtler ure ioorden uitgeschukelsl. ? •• De uctie »oor
zijn neronnging 'door ·'Lollis. - V lin Klaoereti bokst te
Rotterdam
j
hij menigen zwaren stoot door duiken
of prompt retlreeren onschadelijk te
maken. Zijn eigen uitvallen en plotsedooe
llnge roffels waren soms even verrasOnzen speclalen l\Iedewerker
send als een jaar of vijf geleden. Maar
voor de rest bleek hij er technlsch niet
Den H a a g, 9 Februari. op vooruit te zijn gegaan en ook zijn
punch heeft hij in Amerika zeker nlet
verzwaard. Het is zeer de vraag of hij
even hard stoot als vroeger. Bovendien
bokst hij naar Amerikaanschen trant
veel met open dekking, hierbij harde
klappen nemend om meer kans te krijgen zelf een paar flinke watjekolJwen
te plaatsen. De Yankees houden van
deze
harde slagenwisselillgen
BOKSl{RONIEK

qemaakte Fouten bij de Start

BRADDOCK CONTRA LOUIS,

Aneta -verneernt uit Chicago, dat
Braddock en Joe Louis het contract
voor een titelgevecht(?) van vijftlen ronden op 22 Junl a.s, te houden in het
base ball stadion in Comiskey Park
hebben onderteekend.

De Invloed daarvau O}l Loopposltle en Loop
{.

Oorzaken von een verkeerde ~ start

SCHMELING OPTIMIS'fISCII

Het is ons gebleken, ook uit enkele
vragen in onze eorrespondentle, dat ons
vorig artikel, "Leistung" en "Leistungs.fahigkeit" (28 Jan. 1937), eenlge noodzakelijke aanvulltng oohoefd~, d'a~r blj
training aan enkele ijve:r~ge athleten
gebleken was dat de na het startschot
Inl te nemen loopposltte. een "onmoge..
lijkheid" was, daar "kla!U'b~ijke1ijk alle
spleren zich tegen een dergelllke "abnormale" posttte verzetten".

Uit Berlijn verneemt Aneta, dat Max
Schmeling vergezeld van zijrl manager
Max Machon naar- Havre is vertrokken,
waar •hij zich op de "Berengaria" zal
Inschepen, "Der Maxe' gaat zich in
Amerika voorbereiden tot het tltelgevecht tegen Braddock op 3 Juni a.s. Bij
zijn vertrek verxlaarde Max Schmeling
glimlachend "lk zal als wereldkampioen
terugkeeren".

Ikulm ill ton

Derhalve moest er wat aan onze the...
orle fout 'zijn, hoewel rulterhjk bekend
werd dat de bij het artikel hoorende
foto's ons toch in het gelijk stelden.
Wij willen dan ook zelfs nadrukkelijk
verklaren dat onze th~orle over de
,,If)oppositie'' juist is en dat we ons zelfs
nQg niet nadrukkeliJ.k genoeg hebben
llitgesproken !

COMPETITIE-WEDSTRIJ,DEN B~ 1\1. o.

Uitslagen en wedstrijlllll'ogramma
1ste klasse:

I. E. V. J. B. 1 - Steady 1 3 - 2'.
maar om 'er succes mee te hebben moet
Th. Rosenberg - Lauw Goan Soey
men prima kunnen incasseeren. En qua
incasseeringsvermQgen lijkt Van Klave- 12-15, 15-9, 15-11. E. A. van Ouwerren e1' ook al njet op vooruit gegaan. kerk - Tjhung Kiam Tjoe 8-15, 13-13
(5-4), 15-~11. G. Hoogendoorn - MarDe vinnige Franschman, die na elken tado 10-15, 5-15.
ontvangen treffe1' met verdubbelde heftlgheid riposteerde, heeft hem althans
Th. Ro~enberg/H. Kroese - Tjhung
een .paar l{eer in groote moeilijkheden Kiam Tjoe/Lauw Goan 80ey 15-21,
gebracht. D~ jury verklaarde' tenslotte 20-20 (2-.:..3). E. A. van Owerkel'k/G.
Martado/Tjio awat
Van Klaveren overwinnaar, en alhoewel Hoogendoorn deze uitspraak zich liet verdedigen zou Liong 21-12, 19-19 (5-1L
het toch, om zelfs den schijn van par2de klasse:
tijdigheid te ontgaan, beter zijn geweest, indien zij de ,zege in het.midden
B. C. Jong Adelaar 2 - B. C. "Mina..
had gelat~n. Met.een draw zou iedereen
hassa" 2 4 - 1.
zlch hebben kunnen vereenigen.

Wanneer athleten dus enkele fouten
bij eigen en anderer start.s constatee1'el\ welke fouten algeme,en voorkomen
en dus natuurlijk schijnen, mag daarult ~lOg nlet afgeleid ,worden dat deze
fouten elgenlijk geen gebreken zijn. Het
k9mt immel'S zeer vaak voor dat' een
bij het begin. gemaakte en verwaarloosde fout tenslotte wordt tot automatlsUte, zoodat de spieren ~ich zeUs. verzetten tegen correctie's. Ook kunnen deze
{outen een gevolg zijn van verkeerde
ujtgangsholldingen
en wanneer deze
41et Iverbeterd worden zullen de fouten
g~maakt blijven worden, terwijl correcSoemardi - F. W. Sinaulan 15-15, tie onmogelijk is omdat de uitgangs15-2. T. P. Pral1oto - J. F. B. T. Sinjal houding verkeerd blijkt.
3-15, 11-15. Djoko Prasetijo - S. Na, .Dit nu is in het. bijzonder bij de start
soetion 15-6, 15-8.
f~er sterk in ,het geval omdat r e e d s
Djoko prasetijoiAbd. Rachim - F. w. b ij h e t ,,0 p U w. p I a a t sen !"
Sinaulan/J. F. B. T. Sinjal 21-7, 21-6. ~ n Ill{ 1 a ia l' !?" door 9 0 % v a n
Massigit/ljas - S. Nasoetion/I. L. To- de a t h l e t e n fouten en
l'<Jean 11-21, 21-17, 21-3.
toutjes worden gema'akt
C~e voor de eerste bewegjng fataal blijHet wedstrijdprogramma VOOl' de ko'; ken te zijn en die b.v. het innemen van
mende dagen luidt:
de loopPQsltie ZQO niet onmogelijk dan
toch z·eer. moeUtjk maken.
Zaterdag:

.

Joe Louis
Mel1l weet, dat er al sinds geruime n
tijd p(ogingen in het werk gesteld worden orn de ontmoeting: Braddock-Schmeling te vervangen door een match Braddock-JJoe Louis, die veeI meer zou opbrengEen. Toen Braddock en Schmeling
een wreek of wat geleden een contract
teekemden en ieder een cautle stortt~n
leek d"e zaak in kannen en k'mikeu~ Desondal1lks komen thans andermaal geruchten over een vervanging; van S.chmeling dloor Louis uit Amerika, en weI in
zulk elen vorm dat men nu toch den indruk lkrijgt, dat er iets ernstigs aan het
handjie is. Achter Schmeling staan de
New ~Yorksche Bokscommissie en de directie van 'Madison Square Garden, achter dEe actie voor de match HraddockLouis zitten de bekende promotor Mike
Jacobss, de Anti-Nazi League, die ten
koste van alles wll beletten dat Schmeling &eld zal verdienen in Amerika en
de mlillionnair Sheldon Clark, d~e via
Mike Jacobs aan Braddock een 'beurs
v'an e~en half mlllloen dollar gegarandeerd 'ZOtlJ hebben voor een wedstrijd tegen Jloe Louis.
Dezle actie tegen Schmeling heeft een
onaamgenamen bijsmaak nu het contract vool' de ontmoeting SchmelingBraddiock eenmaal geteekend is. Het zou
rutt illleer dan billijk zijn, dat die match
ook pllaats had. Was er in Amerika een
gezag:hebbende boksferederatle dan zou
het ~emakkelijk zijn de naleving van
de re:gels van b1llijkheid en sportlvitelt
at te dwingen. Helaas zijn e1' .
taJrijke federaties

