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.lndie en de 'Rubber

Upnieuui de rubber
'I

I

I

De berichten over de rubber, glsteren .
in ons blad gepubllceerd, hebben hter te
Jande een reactte gewekt die met "groo-

te belangstelllng" beneden alle propertie is aangeduid. ,;'. 1:_ ,lIet

st~rkst

trok hler (Ie aandachf de

meentns van Amsterdam dat IndU~
bp dlt OOgenbUk at adn zijn top-capacltett roe Is, en dat 2eIfs de mogelllkheld
onder het oog. zou rnoeten worden ge..
21en dat men maarnauwelijks zou kunnen voldoen aan den elsch' van 85 per..
cent van de standaardproductie in het
derde kwartaal van dit Jaar.
Inmlddels Is er heden' een telegram
waaruit blijkt datde heer de Jonge de2~ totaal verkeerde voorstelling van zaken voorzoover mogelljk heeft trachten uit te wisschen; dit was inderd'aad dringend gewenscht, want er i5
geen sprake van of Indie kan aaI\ zijn
verplichtingen voldoen, 'en het z 0 U
' z e l l s een u l t p r e i d i n g
v a. n h e' t q tl 0 tum z ~ e r
wei <k u nne n v e r d rag e n.
De ,moellijkheden die zich op dit
oogenblik voordoen en die vool' de pro.ducenten in iedel' geval deze aanr d
..
gename zijde hebben d a t Z J en pr1J.3
sterk ondersteunen, zijn niet aIleen een
gevolg van de gestegen vraag maar vooral ook van het feit d a t d e b e i d e and ere g roo. t e p ~ 0 -

'Ollvoering der productie
.huiten twijfel mogelijk
,In tegenstelling tot hetgeen gisteren werd gemeld blijkt thans, dat
de vergadering van rubberbelanghebbenden te Amsterdam van oordeel was, dat IndHS in' staat is, de
toebedeelde quota te produceeren,
zelfs wanneer de export-quota opgevoerd zouden worden., De vraag
of Indle in staat is, zijn quota thans
te produceeren, werd dus vol k o~
men bevesfJgend beantwoord, en
bet tegengestelde bericht van gisteren is derhalve niet juist. '

De. huidige moellijkheden schuilen
niet in' de productie-c a pac i t e i t
doch "in de· omstandlgheid dater naar
gestreefd moet worden, de quota in een
zoo regelmatig ll}0gelijkevetdeelin g over
het geheele jaar uit te voeren.Dit probleem: hoe to~ een regelmatiger uitvoer te komen,' was het voornaamste
punt van de dlscussies.

Aldus blijkens een heden. ontvangen Aneta-telegram de voorzittel' van
de Vereeniging voor de Rubbercultuur
in Nederlandsch-IndH~, j hr. m r. W. J.
D eJ 0 ng e, in een commentaar op het
gisteren gepubliceerde bericht over eml
vergadering van rubber-belanghebbenoen, waarin de ultputting van de Britsche rubber-voorraden en haar consequenties voor Indie in beschouwing werdue n ten,. C e y Ion e.~ Ma- den genomen. Verder deelde jiu. De
1ak k a,. a c h t e l' b 1 1J V e n. «Jonge nog het volgende. me de : ,
Ten aan'!ien van Ceylon .sta·at prac..~isch
vast dat hetzljn quotum niet kan ha-,
In bedoelde ledenv~rgadel'illg .kwam
tot de conclusie ' dat het
len· ten aanzien van Malakka moet men u nalliem" .
.. '
.
...
uitel'st gewenscht is~ zorg ·te dragen
m~n iets mlllder stelhg Z1Jl~) maar de voor een regelmatigel)uitvoer van de
waarschijnliJkheid is toch groot dut men .toegestane exportquottt. Hiel'naar moet
ook daar nlet aan de vraag zal kunnen 'crnstlg gestreefd worden, ook wanneer
voldoen. .
'.
,zulks tQt eenige kostenverhooglng zon
··
h
d'
J
.
k'
1
.'
t
I n.dl e a 111 . an\1~q ~ell. em? e- !l."1den.
. ',.
"
,

e

genslaghl verband met de regen,s; d'it
hee.,ft echter blet geleid tot een Vel'lnin.
.
.
derillg van den Ultvoer.
Men
kon .Ult
..
.'
p~aatsehJ.ke voorraden voldoen aan het
Ultvoerquotum.
j '
Intusschen Is de nood in Londen hooO'

Het bleek,\dat er in de afgeloopen weken reeds 'lie.'Ie v.erbeteriUgen· tot stand
ebracl\+ in. vergelijkinO'0 met den
war e n gr~
toestand van eC'luge weken geleden. Zoo
is de geidigheidsduur van extra l!centies
voor rubber onder douane-controle van
drie too twee maanden teruggebracht,
terwijl thans ook aan' de producenten
g~stegen, en dit heeft b~lJkbaar a.an- onmiddellijk licenties tot de volle 11.onlelding gegeven tot allerier speculatIeve derd nrocent kunnen worden uitgerelkt.
beschouwingen. waarin de naam van
. ' '"
.
..
.
Tijdens de discussies kwam weer dUlIl~die ten 0I?-rechte 1S gemengd. Men delijk naar voren, dat bij. het streven
ha~ in Amsterdam beter gedaan een, naar een regelmatlgen uitvoer de moeihooger uitvoor voor Indie aan te bieden. i lljkheld voornamelijk schullt in arbeidsaezien de dringende vraag b est a a t voorziening voor de Buitengewesten op
Z elf s e e n· g 0 ~ d e
k a n s korten termijn.
".