die ellk slechts op een bepaald gebied
gezag: hebben. Zoodat, wanneer een
matclh Braddock-Louis door NewYork verboden zou worden, een andere
Staat, met 'een welwillender BokscommissiEe kan worden gekozen.
Sclnmeling zelf maakt zlch echter niet
bang voor het niet doorgaan van zijn
titelrraatclP. Hij is ervan overtuigd, dat
hlj 0lP 3 Juni a.s. tegen Braddock zal
boksem, en w.el in de New-Yorksche Madison, Square Garden. Een dezer dagen
reist hij naar Amerika, waar hij zoo
noodilg nog weI een hartig woordje zal
spreklen met Mike Jacob.s, Braddock en
de rest. Nochtans krijgt men momenteel dien indruk ,Qat met de mogelijkheid
van :zijn vervanglng door Louis rekening moet worden gehouden.
Relltree vall Vall Klaverell
De Rotterdamlner Bep van Klaveren
heeft~ gisterayond voor het eerst sinds
vele jjaren weer een wedstrijd op vaderlands;chen' bodem gebokst en weI in de
Neny1to Hal te Rotterdam, die bijna
vierdluizend boksenthousiasten bergde,
een respectabel aantal voor Holland.
Men' kan niet zeggen, dat van Klaveren
het~ zich voor zijn entree.-gemakkelijk
heeft;. Zijn tegenstander, de Fransche
welte)rkampioen Pernot, is allesbehalve
een llacht eitje. Hij bokst met de routine Vain een ouden rot van den ring, alhoeWfel hij nog heel jong is, en met de
taaie vasthoudendheid van een bulldog.
De rraatch was aangegaan op tien ronden, een korte afstand dus. Blijkbaar
vertrlouwde Van Klaveren zijn elgen uithoudiingsvermogen nog niet na de langdtlrlg~e werkloosheld welke hij
achte1'
d~n rpg heeft. Maar Pernot werd er
door gehandicapt en wanneer er ooit
een lrevanche tllsschen de twee plaats
heefti, zal die toch minstens in twaalf
lond€en moeten worden verwerkt.
Vam Klaveren heeft tegen Pernot lapg
nlat alIe' verwachtingen verwezel11ijkt.
HiJ lbleek nog altijd even :mel en b~·..
weeglltJk, en op zeer handlge· w1Jze wJst

Oorzaken hiervan zijn,:

2de klasse:
Steady 3 -

Zenuwachtlgheld,
;met de starttechniek,
Ohvers9hilllgheld in het algemeen 9f

I. E. V. J. B. 4

Onpekend~eid

Zondag:

onverschilUgheld t.o.v, dit "bijkomstige" houding innemen,

lste klasse:.
A. B. C. 1 'Bep van Klaveren.
Van de lbij-wedst'rijden moet ,vermeld,
dat Rinus. de Boer, natlonaal kampioen
zwaarmiddengewicht en een van onze
Kundlgste 'boksers, een verrassende nederlaag 'Ieed tegen den Luxemburger
Konter. De Boer stak aanvankelijk dom'
zijn fraaie techniek met hoofd en schouders 'hoven zijn tegenstander uit en het
had er alles van weg, dat-hij kQrte metten met den Luxemburger zou maken,
toen hij eensklaps in de- derde ronde pal
tegen een rechtschen counter op liep.
Hij suizebolde, waarop Konter kans kreeg
met een harden linkschen stoot het gevecht te beEHndigen. De Boer ging neev
en alhoewel hij nog probeerde overeind
te komen lukte dit niet, zoodat hij werd
uitgeteld, tot stomme verbazing van hemzelf en van zijn talrijke bewonderaars.
Dit was de eerste maal in zijn reeds. lange
carriere dat hij k.o. ging.

Chung Hsioh 1

Verkeerde concentratie, d.w.. z. een
d,usdanige concentratl~. op de loop zelf
d.at de voorbereldingen ~ verwaarloosd

. mixed-team:
,

B. C. M. -

\~orden,

Lucky Star.

Voor zoover wij kunnell beo<)rdeelen

1s dit weI nergens zoo sterk als in de
IndlSche athletiek. En dit zeggen we
riiet om hard en koud te crltlseeren,
wallt wanneer iede~ die zich, interessert
in de athleUek zich tracht te herinneren weJke. VOQrberelqU'lgen Indlsche
starters maken voor ze aan de beurt
zijl1, dan zal hij hoogstens kunnen zeggen dat eet1 pa.ar. ijvel'igen zi~h ver-.
lUoeletl met het, maken van verscheldene startjes om los te komen en dit
nota bene vlak voordat ze, beginnen
ntoeten I

\

De OIYlupialle
DE OtYMP1AOE VAN 19<10

Uit Tokio verneemt Aneta, dat hat
organisatie-comite voor de Olymplsche
spelen de buitentuinen van den Meijltempel heeft uitgekozen als plaats voor
de Olympiade van 1940. Ret huidlge
stadion en zwembad zullen ultgebreld
Op de vraag aan de sprinters wle e1'
worden terwijl hock,ey-polo- en voet..
bs.lterreinen a,angelegd zuBen worden in het bezit is van een schopje om startop de vroegere militaire ~chletbaan van kuiltjes te mak~n 2ullel1 allen zonder
ultzondering hat antwoord schuidig
Aoyama (Tokio).
blijven. Niemand heert ~oo'n nuttlg
'Vool'werp terwijl aardige en voor dit
doel uilstekende schopjes In elke Japansche. speelgoodwinkel voor een paar
.centen te krijgen zijn. Het Js dan ook
nlet "om de centen" dat niemand zoo'n
schopje heeft maar de simpele reden
is, dat niemand er aan gedacht heeft
ooit zoo'n schopje te koopen!
-Nu is dit, zullen we maar direct toevan ondergeschlkt ,belang, want
schopjes zijn niet noodig. Ernstige
athleten hebben we· immel's ook startkuUtjes zlen maken met steenen of zelfs
met hun spikes en we. hebben op die.
manier zelfs aardige granaattrechtertjes zien Iabrieken.
I
g~ven,

lijksche doenlngen .0P de. athletiekbeoerentng. Wij sullen dit illustreeren met
twee voorbeelden : tletsen en bridge.
Zooals de athleet naar school of naar
zijn werk gaat, zoo komt hij ook aan de
start. Want bij het vertrek, het stappen op de fiets, denkt hij ook aan het
rijden (of rennen) aIleen. Hij stapt op
de fiets en bekommert er zich nlet om
hoe hij' erop zit en of de fiets weI in
orde is.
Dat een ban4 plat is merkt hij pas
als. hij wegrijdt. Dan gaat hij weer terug en pompt <Ie band op. Na' het startschot kan echter niet eventjes teruggegaan worden om beter te starten !

Om nu op onze eerste opmerking dat wij ons nlet nadrukkelijk genoeg
hebben uitgesproken - terug te komen,
dienen wij eerst te memoreeren wat in
het vorige artikel gezegd is over het
brengen van ons llchaam in de looppositie. Wij vestlgden er toen de nadruk
op dat ·"h e f fen" eerste gedachte
en beweging moest zijn en niet "v 00 rW a a r t s", -Hlerop n u wenschen wij
nogmaals de meeste nadruk te vestlgen: d i t Ii e f fen g esc hie d t
b ijl era c k s van n a a m a I 's
J e sse' 0 w e 11 s, 'H len S t ep hen s e. a. z· 0 0 e n ,e l' g i e k,
dat een onderdeel van
e e n s e "C 0 n deb e ide v 0 eten los van de grond
z Ij n !.! Wanneer het los-van-degrond-zijn niet slechts een onderdeel
van een centimeter bedroeg en een
even gering tijdsdeel zouden wij haast
kunnen spreken van een s pro n g omh?og i ! '

e

Bij de sprint moet derhalve elk onterdege en in de puntjes voorbereid worden...... anders loopt het mis.
Evenals \bij bridge, welk kaartspel door a
.
de meeste amateurs verprutst wordt· En bij vele starts bier in Indie blijomdat een beschouwing del' kaarten en' k~n bij de eerste pas .~elfs beide, bee~en
een goede call naar hun meening van n?g op de grond te ~l~?, hetgeen Wlj~t
mindel' belang zijn dan het spelen zeIt. op een traag en moeI11Jk heffen en dlt
is. weer een gevolg van het te gekromd,
AIle bridge-keien zuBen echter met te op-elkaar-gepakt zitten. Het is goed
stelligheid durven verzekeren dat niets d-at ook· V.d. Booren, die'momenteel de
van zoo groot belang .is als ~iorgvolle B. V. C.~athleten onder handen neemt,'
kaartbestudeering en !Cen "strategir hlerop wijst. Behalve de door ~ns ge-'
'sche" call. En dat een spel zoo goed als schetste moeilijke opheffing uit deze
verloren is wanneer bij deze voorberei.. verkeerde positie zijn er nog andere bezwaren die eveneens 'van urgent belang'
dingen fouten geIT\aakt worden.
zijn. Het zitten op het startbeen verEvenzoo kunnen wij positief verzeke- ool'zaakt n1. stremmingen in de bloedsren dat elke sprint verloren is wan- omloop in het startbeen en trekt de boneer in de voorbereiding fouten ge- vens~e dijspieren noodeloos uiteen.
maakt worden.
.
.
Nu nog een punt van tweede belang :
Een dezer· fouten wordt, zooa~~ Wlj h: 0 e z ij. n d e a r m b ewe ginreeds. constateerden, gemaakt blJ het g e n b ij. dee'e r s t e s t a p
l~:ake~. der startkuiltjes. en de volgende v' and e s t a l' t ?
,
Ole WIJ nu bespreken is er de oorzaak
.'
van. ,De ligging van de· startkuil t.o.v. . Hierover bestaan twee lezingen en
de startlijn is n1. in de eerste plaats derhalve twee leermethoden: de Euroafhankelijk van de lengte van den star- peesche en de Amerikaansche. De eerste
ter en dus van de lengte. zijner beenen, methode schrijft - hoewel niet catemaar ook van de pla'ats waar de knie gorisch - voor dat de "start"-arm (de
v~n het startbeen, (het achterste been)
arm tegenover het startbeen) dwars'
Ilgt.
.
'
langs het llchaam gerukt wordt, hetEn een fout ,die ,wlj _bij~ .we kunnen geen. energieker splercontracties beg~rust -, zeggen aIle Indische s'tart'ers werkstelllgt en dus grootel' activiteit.
konden waarnemen is deze dat deze dns In'l1iens is daze "dwars.-op-deknie veel te vel' naa"r voren ligt ja, dlk- voorwaartsche" beweging, ook uit het
wijls zel.fs op, ~en Hjn met de plaatsing gezichtspunt van 'de mecqanica, minder goed dan de Amerikaansche methoder handen ! !
de dIe een opwaarts rukken van dG
startarm
in dezelfde richting als waarDe jniste starthou(ling
in de voorwaartsche beweging geschi~dt
Hierdoor immel'S wordt het llchaam wei categorisch voorschrijft. Wij willen
veel te sterk gekromd en is een strek- het goed recht van onze voorkeur niet
ken tot de loopposltie onmogelljk I 11 e w ij zen door te wijzen op de
Of ...... slechts mogelijk met tijdverl1es fenomenale Amerikaansche en Canav~n 1/10 a liS seconde I! Dat is dus deesche sprinters. De crack-klassen zijn
een achterstand van 2 meter I We kun-' n1. over belde continenten (Amerika en
nen moelllj k zeggen hoever de knie Europa) goed verdeeld; de toppestravan het startbeen dan wei van de start- ties blij,yen altijd individueel en niet·
Hjn af moet liggen~ daar dit geheel af- gradueel. Waarmee wij dus willen zeghangt van de lengte van den "looper. g~n da t Amerika niet boven Europa
We zullen daarom volstaan met het ge- staat in de 100- en 2{)O m-cracks-klasse
ven van enkele punten-van-houvast bij oJUdat de wereldkampioenen Owens en
Metcalfe Amerlkanen zijn, want evende training:
.
zeer kan vandaag of morgen in Europa
de crack "opstaan" die die twee kam";'
De sprinter neme de hoUding in
ploenen en v 0 I g ens z ij n m edie hijl gewoon is in te nemen bij
t.h 0 d e met gemak lapt!
het "Op Uw plaatsen I". Hij zal dan
merken dat de knie van het startOns bezwaar tegen de Europeesche
been op, of slechts een paar centimethode Is dat de dwarse armbeweging
meters van, de startlijn ligt. Hij
gemakkelijk leidt tot een meetrekken
brenge die knie nu z66 vel' naal'
van de schoude1' zoodat een oogenblik
achter dat de dij van het startbean
de' schouderlijn haast vertlcaal oP. de
bijna verticaal staat, dus met het
baan staat! Daarte.gen moet dus zeer
onderbeen een hoek van 80 a 85
gewaakt worden !
I
maakt. Nu brengt hi} ook het andere been meer achterwaarts en
weI zoo vel' dat de voet van dat
IWanneer aan de hand van de door
been (het strekbeen) op ongeveer
ons opgesomde gegevens verbeteringen
een voetIengte van'de plaatsirig van
in de starthoudlng worden gebracht
de andere voet komt. Hij zal riu
durven wij. met groote zekerheid merk..
merken dat zijn romp en borst
bare successen te voorspellen.
d~rdeel

I

j

0

Echter, en dit is van meer, belang,
de startkuUtjes worden" hier gemaakt

met het doel een stevige afzet te krijge.n, terwijl slechts oppervlakklg aand~cht besteed wordt aan de plaats
waar dit start,kuiltJe moet komen. Dit
is zeUs zoo sterk, dat die banen de
voorkeur' ,genleten' .waar ;reeds startkuiltjes zijn, aangelegd door een ambitieuzen eersteling. Van die ku!1tjes
wordt een dankbaar' gebruik gem'aakt,
ool< 'al zijn de 'beenen van de "bofferts"
stukken langer of korter dan van hun
vQ9rganger ! !

',-

Hieruit blijkt dat, hoewel de theorie
van de start er goed in zit, in de pl'actljk aan een perfecte uitgangshouding
veel en veel te weinig aandacht wo.rdt
ge~chonken. Dit te q)lalificeeren als ee.n·
geprek aan ernst zou een' onwaarheid'
ziju. want ernst is er weI degelijk. Z e
W Ql' d t e c h t e r n 1 e t gel ij~ e:'1 lj ~ 0 vel' d eve r s c h 1 1-

Ondanks :djn 78 jaren nam Ko ning Gustaaf deel aan hd In..
ternatlonaal tennil3toernool to NIce. ,,~tr. G." 111 gespr,ek met

ae Engelsche speelster

I e.n d eon d e:-l' d e,e 1" &- n y a n
n t t\ k V, a. n a. t hIe t t e k

. e-

~Uary nardwlck~.

e

~ S.