II

0

d a t I l l ' die t han s e e n
Het gaf tenslotte voldoening, dat t~r
. ext r a - toe s I a g z 0 u k u n - , vergadering kon worden medegedeeld,
men k r ij gen.
'1 dat de bespr.ek.i ngen, ter zake in Indie
.
gevoerd. 'hebben geleid tot opvoering
Is het dan niet zeer Jammer dat in van de wervingscapaciteit der betrokeerste illstnntie te Amsterdam .blijkbaar ken organisatie, waardoor de voorzletWij!el is geult of men zou kunnen vol- ning van de Buitengewesten met nleuwe
doen aan het huidige quotum? Het is al'be~dskrachten spoedig kan worden
volkomen onbegrijpelijk dat die twijfel berelkt.
.
Is u'1tg'esproken en ,blijkbaar zelfs eel\
'
- _ --~- -~---- --- - -- oogenblik geloofheeft gevonden.
verder weg llggende problemen op: het
De Indlsche lubberplanter, kan met w 0 r d t t ij d dat besp'reklngen wor·
trots zeJ\lJen dat hij bij aIle tegenslagen den geopend over een regeling van den
in de Jaren die achter ons liggen pa- aanplant.
ra~t is gebleven en dat hij op dit
Op dit oogenblik is· uitbrelding daaroogenbl1k in staat is op korten termijn van niet mogelijk: weI Is waar stij~t de
zljn productJe zelf~ nog vrij' aanzienlijk productle thans door vernleuwing Qan
op te voeren.
tuinen met hoogwaardig materiaal inaar
Men houde weI in .het oog - dat het dit kan op den duur uiteraard de te
thans niet gaat om de pot e ll- verwachten verdere stij.ging van de contie e 1e productie, die zeer veel hoo- sumptie bij verre na nlet opvangen. Het
ger l1gt dan ons quotum, maar om de is niet paradoxaal te zeggen d a t
vraag wat blnnen bet r e k k e 1 ij~ wan' nee r t h. a Ii s I n d i t o pk 0 '1' t t ,i1' d' s b est e k kan worden z i c h t. gee 1} v 0 0 r z i e 11'111 g e n
geleverd. Ook op deze Iaatste vraag ech- w 0 r d. eng . e t r 0 f fen men
tel' kan het antwoord gunstig luiden. 0 v e r e e n 1 g e jar e n v 0 0 r
Oit is vrijwel uitsluitertd een vraag van e e n rub b e r t e k 0 r t s t a a t.
arbeidskracht. Op Java is dit. geen ~roFeitelijk zou men kunnen ~eggen dat
bleem; de emigr'atie van koelie~ naar de geheele restrictle thansbest zou
de buitengewesten is thans ruimschoots kunnen vervallen: er is nauwelijks ee'loIdoende om dez eke r h e i d . te nig risico dat dit, gezlen de omstandigscheppell dat wij ook een nog vrijwat heden. verkeerd afloopen.
grooter quotum binnen korten tijd zouden kunhen leveren.
Uit den aard· del' zaak echter zon men
dan een met groote moeite geschapen
Het zal daartoe ook volstrekt niet internatlonale. productie-regel1l1g, die
n~dig zljn over te gaan tot een wijzi- in bepaalde omstandigheden nog zeer
ging van de verhouding tusschen on- goed dienst kan doen, prijs geven "en
dernemlngs- en bevolkingsproduct In- daarom zouden wij daartoe niet gaarderdaad is de potentieele productie van ne adviseeren, Maar het zal in ieder
geval nuttig zijn zich thans reeds rede bevolking enorm Veel grooter dan kenschap te geven "an de vermoeciehaar ultvoer: zij heeft de gr?otste re- lijke ontwikkellng over eenige jaren.
serve. Maar ook voor haar is de vraag . Deze eischt reeds thans voorziening.
Val'l uitbrelding der productie er een
\Vat leven wij snel:. de rubberresvan werkvolk, en de Inlandsche' plan- trictie met zijn stelsel van in per ters krijgen dat ze-kel' niet gemakkelijker kin g del' pl'oductie, zijn ,plantverbod,
door de Europeesche.·
is op dit oogenblik nog niet eens drie
jaar ond ......... !
'.
·Intusschen roept de toestand welke
thans heerscht ook de gedachte aan
R.
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Een kl'ijgsbedrijf vall 100 [aar ~eleden I De clrculaire van het kantoor voor de
Deputatles van alle garnizoen tel'
decentralisatle aan de besturen yah 10·
JJINNENLAND
Over de benoerning van den nleuwen
.
cale ressorten, waarin kennts gegeven
-,
regeerlngsgemachtlgde voor algerneene
Westkust van. Sumatra worden at- ! werd van den maatregel van. de regeev." en W. acht zelfstandlgmaking Banka ..
zaken, mr. H. C. Hartevelt, vernemen
gevaardlgd om Zon.da g ~8 Februari : ring tot schorslng van alie voor de amb-I be~~la~scv~~rs~~~~:e?:~~i~~k'blijftvoorloo..
wij nog ·het vclgende. Zooals men weet
a,s. te Padangpandjang deel te netenaren nadeellge regellngen, welke per pig in: Nederland.
was het de bedoeling der regeerlng .aan
men aan de plechtlge herdenklng ! 1 Januari [I. Ingevoerd zouden worden
Aanleg' van, vllegvelden in de Groote
,\
.
t e h an.d e1~n, oost,
het ambt meer re~iette verleenen; in.
van het feit, dat de mllltairen
schet- II me t ve~zoe k . om evenzoo
De hegrooting 1938.
ling Marlon en 80smiOO de benteng ,heeft na de .regeeringsmededeehngen
verband waarmede de posit1e aldus is
BUHENLAND
,
...
.over h.et salari .vraagstuk, zonder dat
geregeld da t zij overeenkomt met pie , G<Jeg"oek Melmtang tijdens de Padrl- ; Decentrallsatle het zelf eigenlljk weet,
van resident op Java, waarrnede can InDe regeertngsjrcepen dringen verder in
oorlogen met opofferlng van hun 'een nieuwe beteekenls gekregen.
Oviedo voort. ...:- Om en ill' de stad woedt·
tusschen tevens de mogelljkhetd is geleven verdedlgd hebben.
.
hevig'c strijd. - Rondom Madrid zijn
.
Het klinkt misschien gek, maar bij in .. een
schapen haar te beschouwen als een
de gevechten hervat,
Hierbij zij aangeteekend, dat het on- Iormatle bleek ons dat Decentralisatie
De dem()nstraties tijdens het bezoek van.
e i n d bet r e kk i n g en niet als een geveer honderd jaar geleden is, toen de nog niet op de hoogte was 'van de pl{\n- V()n
Neurath aan Ween-en. - OngerustheliJ
in
het buiteniand over ode to'enemende ma~ht
eefen-scho')l vool' t()ekom~tlge dlrecteu· Padangsche bovenlanden door de Padri- : nen d~r regeering, zoodat men daar nog
del' r.,azi'g in Oostenrijk. - De kwestie van
ren enz.
J"
oorlogen werden geteisterd. De Padd's; vast hleld aan de noodzaak dat de lo~ale de restauratie del' Habsburgers.
.
·"1 vormden een streng Mohammedaansche salarisregelingen maar Iandspell terugDe nleuw-benoemde functiona:lts secte, 'welker aanhangers er naar gebracht worden.
BIJBLADEN
bijna 47 jaar en zal dus dit ambt ~ISstreefden de,Menangkabausche volksin":
AIleen dus de ressorten, waar dit reeds
Het Del'de Blad: Hitler ell -ete Nederlandzijn baton de marcchal mooten~:" ste\lingen, die in strijd met den Islam· geschied was, behoefd.en dit jaar geen sche
neutraliteit, door Villanus. - Allerlel
schouwen. Dit moge mede een verktii..: waren, af ~ .schaffen en een n~uwge-I verderstrekkende maatregelen te nemen, ult Nederland en het BUitenlimd. - De
Filmwereld.
ring zijn van het f~lt dat de belal~~- zett~ opvolglng van de orthodox Mo- I maar voor het overlge zou de zaak inHet Vierde Bload: Het Eucharistisch
stelllng vun eenlge gegadigden slJ~l hammedaansehe voorschriften desnoods' cldenteel bekeken moeten worden.
Congres. - Meeningen van andoeren.daalde toen hen het standpunt der te- met. geweld at te dwlngell. De partij
De adviseur voor de Decentralisatie, SPOlt.
- Hanuel en Nijverheid. - Fot()..
geering duidelijk werd.'
. ;',.( werd st~eds machtiger, ~oodat . vele i van wiens dienstreis naar Oost-Java wij pagina. - Bridge-n()tities van mr~ It'. W •.
Nadat allerlei candldaten waren
volkshoofden, die haar ~emig genegen I gisteren me~ding gemaakt hebben, zau Goud'smit. - Personalia. ,- Radio-program..
gevallen, 'werd de gedachte m, ':r waren, zich toch genoodzaakt zage n,. zeUs met burgemeester Fuchter van rna's.
in het bizonder gerlcht op twee B. •~'"f haar te steunen. Ande~e volkshoofd~n Soerabala en gedeputeerden van OOstambtenal'en; dit me~e met het oog ,(}~ namen de vluch~, en met hen werd In: Java besprekingen voeren over de te
het contact met inheemsche stroomin- 1~21 cen verdrag gesloten, waarbij zlj I hooge . Soerabaiasche salarlssen.
De otic ,van NIexico
gen.
, .aan het Nederlandsch gezag de .~anden ~ Men begrijpt nu eer~t goed, In welke
, De heer van der Meulen, ass.-res. van afstonden, die vroeger tot het rlJk van salarisdoolhof mert verzelld geraakt Is.
Beschermillg vall buitelllandsche
Palemhallg, stond tegenover de' thans Menangkabau hadden behoord. ,Daarna
Tei~wijl (Ie locale ressorten, die \ de
belangen
benoemde in het nadeel in verban"d met werd aanv{lllend tegen de Padri s opge- ,landsregeling reeds nauwkeurig volgen
het feit dat hij Java niet kent; het treden, hetgeen leidde .tot een strtjd, zlch feitelij~ reeds op dienen te ma~
"The Mexican Eagle C·y." heeft een
schijnt dat de ad\'lseur voor Inlandsche d~a vele jaren duurde en met. a.fwisse- 'ken om per 1 Januari a.s. ook de nieuwe
zaken de aandacht vestlgde op mr. Har., lend geluk werd gevoerd. Ee~st In 1837 I regeling gereed te hebben, die voor ve- communique uitgegeven, . waarin wordt
tevelt. De nieuwe functionaris wordt ons werd hot verzet del' Padri's definlt1ef,' len' h 0 0 gel' Ugt,. worden met de res- gemeld, dat de Mexicaansche autorltel-:geschetst als "gemaUgd. ethisc~tI.
gebroken onder Cochiu~, en Michiels, sorten, waar de salarissen nog niet. tot ten haar hebben verklaard, dat de olie,In Djember, waar mr.Hartevelt than~ d~e na langdurig beleg de sterkte Bon-· landspell zijn teruggebracht, besprekln- belangen in Mexico in het algemeen ell
a.r. is en dat nlet wat men noemt eell dJol·ten val brachten.
geli gevoerd over verdere v e rIa - die del' Mexican Eagle Oy. in het bijgemakkelijk ressort is heeft hlj zich nlet
• 'II
. - - ~.gin g !
zonder geenszins in gevaar zullen worslechts gezag weten te verwerven, ooli
. Men begrijpt nn ook, hoe de eerste den gebracht door de vorming van het
bij de ph~nters" maar geldt hij boven·
, Hanka
berichten over de' c1rculaire vall Decen- nationale petroleumconcern. Dit condien als een zeer' aangenaam mensch.,
Naar
wij
hooren'
aCJ:1t
het
departetralls3Jtie konden luiden, dat In dat cern- heeft niet ten doel In Mexico een
Hij \VOl'dt reeds Zondag a.s. hier ver· ell Waterstaat de staatsstuk zou worden medegedeeld dat oli~monopo1ie te scheppen of de bulten...
Verkeer