,
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•
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Een en ander is het gevolg van een
~mi,n of meer sterke. Invloed van dage-

\Vaarde vall Startklliltjes

I

I

v e r dee 1 d: de loop is hoofdzaak
en de rest komt er. mlnder op aan,

g e h eel v r ij zijn en er zelrs
ongeveer een derde meter llgt tusschen zijn strekbeendij .en zijn borst
en Idat zijn romp bijna horlzontaat
is komen te liggen. Vanuit deze
startpositie kan na fllnke oefening
gemakkelijk in de perfecte looppositie gekomen worden.

•

•

V. wert\

eent

~deelh~~skamPA~e~ do~r
3 ~ l",zege op
~i.~~1lQ.ven&Qhe ~Qelpll.lltell.
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Off. Berichten
--_.....--,.._-

Yoetblll
Yoetbul , in Nederland
'fweede klasse It. N. V. B.
De ultslagen vanZondag 15 Febl'uarl :
Afdeelil1g I
'fweede klasse

5-0
1-2'
2-2

0 .. V. V. O.
O. S. V. - W. F. C.
De Spartaan -- A. F. C.
De Kennemers - H. F. C.
West Frlsia -

~a

lUdeelillg II
Tweede k t a s s e

1-4
3-5

U'llltas - D. C. L.

5--4

4-3

1-2
4-1

Afdeeling III
Tweede klasse

4-3
2-6

sallandia - Borne
Phenix - Hengelo
Vitesse - Theole
Rheden - A. Z. C.
Be Quick - Doetlnchem

4-0

1-3'
3-2

Afdeelil1g IV
Tweede .klasse
.T. S. C. - Ooes
VlIssingen - R. B. C.
Middelburg - Zeelandla
Picus - Helmond
Wilhelmina - De Baronie
V. V. V. - W1l1em II
Helmondla - Tegelen
De Valk - E. S. V.
Sittard - Palemig
Miranda - Maurlts
Kerkrade - Groene stel'
Waubach - Sportelub Emma
Kolorila -- Limburgla

4-2
4-1
3-0
3-2
6-3
1-3
2-2
5-2
2-7

6-0
6-0
3-3

4-a

Afdeellng V
klasse

2-1

Heerenveen -Black Boya
F. V. O. - steenwljk
De Kool - M. S. C.
P~r1s1a Rood Geel
Alcldes - C. A. B,

6-2
3--.-2
3-6
5-1
4-1
9-1
'1-3,
0-2

B. R. O. - G. a. c.
\V. V. v:- Muntendam

Nieuw Buinen - Helpman
Zuidb:roek - Noordster
BELGIE

HOLLAND Wordt in

F~y'elloordstadion

I

gespeeld
'

.

\

Aneta sein~ uit Den Haag, dat de
K. N. V. B. besloten heeft om den wedstrijq Holland-Belgle op 2 Mel a.s. in
het Feyenoordstadlon te spelen.
Hiermede 13 dus aan de onzekerheid,
waarvan de heer Oroothoff Ma~ndag
avond ill iijn sportpraatje voor de
Phohl gewag maakte, een elnde gekomen. Het Feyenoordstadlon bledt meer
plaats voor de toeschouwel's. Te hopen
is nu maar, dat dekwestie van de regeling van de af- en aanvoer der massa's kijklustigen genoegza:am opgelost Is.
BAKl1U~SJ

SCJLIDU\V .

Aneta seint uit ZUrich, dat Zwitsersche ,sportkringen Ivan meening zljll,
dat de spll Vernatl, die op 2i dezer uitste~elld heeft voldaan, een afdoende
bewaking voor Bakhuys zal vormen in
den aanstaanden striJd Nederland '
Zwitserland.
!

Voetbal in Engeland
Uits.lngen

,VUll

Zuterdng

Reuter seint uit Londen de uit.slagen
der Zaterdag 20 Februari gespeelde competitIe- en bekerwedstriJdell.
BEK,ERWEDS'fRIJDEN 50E RONDE

Sunderland - Swansea
Bolton - Manchester City
Orimsby - Wolvevhampton
Everton .- Tottenham
Coventry -West Bromwhich
Preston - Exeter
Mllwall - Derby
Burnley - 'Arsenal

3·-0
0-5
1-1

1-1
2-3
5-3
2-1

1-7

Tile League
TWEEDE DIVISIE

Aston Villa ~ Bradford
Bradford City - Barnsly
Burnley - Blackpool
Chesterfield - Newcastle U.
Coventry C. - Leicester C.
Doncaster Rovers - Bury
Fulham - Blackburn R.
Nottingham F. --.;, Norwich C.
Plymouth A. - West Ham U
8'hampton - Tottenham H.
Swansea T. -- Sheffield :U

4-1
3-2
*)

4-0
.)
1-0

1-1
3-4
2-0
*)
*)

DERDE DIVISIE

...

"111I""""
...........

IN NEDERLAND

VI~.lUS

0-2
~1

3-:-'0
5-1
*)
*)

THUISj(r'~q

,Amsterdam
overgept. van de Exploitatie del' wester-~--lijnen (statlonsdienst Bandjar) naar die del'
,
7OOsterlijnen (idem Sidotopo) de tijdeliJk
12 l''ebr. - OeGlaagd aan de Gem. Unt..
waarnemend Uoofdstatlonschef F. W. DEN versltett voor het cand.sex, in de rechtsge~
~
~
HARTOG.
Ieerdheld de heel' E. H. Oudkerk.
t:'J.j
Overgepl. van het Hoofdkantoor (dlenstG I ~
h .. d to 1
j
....<
onderdeel Weg en Werken) te Bandoeng
es aago voor . ell oc raa examen . n
~
~
de Sociale Geogratte, de heel' O.. B. W.
~
naar de Exp1. del' Westerlijnen (standplaats Huizirga en voor het" candidaatsexamen ill
su.teneorg) de opzichter W. ROHDER.
d soct I G
f' de l..~ W J
'
G'ereker.d van 1 Februari j1. als volontatr e soc a e eogra le,
aeer . onsenus.
Bevorderd ,tot dec tor in de '8eneeskunde op
in opleiding voor ingenieur werkzaamgesteld proefschrift getiteld : "De carcinogene werAmsterdam
171l.
it.~ O. K. SIGMONO en gepl, bij de EXlJl. king van kletne \doses 1:2:5 :6idibenLeIpzig
~iro~estedlijnen (statlonsdlenst te Tandjong zanthraceen", de heel' Tj. W. Lettir.ga.. geb.
Rome I .
Ben~md tot statdonschet te klasse resp. te Amsterdam.
Marseille
15 Febr. :- 'Geslaagd aan de Vrije Univeropzlchter, de arnbtenaren van bUiteiandSC1l
Boedapesj
vertor terugverwacht, laatstelijk onderstatt- siteit voor het doct. ex. rechten de heer
Athene
onschet 1e klasse en opzlchter G. HEINE- G. L. ·A·. Mulder te Bussum.
•
Mersa M•
.MANN en J. W. KOCH en C. A. OPPA'l~JA, 1 16 F b A d G· U'
i:te·t lj
en geplatast bij de Exp1. der S.s. Oosterttlnen l
e r, an e em. ~:llvel'6 -l ~:> 11
CaIro
(kantoor van den Chef Expl. te Soerabaja) ~esla~~d '\'001' het doct. ex. in de genees..
Gaza
resp. in ZUid-Sumatia, met standpl Palem- ln~nde. me], N. Verdam en de heer P. J.
Rutbah
bang resp, PRABOEMOELIH.·
Mmk.
2~/2
Bagdad
Benoemd tot adjunct-stattonschet de tij-'
26 Jan. - Geslaagd aan de Gem. Univer2 1/2
Vlaggeil van' aIle landen tooiden de straten van Oha..
Basra'
delijk wnd. idem DOELAH en SOEKIRMAN si,teit voor het doct, ex. in de Germaansche 19/2
SOEMOWARDOJO.
taa) en: letterkunde (Guitsch) mej. W.
BushiIe
monlx ter gelegenheld van de Internatlonale skl-kam..
Op verzoek wesens overtolltgheld, eervol Hooykaas.
Djask
ploenschappen' der F. I. S.
'
en met recht op penstoen ult 's Lands dlenst
. .
Hald~rabad
ontslagen m.t.v. ultimo Februari a.s, de
.27 Jan. - Bevorderd tot doctor 111 de
Kara.chi
adfunct-stanonscber RADEN ABDOELKA- WlS· en n~tuurktu,1de, op proerschrtrt &,etiHIR.
te~d:
"Rontgen~ffractie
var] VeelhngJodhQur
2312
0
2'-4
Eervol en met recht op pel~sioen uits kJrls~llen" de kristalstructuur vapol eentge
elhanzl
Er zijn 9 Britsche deelnemers, onder Lands
Newport C. -- Crystal Palace . 1-1
dienst ontslagen de Ie klerk G. VAN dtammen:, cum laude mej. C. H. Mac GllAllahabad
lavry, geb. te Amsterdam.
wle twee dames; 4 ouitschers, onder BRONCKHORST.
Northampton T. - Notts O.
1-1
Calcutta
wle de zoon van den minister van OorOp verzo.ek, m.1.v. ultimo Maart 1937, eel'-, Bevord'ard aan de Gem. Universiwit tot
Southend U. - Oardiff C.
8>-1
Akyab
log, kapitein Von Blomberg, met als co~ yol van de tijdel1jke waameming del' betr. arts de heer M. H.W. Hendriks (AmsterSwindon T. ~ Queen's PR
1'-:"-1
21/2
Rangoon
van adjund-commieJS ontheven mej. A. I. d-am) en mej. A. O. O. E. de. Boo.r (Z,andpiloot kapitein Von Sternberg; voorts F.
Watford - Luton Town
1-3
Bangkok
KROHN.
voort) en geslaagd voor het artsexamen 118
10 Fransche vllegtuigen, waarvan een
Kolak
OvergepI. van Tjibatoe naar Meester- goo. de heeren: J. P. S. Wijthoff (Batavia)
Victoria p.
*) niet gespeeld.
bestuurd wOl'dt door Prins Bibesco; 5 Cornelis doe conducteur 2de kl. OESOEP en J. A. van den Dries (Eindhoven).
WINATAPOERA.
Alor Star
Egyptlsche vllegtulgen, waarvan een be- alias
28 Ja~. Ge.slaagd voor het doctoraal
Op verzoek, met ingang van 23 Maart '37
Penang
Noordelijke sectie
stuurd wordt door miss Loutfia-EI-Nadi ; eervol en met recht op peI1.8ioen uit 's Land.s examen m de Economische WeiJenschappen
Medan
d:enst ontsl. O. J C. INDRA il1genieur bod, 00 heer J. V. J. Engelha:rd: en vool" het
3 ltal1aansche, 4 Tsjecho-Slowaaksche, S.s
.
,
doctora:al examenil1l de Rechwgelee,rdheid
Singapore
6-3
Accrlngton -- ,Southport
2 Belglsche' en tenslotte nog Oostenrijkde heel'S. van Wien.
.
Palembang
1-3
Darlington - Chester
sche, Poolsche, Roemeensche en Syrlsche
24/2
Pandhuisdieust
29 Jan. - GClSlaagdaan ~e Vrije Univer•
Batavia
2-0
Gateshead -- Crew~ A.
machines. \
siteit voor het cando ~x. klassleke letteren,
Bandoeng·
3-0
Hull City -- Mansfield T.
de
hee·l"
O.
K.
Vogelaar
te
Hardenberg.
Oisteren werd tot Assoean gevlogell,
Tijdelijk belast met
waarneming van
ft'7f'. . . . . . . . .
1-0
Lincoln C. -- Tranmere R.
heden tot Luxor en Vrljdag wordt een het beheer van het Landspandlluis te Krawang
(Batavia)
de
hoot<Wchatter
bij
dat
GroltIngen
1-1
'New Brighton - Hal1fax T.
vlucht gemaakt van 690 mljl langs de pandhuis SOEMAWIKARTA.
, Tllbu.rg
2-0
Oldham A. -- lIartlepools U.
oasen van de Lyblsche woestijn. Als bete
Overgeplaatst
van
het
Land.spandhuis
26
Jan.
Aanvulling.zexamen
art.
135
1-0
Port Vale - CarlIsle U.
sluit wordt dan 28 dezer een snelheids- Keboan <Soorabaia) naar dat te Tamang- Hooger Onderwijswet,
27 Jan. - Aan: de R.-K. HandeIshoogegeslaagd J. A. H,
2-2
':Rotherham U. -- York City
wedstrijd gehouden, van 310 mljl boven goeng (Kedoo) de beneerder RADEN SOEK- Groeneveld. Geslaagd VOOl het candidaats- school, hoogeschool V001" economisclfe en 004-1
cia'le wetenschappen, is geslaagdvoor het
exam~m wis- en natuurkunde (L.) mej. J.
Stoc'kport County :..- IBarrow
de Nijl-delta, volgens het systeem van MANADI.
Idem van het Landspandhuis te Modjo- H. de Boer, en voor het candidaatsexamen doctora.al 'cxamen in de eoonomische en '::0Wrexham - Rochdale
Q-1
de Engelsche Kings Cup..race.