wacht.
ment van
all e nieuwe regelingen moesten. worzelfsta!ld,lgmaklng van het Bankatinbe- den opgeschort, ook in de ressorten la,nds"che belangen' uit het land te ver..
;
'drijf wi;nrop, zooals men weet, de moUe. waar de salarissen nog hoven het pen drijven..
De JJcgrooling1938, ,<~·}·~!an.. }{e-Jsdingen,aangenomenbij .' het I d~r H. B. B"..t.~n aanver'~ante. regeUn· De ~egeering-Cardenas is yoornemens
~.
tln!usiedebat, aandringt, 'althans v~r gen ligge? ..
de buitenlandsche belangen op elkemoOr) 22 Maart a,s .. moe ten de VQotloo- . ,
. t to k
tit
l'jk M . KlaarbhjkehJk was deze gedachte. nit- gelijk~ wijze te beschermen en te waar.
.
."
. de, naas e . e oms n e moge I .
en gegaall van een autoriteit, die op de
plge ontw.erpe~. de: begrootlng 1938 bll' heeft er de geschikte menschen niet hoogte was van de plannen om in de porgefl, selnt Reut.er ddo. gisteren uit
de regeermg ZIJ11 mgediend. Men weet voor. Ook bij den. tegenwoordigen orga- nieuwe landsregeUng de stijging van Londen.
dat de 'regeering daarvoor zeer strakke nisatievorm is depersoneels-kwestie van den duurtestandaard te' verwerken.
-_.-Decentrallsatie, noch de colleges van
richUijnen h~eft aangegeven, welke den meest dringenden aard: wanneer
kort gezegd hlerop neerkomen dat van de : heeren Cornelissen en ter Braake Gedeputeerden, die gezame?lij~ het toeDe. Besiliurshervornling
eenlge "verwerking" bijvoorbaa~ van
'. d
. t kk'
.. f·t li'k
zfcht op de locale. ,bezoldlgIngsregelin, :
zo~ en
ver re en Z1Jn el e J geen gen uitoefenen, weten echter nog. van
Naal' wij vernemen zal dr. W. J.
speculatleve meerdere .inkomsten geen goede vervangers beschlkbaar. Van den lets en het zou ons in het geheel nlet
~prake zal kunnen ziJn. In verband heel' Corneli~sen is bekend dat. hiJ bin- verwonderen, als vandaag of morgen van Bee k, . adviseur voor de /bestuursher.daarmede wordt voorshands ook niet nenkol't met pensioen wi!.
die' zijde aangedrongen werd op het ont- 'vorming, na de vorming del' provincia
gerekend op lastenverlaging, ofschoon
0
i
k t
.
k t
d I werpen van een lagere regeling, die Sumatraals re.sident t.b. toegevoegd
'.
.
'.. .
. ver gens re en men er 00
ell e· , , .
1
11
eelllge kleme mogellJkheden 'berelds in partemente op dat de tinfusJe althan3 voor Zlj ingevoerd s, naar de pru emand worden aan .den gouverneur der pro-i
overweging Zijll.
voorloopig iliet in de Kamerzal worden zal moeten worden verwezen omdat zlj vincie.
.
I
I,! * i
beh'andeld,eo de begrooting wordt dus acht~rhaald is door de nieuwe landsIntusschen kal1 men zlch bij de voor- opaesteld .zander rekening te houden; regelmg..
.
bereidinguiteraard toch niet geheel los 'meOt een eventueel nader voorstel van I Ret zou ~isschlen toch weI goed zljn
De 1(. P. l\I.-vloot
maken van de zeer veel gunstiger per· den minister.
als v~n Bmtenzorg: de op~raqht uitging
\.
spectieven; te verwachten is ~hter dat
.,..
d.at aIle locale salarisregehngen met
de
e t
'. f
11
d'
Omtrent , s mmisters mzlchten Is nog rust gelaten moeten. worden tot de
Naar' wij vernemen heeft de K. P. M.
.
.
.
,
ze .ers mm 0 • eel' zu en wor en niets be!<end.
k
. i t <: h
nleuwe landsregel1ng tot in bizonderhe- telegrafisch uitzending verzQcht van
gereahseel'd bij de emdbehandeling der
begrooting.
.
. wrJ unnen n u . . sc en· nog mededee- den bekend is?
.
"
.
.
" , . len dat het voorst~l tot het ultkeeren I ,.Het salarisvraagstuk is een veelkop~ twlntig 4e stuurlieden.
Inm1ddels echter wordt blJ verschl!.. van een graUflcatle aall het ~anka- uige hydra",' zei mr. Westerouen van
Voort~ zijl) in verschlllende. gevallell
~en?e depar.tem~nten die zeer veel rna· perso~eel over ~936 door flnancien van Meeteren eens tegen ons, "sla er een ver19ven uitgesteld. i
tenaal g~?Iulken, zooals y. en W" ui- gunstIg udvies IS voorzl~n, zoodat nog kop af ener komen er tlen voor in de
Er, is dus blljkbaar een tekort aan
teraard blJ ~e ramlng der Ultgaven reeds nlet aIle 'kans Is verkeken op een der- 1 ts"
.
varend
pers?neel.
rekening gehouden met twee facooren geJiike tetiemoetkoming.
·
p ~~ 'd' t '
i
t
d 1 at
van groot belang: in de eerste plaats
.s
a waar s, moe men e a ·
de stijglng der mat~r1aalprljzen ell 'in
ste jaren aJs maar koppen van het
de tweede plaa,ts de onafwijsbare noo(1monster afgeslagen hebbell ......
. De ,:Oase-stervlucht
za~elijkheid thans het onderhoud van
De Poslzegels
landswerken,
gebonwen enzoovoorts
. Uit Cairo meldt Reuter, dat de eers~
El· ls, zooals inen weet, langdurlg over..
weer in min of meer llprmale banen te
.llet, tuchlverkeer
eta~pe van de internationale Oase
...
leiden. In ieder geval( zuUen de ultga.. wogen de postzegelaanmaak voor Indie
'vlucht· dOQr 39 vllegtuigen met de Ian...
yen (ttfgezien cjus van mogeliJke uit- naar hier over te hrengen : Kolff en Co.
Ofschoon over de noodzaak van de dtllgte Assoean was afgelegd. Drle toe..
breiding van
personeel, eventueele
duurtetoeslag of salarisherzlening enz.) zou vol~omenin staat zijn de vervaardi- aanleg van vl1egve1l1en, althans wat het stellen zijn uitgevallen, onder welke de
dus belangrijk hooger komen te lig~en ging hie: te ~ande ter hand te nemen. I tenlPO betreft, nogal verschil van mee. machine van den Egyptlschen' Prins
Omar Halim.
dan in 1936.
.
Voorlooplg .is ~hterhet oontract nlet· ning. bestaat _ mede in verband met
Ensch~e te Haa11em met een jaar ver-I de nog altijd brandende vraag of landDE INQISCIIE BEG:R.OOTING
lenglj', oot eind 1938. in verband met net, vUegtuigen dan weI wate'rvUegtulgen in
D~ Nederlnndsche· vlaa
feit dab deze ,drukkerij zeer groote er- deze gewesten het rrieest gewenschte
Naar Aneta ult Den Haag seint, is er
varing heeft en het kostenvoordeel mi- communicatiemiddel door de lucht VOl:.bij de Tweede Kamer een wetsontwerp
Naar Aneta ult Den Haag seint,' verseheelt de Staatscourant gisteren met ntmaal zou zi,in. Dit beteekent intus- men - is er toch goode kans dat men ingediend tot goedkeul'lng van de gou..
een koninklijk besluit van 19 Februari, schen niet dat de mogelij,kheid .van ver- spoedig een stap verder komt' op dit vernemenw'besluiten, waarbiJ <le supplewaarblJ de kleuren' van de vlag van het vaardiglng in .lndie geheel van de baan gebled, gezien de elschen die het ver- tolre· 'begrootingen VOOf d'e verbeterlng
Koninkrijk der Nederlanden iijn vastge· ts.
, k e e r thans reeds stelt of In de naaste van de. Indlsche defensie-mlddelen en
steld op rood, wit en blauw.
de overdracht van onderwijs- en gezond..
toekomst zal stellen. Aanleg van vlieg- heldszorg aan de zelfstandige gemeen..
velden
op
Sumatra
zal
welllcht
plaats
De "Telegraaf" schreef over de vlagschappen op Java werden vastgesteLd.
kunrien hebben uit de rubbergelden.
Niellwe Raadsheer
genkwestle onlangs het 'volgende:
.Voorts wordt gemeld, dat de Eerste
Het vliegveld op B ali zal worden Kamer de snppletoire ,Indlsche begroo..
Het zijn verstandige overwegingen. die
Offdcieel wordt gemeld, dat de pre~ verplaatst; met betrekkelljk geringe tingen I yah 1936 zonder hoofdelijk~
de Ie-geering deden oesluitel1, maatregelen skl'ent van Iden R3.lad van Justitle te kosten zal in de onmiddellijke nabijheid stemming heeft aangenomen.
v,cor te b'~reiden, waardoor het Rood-Wit.. Semarang, mr.J. G. Oeerl1ngs, is be· van Denpasar eell nieuw v~iAO"veld wor
Blanw als de l~,ati()noale kleuren van ons
.
'I ...~
land worden bevestigd. Hiermede willen noemd tot raadsheer in het Hoogge- cen aangelegd. Van meer 'algemeene be·
wij geencritiekuitoefenen op de bedoe..; rechtshof, terwijl'In 'zijn plaats tot pre- teekenis in dekwestle van' den aanleg
DE POSTVLUCH'fEN
ling-en van hen, die in den loop der laatste sident van den 8emarangschen Raad is van vliegvelden in den Groote Oost;
jalel~: tct het Oranje-Blanje-Bleu wa1"t.'11 b
d
W
F
C
J
B
k
th
t
d
t
h
t'
i
't
t
()v'ugegaan. Dle bedoelingen waren cer- enoem Inl~. . ..' . au ema, . ans ! men wee a
e n .euwe. cOQ rae met
Uitreis
lijk en iuivel' en, uitsluitend uit histo- president van den Raad van Justltie te de K. N. I. L. M. prmcipleel rekening
rkch Qog1?unt beschouwd, viel voor hun t Padang.
houdt met een verl)inding Makassar De "Djalak" is gisteren van Schiphol
!lrgumel1ten
..yel wa~ te zeggen. Or.ze v~ag I
Nieuw-Guinea.
Het ligt thans ·in de be- vertrokken met 348 kg post, 38 kg pa.kl~r.l1tsta~n mt de hvre!kleuren van Pl'll1S
. .
WiUem van Oranje en d~e wareI1l WIyjel" ,
.
doelmg gelden aan te vragen voor vlleg- ketpost Jen 105 ,kg vracht. aan boord. Er
eenigen twijfel Oranje-Wit·Blauw. Maar
l)ONINGIN NAAR RESIDENTIE
velden op B 0 e ton eh Am bon. Dat zijn zes passages geboekt voor verschUevenz:eker staat vast, dat reeds in de
op Makassar is ruim voldoende; een lende tusschentrajecten
eerste
h"lft van
17de eeuw om 'pl'ac·
Ane t
. . gls
. t e- t
· op Boe t on IS.
. J.lle t be t re kk e l"k
.
hetdeOral'
Je door Rood: werd
a i
se t
n, d a t d e K onmgm
errem,
IJ
De "Perkoetoet" is gisteren
te Ran...
tische redel1en
vervar.'gen. Zij die dit deden hadden de rellmiddag per ·auto van Het Loo naar t:envoudige mlddelen m orde te bren- goon aangekomen.
ov~rtuiging,.dat4', zij de .~leurelll vall den Den Haag is vertrokken en haar intrek gen, dat op Ambon - "de plaats wordt
i
I
Thuisreis
PrrI?s ibehlelden. en ZlJ habben, zooq~s heeft genomen in het Huis ten Bosch. hoe Ianger hoe meer een centrum van
.
k
t· d
id tl
d
i
t·
it i . h
. ,
FrUln zegt, aan d:e kleuren een roem blJ- Blj
O€zet als'!.een and.ere· vorstenlivrei is ten
aan oms 111 e res en ewer H. M. n euwe ac 1V e t 111 et Oosten - zal
De uRietv1l1k' is gisteren op Rhodos
deelgevallen.
door het publlek hartelijk toegejuicht. . echter een vrij kostbare zaak worden. gearriveerd.
.
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BATAVIAASCII NIEUWSBLAD van Donderrlng: 25 Fehruarl 1937
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"i I Dlnsdag [l. neeft voor den semarang, ":' schell landrechter terecht gestaan de