k.erto (Soerabai~) naar dat te Keboan (800- ge12€eskunde de h'ceren O. Ferwerda, H. J. ciale wetenschappen de heer A. H. M, A.
rabaia> en belast met het beheer van laatst- Beekhul,s, J. R. T. van Weexlng, J. R. van Albregts, uit Hilversum.
gemeld pandhuls de onderbeheerder AB- Dijk en J. H. Kleibeuker.
·22 Jan. - Gepromoveerd op prcefschrift
Scottish'League
De tueuwe Short..vliegb~otell OOELLAH.
getiteld "De Hikajat Malem Dagang" A·
28
Jan.
Ge.slaagd
voor
het
doctcraal
tjeh~ch held~ndicht met tekst en toel1chti.l1g,
loom van het Landspandhuis te Gris~e
J.<;ERS'fE DIVISIE ,
wis-. en natuurkunde, hoofdvak wis- de
(Bodjonegoro) naar dat te Modjokerto (Soe- examen
he·er H. K. J. Swan -geboren te'Batavia.
kunde,
O.
Alge.re.
De zevendeShort-vlleg1boO't, Oasslo- rabaia)
de onderbeheerder RADEN SOE- Geslaagd voor: economisch doctm'a,l[
pela
genoemd,
van
de
28,
welke
voor
de
WONDO.
1~1
Geslaagd VOOt h'et arts-examen oorsoo ge- examen Indologie, de heer F. L. Mulder.
Aberdeen - Queen of South
Idem van net Landispandhuls te OJom- deelte, P. S. v. Mourik en H. J. A. Specker. Doctoraal examen rechtsgeleerdh~id de hed
Imperial Airways te Rochester in aanAlbion R. - KUmarnQck
1-3
nanr
dat
te
Tjaroeban
bang
(SOerabaia)
.
!3evol'derd tot arts H. Brouw~r geb. te B. H. A. Vaa;go.
bouw zijn, 18' van SouthamptQn naar (Madioon) en belast .met het beheer van
2-1
Arbroath -- ParUck Thistle
- Geslaagd voor het doctcraa:l examen ge~
hles.
,
"
AlexandrH! vertrokken. Aan boord wa- laatstgemeld pandhuis de onderbeheerder
1-2
neeskunde de heeren C. D. BLnkhorst, J,
CeltIc -- Dundee
29 Jan. - Aan de Rijksuni'Versiteit· alhicr wouters en J. S. Bea.;t.
ren 15 passaglers en verder mail voor MAS HADIPRAWIRO.
0-2
DunfennUne A. - F'alkirk
hedenbevol'derd
tot
doctor
i11l
de
Ge-"
werd
Idem van h'Ct I"al1dspandhuis te Salatiga.
Voor het f·ar{:.sexamen eerste gedoolte de
Zuld-Afrika. Deze vl1egboot was op 22
2~1
Hamilton A. ~ Clyde
Zuid (Semal'ang) na,ar dat te Djombang nee-'5kunde op e'en proefschrift over "Ma- heeren W. Relsmcv, N. Booton, M. O. Ra~'en
Januarl
te
water
gelaten
en
werd
op
27
l!:gne
Tumol'en
van
de
neus
en
l1Jeusbijhol3-1
Hearts - st. J~hnstone
(Soerabaia)
de onderbeheerder RADEN
en P; J. O. Romme.
ten" de heel' H. ·Claassens Wijkerd gebo- , Bevorderd tot arts de heeren G. Meyer en
Januatl in dlen~t gesteld. De "Caledo- WIRJOTAROENO.
Rangers .- Queen's Park
1-1
r€n
te
Victoria
(We.st-Zuid
Afrika).,
D.Okma.
'
r
nia" vloog non-stop Southampton·1-3
st. Mlrren -Hibernian
23 Jan. Geslaagd voor het doct. ex.
Belastlngell
12 Foe·br. - Geslaagdi voor het candidaatsAlexandrie, zooals telegraflsch ,reeds ·is
Third Lanark - Motherwell
1-1
Indisch
recht
de
heer
A.
C.
van:
Hengel:
examen in die rechten, d'e heel' J.W. Keise1'.
gemeld,
I
voor het cando-.ex. theologie de h'eer J. Ve-...:Belast met de waarneming del' betrekking
13 l'''ebl·. - Geslaagd vool' het candidaats~
van
contl'oleur
voor
de
belastingen
te
Pa·
TWEEDE DIVlSIE
Elke veertien dagen zal in het vervQlg lembang K. VOSMAER, adjunct-controleUl' examen godgel€eroheid de heel' W, F. C. steegn.
Metz.
,
,
een nleuwe Short-vllegJboot gereed ko- voor de belastingen te Ma.gelang.
Ayt U. .- Airdrieonians
5-2
Geplaatst te Magelang, A. CH. MULLER,
men.
Leidt:ll
'Brechin C. -- ~~orfar Ath
1-1
3de kl. te Modjokerto.
ne Australische regeering heeft to·e- !]alasting'ambtepaar
Raadsvergaderillg Batavia
Geplaatst te Modjokerto R. HARI BEDundee U. - Cowdenbeath
1-1
gestemd dat de nieuwe vllegbooten van BAR. belastingambtenar 3de klasse te Pa12 Febr.
Geslaagd voor: doctoraal
East Sth'ling -- Montrose
5-2
de Imperial Airways boven Australlsch lembang.
examen rechtsgel~erdheid mej. J. H. Kroe~
Edinburgh C. -- Dumbarton
2-5 ' gebled mogen vUegen tot BrIsbane en
De gemeenteraad komt :Maandag 1
Met intrekking van zijn plaatsing bij het sen; cand1da,atsexameri rechtsgele'ardheid
Leith Athletic - ,King'S Pk. 4~1
inspectiekantoor
van
Finanden
te Welte- mej. T. ten Noever Bakker en de heeren Maart a.s. in openbare vergaderlng bijSydney. Voor tusschen-IandillgsstaUons vreden. geplaatst op het Hoofdkantoor \an A. G. A. J. Greebe en: J. Brautigam; candi,Morton - Alloa
2-0
een. De agenda luldt :
zijn thans op de route. naar het Oosten den Dienst der Belastingen, de adJunct-In. ciJaatsexamen Indis.ch recht, de heeren W. R.
'RaithRQvers - st. Bernards 0-1
Voorstel om den Chauffeur bij (fen Ge~
aangewezen in Frankrijk : Caudebec aan specteur van Final1cithl m.r. M. DE VRIES. Weisfelt en G. A. Bamstijn.
m.eentelijken Gezondheidwieoot ~airan bin
8tellhou~emuir -- Ea,st" Fife I 2-0
Geslaagd
voor
het
doct.-ex.
geneeskunde Seine, Macon ten noorden van Lyon
de: mej. J. H. Moes; voar het a'rtsex. eel"'- Tjcen een vergQedil1!gl op te le.ggen wegens
lUilitaire Adminlstratle
en MarIgnani bij ,Marsellle, verder het
ste deel de heeren: W. J. Ko1!f en: H. J. door zijn toedoen aall de Gcmeente toegeEERSTE DIVISIE
brachte· schade.
meer Brastlanl blj Rome, BrindisI, Athe..
OV'ergeplaatst van Weltevreden naar Ban- Wissema; bevol'derd tot arts de heer~en:
Voorste'l tot aanvaa.lxiing van een s.chenne, Alexandrie, het. meer van Galilea in doeng op· h~t kantoor van d~l1 kwartler- A. J. Bouwman en Que Keng Lead.
16 Febr. - Ges}aagd voor het doct. ex. Mng ten bed rage vall f 300.- van mej. J.
Huddersfleld - BirmIngham
1-1
het
subsistentenkader
teve·ns
meester
van
Palestina, het meer Habaniyth bij- Bagtgeneeskunde mej. 'A. C. Reeser en de hee- V. BlommenstJain 'voor onderhoud van de
Manches~r U. - Portsmouth 0-1
garnizoen tel' beschikking van den iuspec- ~n
dad en VIctoria Point bij Bangkok.
J. Verm~ulen en J.' G. Wester.
gra'viCn No. 126 Md. V. Tanah Abang en
teul' der Militaire Administratie de Iste Jui· , 26O.Jan.
Sheftleld Wednesday - '
-. Ge.slaagd VOOl': cand.1dnats- No. 7 blok 103 Karet.
In Australte zullen de vUegbooten de tenant del' Militaire Administratie P. O.