~a.vja

Met lngang van 25 Maart is bij den mill..
tau". Oeneeskundlge Dienst ~vorqerq tot
ofJicl'2r
van gezondheld eerste klas J.: ',8 i
Dlnsdagavond hield de Ohemlsche
a.~MA,
officier van gezondheid tweeds
Kring Batavia- in het Gebouw 'de~' rie-I
onderwijzer N. J. A. v. H., onderwljzer kl.
te Amboina.
I
neeskundige Hoogeschool een bijeen-I
aan een lagere school.
Bencemd tot patih van het regentschap
komst. Als spreker trad op dr. R. F. A.
R aJ{ie'lI1
~oeso~~m 9 w jI Van H. was onderwljser in de vlerde dBondowoso.
j 0 j 0, dtstrtctshoofd van 'Tanggoel,: reA It man, mat een causerle getiteld: I
~rfl$Se van d~ze school. I~ onderwijsza- gentschap Djember.
"Chemi~che
Malarla-bestrtjdingmldde-']
ken had beklaagde nlet al te veel erWegens zeven [arlgen dlenst 'negen maanlen", van welke causerie hler een kort i
varing. Hij was.: na "[aren werkloos te den verlot naar Europa verleend aan 'd~n
verslag voIgt.
zijn geweest in 'Nederland, als soldaat burgerneester van Ohertbon mr, O. E. E.
K u n t z e, met bepaling dat hij zijne bt~
De algeheele vernietlging van de rnanaar Indle gekomen. Na het verlaten trekking zaj nederleggen op 1~ October 1937.
Aan deze toel1chting is het volgende Iarlaparaslet is het elnddoel, dat door
van den mllltairen dienst gelukte het
ontleend:
alle malarlabestrijders wordt nagehem een aanstelling te krijgen als onTengevolge van de economlsche ople- streefd. Deze vernletiglng komt neer op
derwljzer.
vlng, die in de Buitengewesten, 'met na- het verbreken van den ontwikkeUngsOnrntddellijk begon de man met strafme in de rubberstreken, valt te consta- cyclus, dien de parasiet doorloopt in het
fe hand discipline in te voeren. 'De kin< "
~
menschelljk
organlsme
en
in
het
mugteeren, is daar een groote vraag ontderen
werden
langzamerhand
bang
voor
D~
R~j'l$~lte
~el1(Ul1g
staan naar tal vall artlkelen, waaronder genlichaam:
hem. Vorige maand had hij aan eenlge
Spreker zet uiteen, hoe de door de
bovengenoemde goedkcopere manuracIeerllngen strafwerk opgegeven. Onder
Naar de beli Crt. vernam, zal dr.'.J.
anophelesmug
in het menschelllk 11tllJ:~P een ,b~langrlj.1~e plaats Innemen.
hen beyond zlch ook zekere Emanuel' J. Vlarneck, 'dlrecteur van <Je RUJlSCh~
Hoewel het Departement van Econo- chaam gebrachte [onge vorm, de sporoDeze knaap maakte echter het straf- Zending in geheel Azie, die 4 Maart a.s.
mtsche Zaken het. mogelijke heeft ge- zort, ultgroelt tot den ringvorm, de schiwerk met, doch zeide den volgenden ~ijh ~¢ventlg~ten verj~tltd~g ~U~r~, ~e~¢ll
daan om de aanvoeren te vergrooten, zont, die zich op ongeslach~elijke wijze
dag, toen hem er naar gevraagd' werp, h~t ~ind~ van ~1~ m:a~r1C.,~nfe4~n ~p.
o.m. door het op ruime schaal beschlk- vaortplant. l:Iierblj ontstaan gameten,
dat hiJ zijn schrift thuis had laten }ig- word~n opgevo!g4.door e~p be~ep4eil
~ar
st~l1en van
extra-tQewijzJngen, mannelij1ke, en vrou\Vel~jke, die In het
gen. 'roen het pedrog wat later u'itkwam D41t~~hen tpeoloo~, wiens riaa~ <>pl fie~
heert, vooral na de eerste ultgUte der menschelijk bloed niet tot ontwikkeling
heeft bekl. den jongen duchtlg afgerost, oogenblik evellwel hog niet kart' Wo'rd~n
oogstvergunningen deze vra;lg een zoo... komen ma.~r z~ch ~esl~chteUJ,~ YQOrt- •
zoo lezen wij in de ,,~c.".
gemeld.
.,"
.,", "
qanlgen omvang aangeno.men, dat daar- plan~n eerst wallneer zij, - door een
Aanvankelijk hield het knaapje zich
'
aall a'lleen' kan worden 'voUaan, 'dOor prik - i~ ~e m1Jgge1ll:na~g ~ijl:l belal}d.
goect, doch toen de slagen aanhlelden Hd Vloot~~zo~~ ~~~ ~e~~~~
U,it
het
"gameten~itje"
ontstaat
een
ze~r
belangrijke hoeveelheden goederen aan
kon h.i~ het niet meer. uithouden en ~ 'De Britscpe 99~log8s~l1emm "GllPlb?rJava fe onttrekken. De aanyoer uit het groot aantal sporoz9iten, pie ~ich o.a.
hield
~Jn banden op zijn broek. Bekl.lland" en "Ff}!mo~tp". ~lj~' ~ist¢p:~nmI4':
in
de
~~e~Eel,~lleren
val.)
d~
m\1,g
verbuitenland kan met deze vermeerderde
hieid echter n~g nie~ 9I> met sJaa~.
dag orp 12 uur' V~!l .ae~aw~n ~aaf f'~?ainelen
en
van
daaruit
i,n
mep.scl)en~
vraag
vooralsn')g gesn gelijken tred
Tenslotte oordeelde bekl. de tuchtiging nang verh'okken om vandaar o\'er enbl'Jed
kunnen
komen.
.
houden, tel'wijl de productielanden, die
genoeg, waarop de Jongen naar huis i kele dagen \ila Singapore naat HOhgMen ZOllo den ge:;;chet~;len ~rin~Joo..p
door een plotsellng ster,k toegenomEm
g~stuurd werd.
kong te stoomeil. Bij zijn vertrek Werd
vr~~g, ook uit vele andere deelen' yan ~unneJ1 onde,rbreken, h~tzij i», he~ ,nugThuis
gekQmen
heeft
de
jonaen
niets
den
vice-admiraal Sir Charles f:,ittle
de' wereld, Zijll. overvallen, de 'levertljden gentichaam, hetzij in he~ blged van ~en
~p deze foto van de ,."Van do,l" Wijck".zijn de ru.bnp~tr.ijspoonen niet te zIen, omdat ~ij geze~~: Het geval kwam eehter ~it, door- ha~teUJk ~jtgel~lde ge~aan, o.a. door d?n
zelf in aanzienlijke mate hebben moetell malaria-patient.
J,n norm~e OJUstandigheden dicht zijn en wit' gescbilderd, evenals h~t sebip zeU. l.\Ien . dat hI} het besproken had met €en zus- reside,nt vap de Oostkust en den Bntverlengen.'
'
,', .
. In he.t eerste geV:~I, waar ll~t in f~ite llloet de beide fatale patrijspoorteu, die op het tussehendek uitko~el1 (dat op zijn heurt i je, dat aIles aan vader en moed~r over- scheh.consul Hender's<5n.
.Qn~er <leze omstan.~ighe.gen dreigt g~at onl de verl!iet'iging van spor(jzol\veer op de ruhnen uitko)llt) zoek~n onder de voorste mast, en dan op eenigen afstalld brlefde Nog 'd'
lfd
d di
belleden de ~ichtbare patrijspoorten.
. ,
lenze en avon
ende
h~t g~vl1;lr, dl1t Java, 'wel,k gebieqs.deeI, ten, wordt de verdelghig val1 d~ In\lg
de v~der een klacht in, tegen den onder- Auto-ongeluk op l\ladoe~a
naar 'bekend, voorshands economisch zelv~ nage.str~efd. ij:ier'loor t~st,!lal) veie
wiJzer.
'
Naar Aneta uit Pamekasan seint, Is
m,inder gunstige aspecten biedt dan de meth<;>den, ook ~~4€mJse1}e, w~:,UVl}.p. vefHet
visum
repertl,lm
wees
uit,
dat
d~ ee'n motorwagen van het Bureau vQOr
scl}i1lende
werden
b~sI1roken.
Bultengewesten, tijdelijk allengs van de
jongen op zijn lichaam tien tot twaalf de l'h~epr9Pflgand~ t~ Sgep1e~ep' ~QPl'
Geheel anders is l).¢t, w!).pneer men
goedkoopere manufacturen
waaraan
110nde roode plekken had, ongeveer 1 dp Madoera-tram g~grepen en zwaar
juist op Jlava groote behoefte bestaat, tracht 4~n ontwJkkelin~scyc:us in bet
c.M. breed en 5 c.M. lang" kennelijk ver- beschadigd, Persoonlljke ong'efukken
:rou worden ontbloot. Dat een tekort ~eps~h~liJk .11~haall1' te '~mQ.erbre.kep..
-",
oorzaakt door het slaan m~t een hard kwamel'l hierbij 'nlet vaor.
aan daze in het bijzonder v,oar het Hierbij toch moet eeQ. recht;streek§clle
voorwerp.
minder koopkrachtige deel der bevolking l;1anval op de parasiet worden onderno-l' '
De lari.,drechter veroordeelde den on- Dqor kroko4il gedood
van Java onontbeerlijke goederen zeer me~J zO!lder den maladapat~~nt W bederwijzer
tot f 7.50 boe~e. '
ongewenscht zou zijn, behoeft geen n:;\- nadeelel1.
Na,ar Anet.a ,uit ,Pamekasan selnt, b
Spreker g.1~lg na, ljoe de schelkupd.e Ooh (tlulere jllctO,.en lverktelll ze van stuwing der andere lading kun'
Qer ,~to<;>g.
een Inlandsche grassnijder te Padema·
I'
nen spreken.
wO,e door een kr9k{)dU aallievalJen en
r~,ne,i,l~.~e
di~ ~ekort te voor~O)nen langzalllerhand als wapel} in den strijd
gedood.
' ,
tegen de malarla-parasiet in belangrijktnet
e
f
." '
DERT
w?,rdt ~..a n ~.e i~~J?orteur~ krac,htens de heid
toenal)l. 'ferwjjl de <;hemische cn- .
'I
Het VOOl'lSchlp, dat ee~ 300 ton kldling
, I G JAAR SUIKER,IlQNP
daartoe bij de verschillenl:ie desbetrefderzo~kers a:u'1varikelijk ,klnine zeIt' De "Javabode meldde g~~teren dat kan bergen, wa.s l~eg en' In verbapd pa~:- . ~
..' .
' : .
•
reride' ordonnant1e-s verleende bevoegd- i;<.un$tmatig
trachten' te berelden" werct het hoofdkantoor van ~ehee:pva'H't na rtH~~e 'wa~en de. watertanks 5 en 6, ~le
Fee~te~Jke "'~tdenlt·l~~ te .i\l~~~o~n
Aardbeving ,te Kediri
held de voorwaarde gestelQ, da t zij van
versch1llende redenen in latere jaren het onderzoek van de ramp met de Z;ch over $tuur'poorct"en, 'PFlkilxlol'd, UltZo I b k
h
.
• Uit Kedir1.seint ~eta, dat qaar gisde gQ,ed;~re,ll, W~arY,Q.or hU.l~ too~ijzi~g,en om
meer aandacht ges~honken a,an het zQe- ~ "Van der Wijck" geGoncludeerd zan heh,· ~trekken, en zich in het achterschip b~VO~j~ e en, oudt de S~Ikerbond terenavond 11 u. 45 drie aardschokken
wC?t~e~ ver,~~!E>l<.,h ee~l Y09r l~der,e cat~ ken naar' zUiver~' synthetlca
.
ben dat de oorzaak geweten m08t wor- vihden, ook leeg. Dit om te voorkomen
,n ag en Zat~~dag a:s. zlJn 30sten
U'
ld
t
gode af~onderlijk yastgesteld, voldoende
den aan het Qpenstaan van een:IO'e pa- <la~ het achtersch~p te diep ~ou l,iggen. a,geh,ill1edente yergaa~nng, blj welke gele- w
en gevoe ,waarvan de eers e vrlJ
'a n 't' e~ voorh"ClldiO"e d
h
e1"1.
nnr'z'ettlngs'ver-'
•A
.,
J,J1;,.,.".:>
, "IV
•
' t r'
t
t b d'
~
D
'. "
gen e
evens het 30-jarig oestaan van
ev~g was. ,Het ,MeteoroIogLsch Obser~
gedeelte' op Java inqeten aanvoeren. ,Deze'maatre'gei kan' echter voor de oplos.- mo~ell, dat dpor ver~(:heldene chem.1cl r Jspoor ,en aan ~ uur oor , welke op, ..e "Van der .Wljck ,was een rank' den bond feestelijk zal w.?rden herdacht vatorlupl te Batavia reg~tre~rde de be,~cmp, hetgeen m zeemanstermen be-,'
. , ' , . vin~ 'glsterenavond 11 tJ· 2P ~pp e~n a't~
sing vali de hier besproken moeilljkhe- aan den dag werd g~le~d, is het voor 1 het tusschendek mtkwamen.·
en . er geen overgroote
J?e huishoudehjke vergadering wordt stand van dtiIzend kllometer~ 'Zij werd
den niet h~t gewenschte effect beQbep, een. zeer ~root de?l te danken, dat men I Het blad voegt hieraan echter toe, dat ,teck~nt dat
VflJd~g gehOl~~en en b.egint om 7 uur op denzelfdell tljd.ook te ;M:aIahg waarzoolang het zoowel 'den importeur als tl}ans n~ast kinine beschikt over Z'l},er! d~ze conclusie geen steun vh'ldt in ver- mate v,an stabllitelt aan toekende.
getuigenverk:aringen.
. Het is dus 'mogelljk, dat een etat I n,m. l.n de soc:eteit Constantia. De agen- genom~n.
.
den handelaren, die de hierbij betrok- waarp.evoUe synthetisch berelde anti-II sqhlllende
·
' ' i ' di
i
da lmdt .
,
Men herlnnert zich dat wif i'e~'2is b'e'::" "rna,sor, e het sch p door en door ken.'. ,
.
ken goederen van hen koopen, vrij staat malariam i ddel~n ~.a. plasm<>chlne, rho..
, ~
.
om' die goed,eren na invoer op Java weer doq~ine! atebrlne e.a. Hetgeen noS' voor I trekkelljk kort na de'ramp gemeld 'heb- fldEf,~'de beide tanks toch maar weI ge-' j Goectkeuring ~otule~ jaarvergadering De pa~l.h ,van Ngandjoek
11936. ~oedkeurmg. jaarstukken 1939'
Na. mstallatie v~n del} ni~~~e~ r~van fava naal' de auitengewe~ten te kor~ ,d,oo\" velen aJs a~urd werd be: ben, dat, enkele ruim-patrijspoorten :ian vuld zou hebben.
Vaststelhng begrootmg 1937. Kort Qver- gent van Ngandjoek op 8 Maart; a.>S. ~1
v~rvoer~n. Met het oog hierop is a1.s scnouw d, Is. thans een .feit geworqen. l stU1.lIl ibOOrd open stonden en dat hierin
Hier wordt dus van beJang het ! zicht over d~ OO11ds.verritchtingen. Ver- J d~ g?uverneur van .oost-~av:a de 'ko..
sltiltsteen oP\ den genoemden maatregel ook ~?nder ~inlne is malarlabe.strijding een mede-oorzaak der n~mp moest worclen gezlen.
feit dat van den jon~sten stuurman I kiezing leden van d~n Raad van Ad- nmkhjke onderscheft.hng Ultrelk~p, WeI·
het vervoer van bepaalde goedkoopd mogehjk!
"Nog wer~en honderdtallen onzer vakD
. i
t ij
t
1
~ot en met den kapitein niemand
vies.'
I ke is toegekend aan den patih van dat
manufacturen van Java en Madoera
genooten", zoo besloot spre,ker zij~ VQor- kl. e rutm-p(a r SPooir ent .~ge8n8 een
Aanwijzing twee bestuursleden van de regentschap.
I
naar de Buitengewesten verboden.
cM.)
van het .tautisch personeel lallger
zijde van den &uikerbond in de Stlch~
, ,"
. De~e maatre.gel is voorshands alleen dracht, "a~n de aplossing van he~ moe i- , eme me er . o~~ prec es e ZlJn
Hjke malariavraagstuk door te zoeken bov~n w~ter, ZlJ hebb,en een diameter
da.l! ~~ertien dagen op de "Van der
Hng het Pensioenfonds WJor Ge€mplo- I Pakhuis~ohler Ulgestort
'
beperkt tot enkele belangrijke goedkoo"
. JYIJCf, zat.
yeerden in dienst va,n Nederl~ndsch-In-I Naar Aneta uit Menado seint, Is de
.' p~J:e $,oorte~ v~~ d,e geverfde, gedrukte naar het Ideale ~iddel tegen malaria, van 23 c.M.
da~ de aan deze zlekte lljd~ndO menschHet is dus uitgeslotell, dat zij de aan- I
..
dische Suikero.ndernemingen. Verslag zoider van het pakhuis del" nona Futael} qq~l~g~\V.even mam~facturen . .
heJd zoo van noode .heeft·.
leidende oorzaak van, het vergaan van
Dat de beide tanks leeg .~a~en~ bem~ van de verrlchtmgen van de Algemeene bacn' gisteren, vermoedelijk tengevolge
,T,enell1d.e
te vool·kolpen. dat bij groot
.,..
•
•
1
Van de ,gelegenheld tot het stellep het schip vormden.
i vloedde uit~raard de stablhti:nt III on- W~rkloosheids Kas. Verslag van de ver- I van overbelasting,' ingestort. Arbelders~