.
:
Chelsea 1-1
examen Indi.sch recht mej. A. H. E. Claus
Voor&tel tot aanvaarding ,van een sch€nZuldokust volgen van de Oolf van Car- H. R. ZUIJDERHOUIyr.
de heer J. Oiephuis; can<i1daa-tsexamen king ad f 150.- Noor het onderhoud vap
Blijft geplaatst te Weltevreden als kwar- en
pentaria. (Noord: Australle). Aan de uitwis- en natuurkunde letter O. de heel' A. L, 3raf No. 130 AId. 1 begl'aafplaats Laanhof. "
tlermeester van het 10e Bataijon Infanterl~ Backer.
Ooctoraal examenl wis- en na.tuurVoorsteloot goedkeUl'ing van diverse vermonding van de rivler Norman zal e~n de
School"!voetbnltoUl'IlOoi
2de IUiten~nt idem W. H. BOOAARD'l'.
kunde
mej. J. H. B. Poeder en de heer antwoordingen betreffende het tijdvak OcvUegbootbasls worden aangelegd. VerB. Vis.
tIm Dec~mber 1936.
:
tober
Infanterfe
Gepromoveerd op proofschrift getiteld:
V:oorstel tot verkoop van een strook grond
Op het terrein achter het Deca Park volgens vllegen de vUegbooten over het
"Bijdrage tot de kennis del' ,psychologloe en g~elegen aan Laan de BruynKops.
'
was gistermiddag een enorme schare schierelland van Kaap York en v~rder
Met ingang van 1 Janljarl 1938 wegens del' hypnQ-therapie van de essent:eele 11yVoorstel om afwijzendl te beschik'ken op
c
van jeugdlge sportenthousias£en verza- lallgs de Oostkust van Australle.
zesjarigen onafgebroken dienst in Neder- pertensie mBt behulp van: de voortdurende het verzoek om restitutie van een gedeelte
meld om de voortgezette wedstrljden
bloeddrukre>gi.streertng", de van de vOQr he,t TamansarlperC€el No. 44
lands:ch-IndU! acht maanden verlof na,aT automat1sche
• • c 'w
.
der tweede· ronde van het 5choolvoet- ~-!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~!!!~!!!!!!!! Europa ve'rl€end aan den kapltem A. C. h'eer B. B. Stokvis~ geboTen 00 Amsterdam. betaaide koopsom.
het doct. ex. g'euees,kundie
Geslaa.gd
voor
Voorstel om disp.:nsatle te ver1eenen van
SARABER,
in
garnizoon
te
Padangpanbaltournool te aanschouwen. De geestde heel' H. P. Veldhuyzen en G. de Wl't; het verbod oms.chreven in artikel 1 van de
djang.
.
~
driftige en. de luide aanmoediglngen
Metillgang van 21 Jull 1937, op verzoek geslaagd voor h'€t doct. ex. Ind1.sch recht Verordening a'ls bedoold in artikel 1: lid .l
wegens ~en voor pensioentellenden diensttijd de heer F. H. J. Bal.
der Bouw- en Woningverordening van Ba..
waren nlet van de .luoht en overtroffen
27 Jan. - Geslaagd voor doctora;at exa- ta.via" ten behoeve van de uitbteiding' van
van 21 jaren en 5 maanden eervQI en me'j;
nog hetgeen biJ de vroegerewedst.rijden
behoud van recht op pensioen uit Harer men rechtsgele'crdheidJ mej. G. Goudriaan het servi.ce-station der N. V. Kel. Petroleum
op dit gebled te zien en vooral te hooren
Ver,koop Mij. op den hQCk van' de WilhelMajesteits m1litairen dienst onts'1a;g~m de en de heer J. W. Mastenbrook.
was gegeven. i
onderluitenant A. O. A.· LEIJTEN, in garnlminalaan en den JaNaweg.
DE HAVEN ,VAN 'fG.-PRIOK
zoon te Malang.
Voorstel om de gemeentewoningen: Gang
Utrecht
Te kwart over vier trad Canlslus II
Hauber No. 2 en 4 00 verkoopen.
Aangekolueu, 23 Februart A
tegen de Bljzonctere Mulo School 'Bat.
Voorstel
tot herzlening van de ,vastgesuel12 Fber. - Ge.slaagdi voor het dod. rechts- de eenhe~dsprijzen
Volksgezondheid
per m2 voor d~ aan den
N.r. s.s. ,,SibO'lga", gez. Thumalnn, van
In het krljt. Canlsius zegevierde met
weterwchap, J. ,van Meeuwen. Cando Sociale 30endaweg
gr.;legen
Gondangdi.aperce'elen
Agt.
K,P.M.
Telolt
BajoeT,
3-1.
'
Tijdelijk be-last met de waarneming del' Geogmphie, H. G. KooIman,. Semi-arts exa- No. 193 en 199.
"
N.r. s.s. ,,Soerabaia". gez. Boon; van Pon·
Enst,
J.
Jongh
en
W.
J.
van
men,
W.
van
betrekking Vian verpleegsoor 1ste' k1. bij het
Voors,t,el tot aan1eg van een wegencomplex:
Hierna- te kwart over vij f ~ betra- tlanak, Agt. K.P.M.
Nieve-lt. Artse~men, R. Baart d'e la .1"aUEng. m.s. "Tweedbank",gez. EUiS', van Krankzinnigenwezen van den Dienst der Ie, H. Boersma, J. W. J. Simons en E. J. ten ZUlden T~.ariweg tUsSchen den: verden de elftallen van de Anlbachtsschool ManiHa
Volk...~ezondheid
en
:geplaatst
te
Buitenzorg
,engden Javaw~ en Soebangweg.
en Pamanoekan, Agt. Mtiller. .
mevr. J. ROas geb. NIENHUIS, ad. ver- Laufer. Theor. tandheelk. ex. tweede ged.,
Bat. C. I en de K. W. III het veld. De
Vaststelling van het verkavelmgsplan en
R. Kramer.
klasse
bij
het
Krankz.fnnigenpleegster
1ste
van
de eenheidsprijzen per m2 val). di3 niet
Ambachtsscholleren maakten hun te,Vertrokken, 23 Februari
FebrG~cslaagd
voor
het
Doct.
Ex
13
wezen van den Diemt der Volksgezondheid.
\jOOl' uitgifte a,an de N. V. Volkshuisvesting
genstan1ers Hefst met· 6-0 in !
!.
Rechtswetenschappen: mej. J. C. Rijn,berg. te
Batavia bestemde bouwperce'elen 00 KwlN.r. s.S. "de Klerk", gez. de
naar
15 Febr. - Heden promoveeTde tot dOctOI tang
Oost, g~elegen aan -den Baladewaweg,
Justitie
Het was wederom een zeer geslaagde Kempo. Waikelo, Bima en Soembawa-Besar.
in de wis- en In.atuurkunde op een 3entio12,g BesaI Wetan, .den Naradaweg en
N.r. S.S. "Melchior Treub", gez.. Tuizinga,
.:..ch:rift,
getiteld:
"Biologie
en
Wijsbegeer1JJ"
sport-mlddag. Donderdag zal de Open- na,ar
Gang Kampong Tanah Ting'gi I.
semarang, BOOrabaia,.Boelelrengen
Overgeplaatst van MedaPJ naar Bata'/ia de hee'r A. M. Bruna" geool'ente Utrecht.
bare Mulo, Mr. Gornells tegen de Am::- ,Maka.sser.
Voorstel tot tookerning van pensioen aan
Jan.
-'Geslaa;gd
voor,'
het
doct.
ex.
28
(Hoofdbureau)
een
hoofdwerktu!gkundige
gewezen Fitter bij den dienst van Gebachtsschool Mr. CorneUs in het strijd- _. N.I. S,S. ,.Benkcelen", gez. Bownan, llaar v/h V'eiUgheidstoezicht F. BAUDOIN.
rechtswetlanschap: E. F. O. M. v. Zinl1'icq qen
~neenu:nverken en de Waterleid1ng, Bajar.
Pontianak.
.
Bergman en mej. Th. de Groot; doct. ex
perk treden, wa~una Canisius I met de