pnjsverschil tusschen de buitengewesten
van vragen werd door velen: der aanwe.
.
I gunstigen zm.
I r1chtingen van het Solofonds. Wijziging bezig met het pellen van notemuska t
en" Java
bedoeid'e manufacturen eerst zigen gebruik gemaakt.
De o~rzaak van de slagzlj moet elders I Oat de ,Ivan der Wijck" weI stabiel van het Huishoudelijk Reglement.
I' werden onder de vallende balKen bed~;
naar he't buitenland (b.v. Singap'Jre)
Na afloop der causerie had- de jaar- gezoch worden. WeI bestaat er gro?te. was, toen zij van Soeraba,ia vertrok, I D
yen en vier hi.mner kre en arm": 'en·
zouden worden uitgevoerd, en vervolgens lijksche Bestuursverkiezing plaats.
kans dat het openstaan der patnjs- maar een uur of drie later slagzij be-' deri~gagwe~fkaevzootre dde ~lgem.~gene v~,rga- beenbr' lken Zij we"den g onmidtlelliJ',t,
opnleuw in de buitengewesten zouden
n'
Ilee
l en tot 1230
' n m word+a r gehoud~n
ag van
uur
'
. "overg~braGht flo..
)no
~'' n werden a Is voorz itter d r. poor t,en I f ataa
kll . werd ' t teenIhet
' schip ,gon t e rna k en, be1loe ft n ie tge
I Idtv.m.
1 naar ' qet zi~,kenhm~
worden gelmporteerd, was het noodza- A.Geko
(f. \V~').'n Ve Ie ~ als penning- etenmaa teen eme me er s agzlj maak- I al onverklaarbaar te worden geacht. voIgt:
"
v
,u
a s vendiell zijn er nog vijf pers'onen' l1cht
kelljk nlet alleen' het vervoer v~n Java meester ir. H. N. a 10m men d a a 1, e na~r s uurboord. Het met kracht bin- , Hoeveel badwater, ketelwater en brand- I
.
gewond."
',' , '.
naar de buitengewesten,' doch tevens als ;secretarb ir. R. Van' B ron c k.. nendrmgen van het zeewater door twee : stof was er sinds het vertrek verbruikt ?' 1. ,We!komstwoord door den voorzitden uitvoer uit Java naar buiten het h 0 l' s~.
gaten van dusdanlge afme~il1gen betee- i III zee\uanskringen bB'ft
en dus ter van de afdeeling Madioen. a. Ope- Pr~uw verg~al~
tolgebled van Nederlandsch-Indie te
kent heel wat, te meer in dlt geval, waar v 01'100 i
.
J
m
ning van het openbaar gedeelte van de
v~):pled.en ..
...,
het schip toch reeds ernstig naar stuur- ' l~~aer'~~idr,edket~g 'lhO~jde~- m~t dd e algemeene vergadering door den bondsVolgens een op Ambon uit Wonl'eti
D~ LANDVOOGD 're B'ANDOENG
boord overhelde.·
' 00 °z ' lJ h d a i e s atgZblil' at~tVO gelhl e voorzitter. 3. De Rechtsgronden van een ::mtvangen bericht, is de pral.J.\:V J1lIel~nri"
Aangezien verschillende importeurs,
"1' aa k
a : ger nge s a l el van e t
11
·t U'i
lk
d' "
d!~ ~~ d~ b1;lltengewes~l1 geen ~~ntoor
In dat geval Is de werking van een schip zoowel door de wijze, waaro de o~geva enwet. (Inleider de juridisch ad- ~~ a"~ s~r, we e een ma~n ~eIe~en Js
hebben, van oudsher gewoon ~ijj1 deze
Giste,:enavpnd r~cipi~erde de land- betrekkelijk kleine hoeveelheid water, lading gestuwd was als door eUkel:an- ~seur van den Sulkerbond, mr. K. A. de mtoezeUd, met man en muis y~rg~~n.
gebiedsdeelen van Java uit te doen be- vQogd in het aanaoengsche re~ldents~ die zich vrij bewegen kan, reeds fataal. dere factoren, w.aaronder de beide lee-I' (Jne~er~d)s'te4r' LandbouwendeJmAidddelnfstandd. Am9k te J{qepang
relz'en fm de leveringen vanuit Ja~a te huis. Honderden personen 'uit aIle kl'inI ge t.anks
mevrouw mr..
0 s, ,a doen plaats hebben, is in artl,kel 2 van gep d~r lmmenlevlnf{ werd~n flan Z.
Het dringt op naar de zijde van de I
.'
I vocate te ~oerab~ia). 5. Bedrij,fsraden. Uit Koepang seint Aneta, dat een
de verordening de mogel1jkheid openge· eo tneyrollW ';rjarda v~n, &tllrkenbQrgn helling en verveelvoudigt de op de slag-I' Daarbij is het w~arschijnlijk ct~t d~' (Jnle~de.rcr~e heel' P: ~e~~tens, lid ya.n amokmakende Inland~r uit Wa.iwer~ng
laten om ontheffing van het verbod te yoorges t el 9, qle zicb g~ntlmen tijd met zij werkende druk. .
opensta<liJde patrijspoorte'n een fatale het callepe v~n ge~elegeerd~n van den een landgenoqt heef~ gedo.od en tw~~
verleenel1. J?,e~~ g~voegqlwid zal, indien verscheidene bezoekers onderhielden.
I rol ge~p,eeld hebben op het critiel< mo-I Volksraad). 6. Sluitmg..
andere~ z\yaar heeft Y~f\y,qr~· 'fW~q piJ
de omstandigheden daartoe Ieiden, teHedenmorgen heert de landvoogd het
Wij kunnen mededeelen dat in
ment, hoewel nlet bewezen is d:t het
Des avo~?s. om 8 uur ~gmt, het feest door zljn achtervolgers
met steen,en
erd
ven~ ~:Yll~en )Vorden ~ep~nteerdi, inqien zangspel "Oranje, Indie ell Ne<terland",
dezen geest het openstaan der pascbip zich hersteld ZQU' hebben a's zij i~ (lIe So~letelt C-onstantla, ~aar9ij h~t
bekogeld, spr6ng de ':imokmaker
'~1-Pch~ 9m~~n, dat de aanvoeren op cat werd uitgevoerd door de Bandoengdicb't stonden. .
.
g,e.~e .s~nap ,Hans ~nel za.l optreden. In ;zee, doch de poUtie s~aagde' er In~
trijspoorten oak in het rappori van
p~arna bestaat gelegenheld tot dan- h~m met ~oot~n t~ acnWrnalen· en Ii)
J~¥'l z~ ~4!p1 Zijn, dat tegen vervoer sche jeugd, bijgewoond. Bij aankomst
Vtll1 ~ef~ ge~l qer' .Jav~~voorraqen naar op het daa'rtoe' aangewezen terrelli van
den, lIisp. van Scheepvaart wordt
Men vl.ndt het' inmiddels niet geheel, sen.
hechtenis te nemen.
,',
'
d~ p1.JU~P!IewesteJl geen bezwaar behoeft het depart~mellt van Vork.eer en Water...
genoemd, met een groote mate van
verklaarbaar hoe het hoofdkantoor van
'
t~ Wi?J."den ReWflakt.
.
3taat werd de lapdvoogd ,verwel~om(1· waarschijnlijkheid, dat het schip niet seheepvaart, na de reeds vrij spoedig
W. F. van lIeukelom t
door den., wd,.• directellr" van' Aa.t d~p':l,"~
afgelegde verklaring dat het schip bij
~L~\',l'TEL~NDS-HY,~,HiU~~
Telegrafisch wordt ,uit Holland het
l:'
4
'i ~+
verloren
gegaan
'zou
ziJ·n,
indien
de
ve
trek
SO
b
i
d
I
ielPent, ir. Van Haeften, en (,len secre- ,
r
van
era a a meer an vo .
overlijden gemeld van "den he'er' W. of.
taris, den heer De Lange. Eenfge meisjes
pa.trtjspoorten - zooals behoorde doende stablel was, thans op een of
De Jtomende VolkenbondsconferelltIe Y~n lleukelQm, oud-directeur van de
BET BOEKJE VAN D.O.
baden mevrouw Tjarda van Starkenborg
gesloten waren.
andere wijze een conclusie wereldkundig
.
N~c\e:rl~,n~sch Indisc~,e 4n,<;lb,quw .Maat'
I maakte, waarin de aanleidende oo~zaak
~~ verb~n~ met de van 3 tot 13 Augus- schappij en commissaris van verscnUDe gouverneur van West-Java heeft bloEtmen a{\n.
d~: ~: ~:~: pq~we3 Dek~erl na~r aanNa een toespraak van den zanglelder,
Intusschen. l~ hierm~e qe aanleiden- ~ van de ramp opnieuw ontbreekt.