Idem
van
Batavia
naa,r
Medan
de
werktot toekenning van pensioen aan
Voorstel
Erg. m.s. "Tweedbank", gez. EUis. naar
Geneeskundlge HOogeschool haar· kl'ach~· Smgapore, Bel-Deli, Penang, Colombo en tuigkund1ge van het Ve11igheidstoezicht K Indisch recht: G. J. A. Veiling en J. O. den gewezen Mantri der Bouwpolitie bij nen
Hazeloop.
L.
BIMMEL.
d~en$
voor Stadsontwikkeling en Volksten zal meten.·· Daarmede zal dan de New-York.
29 Jan. - Heden promovierde 'tot doe- hu.svesting,
Benoomd tot landmetrei"· bil het Kadaster
Somaatmadja.
tweede ronde van het tournooi beiHndigd
R. A. EHRENCRON, ambrenaar op non- tOr in de Letteren en Wijstbegeerbe op een
VOOl'stel tot toekenning van een buitenRADIOVERBINDINGEN .
zljn. Of de deml-finale reeds in de'· koactief, laatstelijk die betrekking bekleed proeCschrift,geUteld: ·,jEthnolo~~oohe stu- landsch verlof wegens iangdurIgen r1i·.;nsf)
hebbende, met bepaling, dat hijgeplaatst die betref!end:e de IndoniCsische slavernij al3
mende week zal' w()rden g~hopden is
den Hootdrooimeester bij den dienst
2,. Febr. wordt aan het Kadasterkantoor te Singara.- maatschappalijk ve,rschijnsel" de heer· A. H, aan
voor Sta$Ontwi:kkeling en Volkshuis'VE'sevenweI nog twijfelachtlg. '
.
geb.
te
Texel.
RUlbing,
dja.
Bat-a.viaradio, Dempo Bandoen.gradio, Indratil~.g, K.' F. G. R. von Winckelmann.
Benoemd tot kautoorhootd op het .hoatdl-")Qe'ra Bandoengradio, Chr. Huygens :BanVoorstel tot uitkeering van een vergoeding
van
het
iKadaster,
M.
CH.
TH.
kantoor
\Vagewug,:m
BATAVIASCIlE KAN'fOOR VOE'rBAL doengradio, J. PZ. :Ooen Bandoer.gradio, Tavoor kosten van geneeskundige behandeling
hoofdoommies
bij
idem.
RANTONG,
jandcen Ca'bofin'isterreradiQ Kota Raidja Sa.
t
4an d'cn Ir.llands-ch Onderwijzer. ,~. SoeIadi..
BOND
Departement vall Oorlog
bangradio, Poelau Bras (Hbraltarradio, Ba.
27 Jan: - Aan de LandbouwhoogeSchbol widjaja.
i(ientsz, Bontek~, Houtman, Nieuw Holland,
Zijll geslaa;gd voo,r het propaedeutisch exaVoorstel tot vervulling van ~n in de
Singerwedstrijden:
N1euwZeeland, Roggeveen~Swartenhondt ell
Blijkens be.rfcht van het Departement men de hoeeren M. F. Angelino, G. de Bak- Commissie voor de Armenwrg ontstane va'rasman Bandoengradio.
van KolonU;;n zall de kapitein dr,;r· MHitai~ ker, J. Boekestein, S. J. Burema, N. Clayn- oature.
Voorstel tot wijzigin:g van ide "Herziene
De schepen zijn alle in Ko'rtegolf-verbin- Atdmlnistratle-vlleger B. H. F. VAN LENT deort, J. J. Ouyverman, P. Eenhu1stra., ,H. J
Singer - Douane
1-1
ding mat SCheveningen- en Bandoengra-dio, met het op 3 Maart e.k. vertrekkend m.s. M. Henk.;.s, J. W. He'firga, G.J. JurrHlns, Bata viasche Bezoldigirgsverol'dening".
trltgezonderd de Tajandoen, K. Radja en p. "Baloeran" van zijne detacheering in Ne- A. W. G. Koppejan, A. C. LeendertzJ\ L. A. . Voorstel tot w:ijzioging Nan de "Ba.faviasche
Veteranen:
derland naar Indie terugkeeren, terwijl de L. M. Loba.ch, B. H. Rethmeier, J. van Verlofsverordening 1934".
.
Bras.
Ita luitenant der rntanterie P. L. VER- SChUylenbOrghh J. Temme, G. J. Ve~veldiC
Voorstel tot bet 'verleenen van dispensaSCHOOR per zelfde scheepsgelegenheld nn W. A. Wiebosc , K. Zwikker.
tie' iIi V€rband met de opname invasten
Vios - O. '1'. Ham
1-2
verlof liaar Nederlandsch-Indie· zal tel'ugdienst van de op maandgeld tewerk gestelde
keeren.
personen.
Rotterdam
=p
:rr
Voorstel tot wijzUl1g van de MeeGtersch~
Ambtenarenverordening.
Economisdte Zaken. '
28 Jan. - Geslaagdi voor het candid'aats.
Luclrtvaart
Voorstel in verband met het verzook VOlt
Eervol uit 's Land\Sdienst ontslagen SOE- if.a·~:rri~ ~~l~~~i;':~~~~haP de heeren: de N. V. Bataviasche Verkeers Maatschappij
tot goed'keuring van hare balans 'm 'verJie3
DARMA SOERADIRADJA, ZAHAa ROEen winstrekening 'over het Jaar 1935.
SCHAN~ .allen laatstelijk ,adjunct-landbouw..
Kampen
Voorstel tot in.wUUging van het verz-ock .
consulent.
'van ,den OiTeCteur del' B. V. M. q.q. om
12 Febr. -Ge$l,aagd voor het. propae,· gedurende de Pasar MaIem-fees17en op 8 en:
'ropografische Dienst
d€utisch ~xamen aan de Theologische Hoo- 9 Februarl 1931 ,en Tjap Gomeh op 25 en 26
GROOTE DEELNi\ME BIJ Ai\NVANG .
\VOENSDAGS
Felbruari 1937 de dienst op de lijnen 1, 3 en
Wegens langdul'igei1: dienst twee maanden geschool, de heerJ. KeiZ'er te Heerenveen.
4 tot na midderna.cht voort te zetten, als..
en
binnenlandsch
vrerlof·
verleend
aan
den
Reuter seint uit Carro, <iat 41 vllegmedre goedlkeuring dat de tarleven op g~
Nijmegen noomde data worden verhOdgd.
adjudant-onderofficier tee'kenaaT J. H. FISZATERDAGS
tulgen, bestuurd door vllegers van 11
SER, door te brengel1l te SindanglaJa tel'wijl
Voorstel totbenoeming van de commissie
natlonaUteiten, ,gIstermorgen gestart zijn
hij na onunekomst vanverlof blijrt ingeOcslaagd voor het acct. ex. tot vaststelling van de kiezerlijst 1937/1938.
13 Febr.
ee~
deeld bij het Subsistentenkader te Welrevre.. kla.ssleke taal- en letter'kunde de heer B.
voor de 5-daagsche, Internationale OaseVoorstel. tot benooming van eenplaats..
den en tewerkgeste'ld bij het Reproducti~- P. O. TimmerllllaJns: ,,"oor bEt cand!o ex. vervangend WethQuder (vaoature A. A. A.
stervlucht.
\
bedrijt.
.l
I
,; ,_,.
roohten de heet B. J. Bakt'er. ,
13ergamin) ,
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Scheepsberichten
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MAGN((TJ(S
g&llden contant
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Academische Examens · . De Postvluchten

Staatsspoorwegen

Oase-stervlucht

Zuid. sec tie

Aldershot - Reading
Bournemouth - Clapton O.
, BI\ghton & H. Walsall
BrIstol Rovers - Torquay U.
Gillingham ,- Exeter City
MllIwall - BrIstol C.

-..,.

j,

B. E. C. - V. D. L.
Quick - Neptunus
Overmaas - Hoek v. Holland
U. V. V. - '1'he Rising Hope
D. O. S. - Slledrecht

Tweede
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