tlls . va~ dl,v J~r ~e B~nd~ng W l~oud.en i le'nde 'culttiur'maafschap,pijen~ , ,
lelfiing V~l1 ge ~kende affaire met het
""eel"
p,:n<lt,
b"'!J'Qn he"y spClI
~':lt .....
Cle~ de oof'7a.ak
V':ln
,1e
ra.mp niet opgehel.vol~enbolfdsconferent~e
.1nzakede\r
de VolksJ?lat' ,
.
~~
".,....,p
~
\-l..,.
,..
..,.
'"
,
-.----uIl4.--,~--telands-hygiene
is de Dienst'
ge~~hleq~ni~gpe~j~, voor
onbepaald~n den
detd.
gezondheid druk bezig met de samenti,fg. he~ ~~v~n V\ln ~jzond'er Qnderwij~ uit.g~kenq verloop had.
Na
afloop
van
het
zancr:ipel
l!ewaht
Wat
het
rapport
hie
rom
trent
zegt,
is
DE
V.
A.
I.
B.
TE
CHERIBON
stelling
van eeil uitgebreid rapport omDe toes~and v'Jn . (Jei~ :r.~JH3
ver~q~n.
I •
trent he~g~en hier te lanqe OP net ge,~~t~e~n
\ntllsschen l1iet z~ggel1 wit de landvQorrQ. de 1'echnlsche lfooge- ons niet bekend, doch in scheepvaart-.
schoo', ter;;ljl tpevrouw 'fjarda' v~n kringen heeft men er, nadat'de situatie, t Ta Cheribon is. opgeri~ht een kring bied der pl~tte.lang$-hygiene WO,rdt ver:Q.~~a,l;ll<s de groote ve rmQei4held,
d~~ p. P: g{len ~Ureeteur kan blijven
Starkenborgh, zich. naar het Bllnden rn- bekend was.. g~;vorden, waaron~er de v~n de Vereenigmg van Ambtenaren richt, Z0.owel do-'Jr het g':mvernement als '~el~e ~el~ .nood~~~k,~ v~\e \l~,ep p,er .<:i~~
v~n h~~ ~at.~l"n~instit\l~t ell qus acht~\'
stituut ~m de)Van Deventer scnoQl begaf. "Van der WIJck van S~erabaia IS ve.r- bIJ den InJandschen bestuursdienst, door particuliere instellingen.
hg~end~ do~r te brenge~, i~ 9~ ~~JI~~
d~ Wn@f!ffiel} g~eJl il1vloed ZOl,l kunpen
Later arrived
,.
trokken, weI een m~el1lJlg oV!3r.
waarvan het Hoofdbestuur te Semara~g I Van aIle kanten worden de gegevens Vad~r voorneme1?-s na p~~che.9 d,~ ,~l~~:bl~Jv~n of?f~nel' op het onderwijs.
waar hij we:d'\~e~~sE~~k~~ndstad~uiz~,
'
is gevestigd.
veor de samen~~e.n~ng van het rappprt meene congreg1atte VOor de rlten bil te
burge'neester ir 13~ze~eld die,o;r oc~ ,~r W,aren vIer partijen Jading, die
Voorts is een bijeenkomst belegd 'om dat feitelijk de beteekenis van een uh-I wonen. De Paus wenseht, <rat 'de c'on. DE DAlRI-KOLONISATIE
albun: met stadsgeztchten' a'anb~;d e~e onder ~~ g~gevell omstandighep.~,n me,e- uit dezen ,~ring zoo spQedig m,ogelijk voerig prae-,a,<;ivies .yerkrij~t, bij het gregatie zal bije~nkq~e.n in <;Ie ~~n zijIl
~
een afdee:ing te vormen waarvan ree~s Hoofdkan~oo~ van den D. V. O. ontvan~ I appartement~~ gI:e,9z~~<\e ~r99~e .z.a~l
pmtrent den stand van zaken blj de lahdvoogd da,nkte voor deze att~ntie gewer},tt kunnen he01)en..
Op het ;:tchterdek stonden 5000 blik- een voorloopig bestuur is ~amengesteld gen en verwerkt..
/
1 ter voorlez,lng val1 net ,p~s<ll,li,t tot cano,Dairi-kolonisatie vernemen wij nog, dat me't 'de' verJdarlng :
ken olie, 9P het te~t.dek stonden o.a. bestaande uit de heeren: Soebandi, Met de samenstellmg Is men reeds ver , nisatle van de~ g el4kzaligen ~bolla, een
de eerste aQht kolopis.tep, die ?:lch daar
'lMet uw sta.d Is het ~e.steld als
auto's, OP het sloependek 300 kisten Prawiranata (voorzitter), Abdoelkadlr g&vbrderd, hetgeel~ ook nood!.~ is met in., China den marteldood gestorveil
gevestigd hebben, de koffie uit de
t h t
hI'
vfuchten en voorts vervoerde de "Van (Secretaris) en Soenarja Kartadisastra het oog op het felt, dat de tlJd dringt. zUlet, aldus ~.eint Hava,s uit, Rotne.
kwee~p~dden
reeds overgebracht hebet stuk ~oet namelijk 15 Maart a.s.
ega.
ee
van
de~
gewesten
:
der
\Vljck" nog een 120 ton aan 1jzeren (penni~gmeester).
me
ben naar de verschillende perceelen.
e\'
Is
ean
wending
,wn
goede.
Moge
platen
voor
de
B.
P.
M.,
welke's
mfdI
.
1
naar
Ge~.eve gezonden .~orden, ~aar
lliELANIA-VEREENIGJNG
A~nge~iel1 er eyenwel uitslu1t~n<t arazlj
duurzaam
blfjlten".
dags
eerst
om
vier
uur
met
eigen
kraTot
de
afdeel~ng
zuJen
!n
verband
h~t,
tegehJk
met
sdortgehJke
rapporten
bic~~~o{fje gepl~nt wordt, waardoor nog
nen der B. P. M. waren ingeladen.
met organisatonsche elschen .gel'ekend mt de andere landen, welke aan de con28 Febr~ari a.s. om 10 uur ·v.m. zal de
gerv.imen tljq" zal m,oeten wordell ge ..
Deze lading' lag volgens het ra ort worden aIle leden van de Va..lb ult de ferentie zuBen deelnemen, door de des- S~. 'Melania-Vereeniging afdeellng Bawa~h~ yO{)rdat men den eer~ten oogat
op den bodem, maar aan de han:~an reger:tschappen In~ramajoe, Cheribon, b~tref(en~e ;lfdeel1ng van het Y6U<en- t~vi~ .,ha~r jaarv~rga~erlpg houqe)1 in
kan binnenhalen, "?al de tusschenperiode
JUNKER- VLUCIIT VERTRAAGD
de ladingpractijk wordt het in zeemans- Koenmgan en MadJalengka.
.
b9nqsburea~ il,1.&tl;ldi~ g~nom~n Wi)r<;1t. 1de ff(?b~lsp€..~I,za~1 v~n ge ,~er\y'a~rg~
op de e~n of an~ere wijze overbrugd
kringen betwijf€ld, of dit weI mogelijk
'
De bedoelmg IS, dat de resulta~en de- Zusters van het ~lem~ ~ooster.
Het
Junker-vJJiegtuig,
'van
welks
moe ten worden.
was. Men acht het weinig voor de hand
GOUVE~NEUR
V
'
t
z~r
stu~ie t.z.t. weer na,ar In,die gezon- I . Na de vergaderlng zal ~el~gel1h'illq
In verl:?and hiennede nu is thans een vl'ucht enk&l~ dag$ ~Ieden luel41ng llggend dat een vrlj volgeladen sehip
1
AN l\f,ACAO
den worden. Uit het a,ldus verl<r,egen zljn om de tentoonstell1ng van de handwerd
gemaakt,
heeft
door
slechte
weersbegin gemaakt met den 'aanplant van
op het'Iaatste 00 enblik noO' een r t
,.
'
I materiaal worden tenslotte hier te lan- werl<jes, Goor qe le~rll,ngen van de Megt·<wnt~n e.d., in da. eerste pLaats tel' onllstalldigheden 111 cte Alpen vertraging
c
d
b gd
°
g 00 e
pe gouv,el1l1eur van Macao Exc, Barbo- \ de Qe onderwerpen gekozen die voor laniascholen vervaardil7d te bezlchtlgell
Ia d i\lg
0 em zou
Azi"e l~e iS,
t fen be h an d eling ter Volkenbondsconfe'
'
'. 9 mat1ae~1
'
'"
'
,voorzlenilig in de eigen behoeften der ondervonden. Het Is eerst Dinsdag uit ge
D'top0 en
t. '~
k tkunnen
d berij sa " die met
. de ,1Dempo" naar
'
en eventueel
te8en zeer
o
prlJzen
Brusra vertrokken.
,
• rentie in aanmerking komen.
, het een en ~l1der te koopen.
n. 1 z u IOUW ns 00 egen ~ w - zal te Smgapol'e debarkeeren.
~olonisten.
Naar ,aanleiqlng van de vaststelling
eener Regeertngaverordenlng, waarbij de
ultvoer uit Java en Madoera van bepaalde manuracturen naar andere deelen van Nederlandsch-Indle wordt verbcden, heert de 'eerste Gouvernementssecretarls op last van den Gouverneur-Oeneraal een toelichting verstrekt
aan den voorzitter van den Volksraad.
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De Groote Loterij

Bloscopen

Hedenmorgen om negen uur vlng in
de benedenzaal van Malson "Versteeg"
op Noordwijk ten cverstaan van' mr.
0: L. P. Bouman, t.v. netarts te Batavia,
de trekking van de groote geldloterij

Fllmccnkondiqlnq

Ag~nda

•
BATAVIA

Rex: "The Jungle Princess"
Wij hebben naast groote bewonderlng

,

,

Bloseopen hedenavond

,

"Piccadilly Jim".
Rex - The ate r : "Jungle Princess".
Dec a • PaT k, : "Dracula's Dochter",
·tr bestond van de zijde van het puC i n e m 'a: ,.O? Geheirne Agent".
bllek vrl] groote belangstelling.
dat vroeg of laat in een 9f ander troC,a Ii ito 1/: "Thi'e.e Cheers for Love".
'/!iJ spoedig na den aanvang was de
M'a x ~ '1l1;: . "pe Geh~imzinnrge l{:and~pisch oerwoud een jJ.lff~ouW ~ar~an,
f _I;10.000 er teeds. utt l
beeldschoon en jong, zou worden ont- laars van den Keizer".
-De overige hoofdprijzen lieten voorsdekt. Niet allen mannen staan shorts,
hands nog wat op zlch wachten, zoodat
laat staan een pantervel, en het zou
de' spanning de aanwezigen geruimen
hen ongetwljfeld goed doen eens wraak
Programma van het groot vooravond-conti)~g'evangen hleld,
te kunnen nemen op de enthousiaste QP- cert onder lel~ing van Julien Fccrman, hetV~f)' het totaal aantal loten was een
merklngen hY:mwr 'biQs~Qopgezellinnell . ~'~mavonid 'l.3():
'
hal] procent onverkocht gebleven.
over de biceps en llI}~en~ onweerstaan- I ,,!Ieldenh,~ft" (Marsch). - .Ed." Wa,gnes.
. Met ditzelfde percentage zullen dus
baarheden des heeren T!:arzan welke zij J "Da.~GI~kc~en des Eremiten (Ouver•
.'
".
.""
.. ,J
-.
ture), - A. Malllard,
d~ uit te keeren prijzen gekort worden.
geduldlg IhebQen. moeten sllkken, WeI, die
"Ganz Allerliebst" '(Walzer). - E. Wald'pe hoofdprijs van J 75.000.- is geval- 1
blllljkheld is tenslotte ook Ingezten door . te\,Jfel."
. .
len en verkocht in Batavia, de tweede.
de Paramount, Z~j ~9n4 een ex.ped~tle '. Wa~~~epigrin" (Grande .Fantaisie). - R.
prijs 'ad f 10.000.- in Soerabaja, de'
naar Malaka, en 9Je deed qfl~r een
,:bas' Beste vom Besten" (Potpourri>. N.
del1:Ie prijs van 'j 5000.- in Djocja.
vondst, zooals ~elf~ dr. st~in C~1JenfeI~ Dgs~al. . .
ffl.eronder voIgt de volledlge trektot dusver nog niet rreett mOQ'en doen : - "Venetianisches Gondellied", - F. ¥en·
.•
. . ' q.
'.
delssohn.
.
kip r;s lij st.' .
Juffrouw Tar~.an, Q~el~~cnoon en [ong.
"FrUhlingslied". - F. Mendelssohn.
Zij, die geen shorts of een pantervel . "per Barbier von sevilla" (Ouverture). -1 Prijs van f 75.000.-.
kunnen dragen, en de fUm in ft~~ heb- 9· Rossini,
10070.
ben gezlen waarln deze betooverend
\VAT IN DEN AETIIER IS .
schoone maagd van het oerwcud de
1 Prijs van f 10.000.-.
hootdrol speelt, kunnen ~trj,lks nwt een
DONDERDAG, ~ FEBRUARI
gerust hart. naar "T.a~,~n ~ap?~" in
22281
de Globe gaan : tegen elk~ Qewortde~~~- N i rom
21.15 causerre : Een bezoek
aan den reparatiewlnde opmerking . over mljnheer 'J'~f~an'.s
1 Prijs van f 5000.-.
kel van de spoorwegen.
Het was gisteravond in de beneden- alsmede andere symbolieken, in hout de eerste volle maan na het Chineesch schoonen l1chaa.msOouw, ~unnen zij d~n B B C
22.00
"The conquest cf the
20'l91
immers er aan berinnere.n hoe ~hi( Qij' • . .
stad weel' de gebruikelijke drukte ter en papier uitgevoerd', droe,gen er niet nieuwjaar in al ziJn glorie vieren.
weinig
toe
bij
dat
.
vrijwel
den
geheelen
juffrouw Tarzap was: rilet alien vrOlJ- I ~.~~~~~--!!O....."!!I
gelegenheid van 'Ilsap Gomeh. ,Tal van
10 Prijzen. van J 1000.Deze foto, -genomen van een der 'daken wen staan short$, la.at §ta!lu een "k.a.ip
.
"'. .
.
. I .
nacht door de feeststemming op haar
17075 stoeten dansende en uitgelaten Chinee- hoo~tepuntwas. Zooals men weet is van Pasar Glodok af, geeft een beeld batik pendek", nietwa:}r?
33782
13623
27895
36664
29048 I zen en inheemschen, optochten waarln het vanl:\vond de "groote dag". Dan zal van de drukte die gisteravond .heerseh19224
35140
10510
2&~53
teo
.
,
Juffrouw Tar.?a.n is ge ~9cht~r yan'
de Chineesche God der 'Zee·~onst.ers men op Glodok en elders het feest van
(V;.lp Donderdag 25 Februari 1937)
50 Prijzen van f 500.een
Inlan(isch.~ vrQUW ~n ~~n rimooe•
arts,
welke
laatste
,>.op
tijd'
n~ar
de
be.
.'
29820 . 36099
36698
325a6
26096
schaafde wer~ld terl1g~e~rt, m~t ilGh-:- . ~n Noord Chma en. Man~sjoerlje is de
26931
24434
3433"0
38986
15849
terlating van ~ijn kind, Qat. Qa~1 toch. drijk gedaald. Uit Zmd Chma en Japan
18308 .27839
34635
32547
33303
Feest Inet Burenger'ucht
niet
zou kunnen aarq.en". AI~ het dQrp t ontbreken berlchten. In Slam en Ind9iell.tVe
I
30572
27199 - 31i75
25969
36735
door een speeJ-sche ~ij-qge ol1fanten WQfdt "c;hln~ bleef de druk laag. In de NoorllalfJ _ 29593
37800
37780
288a5
lIij had er weI 25 gulden yo()r over !
platgeloopen en Ulah d'e- eenige overle-'I ?eli.jke PhiUppijnen is de druk gedaald
28045
16314
33536
36251
36372
vende blijkt, trekt ziJ, veJgezeld van I zoodat J:1et .~quatoriaal minimum nu ook
Vlln
dieven
en
in
:s.I(l(lJ)
gewiegde
bestolellen
34179
31123. 32843
34021
33'67~
Het liep werkelijk de spuigaten uit
haar eenig makkertje, een tijg~rwelp, in de PhihI?p'lJnen omvat. In Malakka en
17696
39972
14283
25745
21997 op den ,Bantenweg. De buren waren hun,
..
17806 I nachtrust niet zeker vanwege het daDe pohtle te Semarang heeft d~ze1' spoedig in slaap en de bende kon ge- de "donkere jungle. ·En als het welp een Ned.-In<he ware~ de drukveranderlng.en
35168
31984
27678
38506
vervaarlijke "maneat$r" gewordtm is en meerendeeis k,I~m. BPv~p. <.Ie In.9isc~~
11998 I v-erend kabaal dat een jongeman, em- dagen e~n goeden slag geslagen met de makkelijk haar slag slaan.
339i4
29141
14186
1~032
ploye bij een der groote importkantoren ,arrestabe van een drietal personen in
Hun praktijken waren aan de Bata- si Ulah een onweerstaanbare "sweet Oceaa,n, tussche~ Java en Australie,
seventeen",
heeft haar ontdekking kwam een. ~.epr~;;s~e tot qnt'Yikk,.eling.
250 Prijzen Y~l1 f 100.hier ter stede, aldaar 's avonds placht ,een hotel. Deze mensc~en kwamen ,ait _viasche politte bekend, maar het gelukte
plaats door een verdwaalden Ameri-. In Noord Australte daalde qe druk even20774 te presteeren, op 20 Februal'i j.l. barst- y/est-Java en het lag In de bedoehng niet hen te arresteeren,' totda~ dezer
20901
28993
. 15~~4
24350
di
g I kkl '... ij ! e~ms.
.
gerw s I . H Q 0 g t e win den: Deze. zijI)
12035 I te tenslotte de born.
m semarang te opereeren. .
dagen de Semarangsche recherche door k aansc h en Jager, e on e u
20W9
16Q36
20979
2'l463
reeds
verloofd
is.
Wat
vermag
~cht~f in het algemeene zwak en onbestendig.
17023
29123
3~06
35494
Bedoeld jongmensch had een J?;ezelDe aandacht van de politie werd op een. toevallige omstandigheid haar slag
16221
aI.le wilskracht van een man-sadJa als Alor Stflf zwak ONO., Medan tot 15.00
34349
36597
1373~
1~~92
20880
wist te slaan.
k
h
b
D
18759 sc.n~p .dames en eeren op ezqe. ~ ; hen gevesttgd, doerdat zij elk een kofhlj een paradijs van ~Iechts enkele. m n19ttg NNW., daarboven matlg ONO:,
13510
32942
211~5
12094
26728 J radIo Jammerde om h~t luidst en ~e I fertje bij zlch droegen, waarin zich De bende bestaat uit een Chinees, een duizenden vierkante kilometers moet ~jng~pore
zwak NW., Zuid Sumatra en
i3387
3~252
29602
33676
30521. 3~860 I '10090 l'est van het ~lankvolume· werd mt; zoo werd aanvankelijk gedacht _ mor- Fornl()saan en twee Inlanders, van wie deelen met een vrouw, oeeldschoon ~n, Java zwak Koepang matlg NO. Darwin
21~~9
25279
19471 r~aarstige kelen m;. d€p vorm van voll- ,I phine beYond. r;>e pollt1e dacht met mor- de, een zich Pangeran ncemt. Deze laat- jong. Ais dat wezentje bovendien met. zwak NW. '
16696
25~63
11754
3~90~
34262 ! ~ineus gelach en geschreeuw voortge- phlne-~mokkelaars te doen te hebben. st'8 was tot gisteravpnd voortvluehtlg.
21593
haar gO'!den stemlll:etJe avond, aan : Ve r wac h tin g: Kentering.
17358
12308
39403
15834\,Jracht.
Deze meening bleek a'chteraf niet juist
Vermoedelijk is de Formosaan leider avond gmtige pantoens zlngt, zooaIs:
35366
25828
29P9~
~267S"
13423
1543-5
i5079 .
14768
33e32 I De vrouw van den werktuigkundige te zljn.
van de bende geweest. Hij althans .relsde
18321
19350
l:i~25
22~34
steeds' vooruit om het nieuwe operatle-'mentjarih bamboo,
15082 I OP ~ee, buurvrouw van ~en luiden jonk30368
i8363
33178
27539
28843 man, werd dit toch te grijs. Buitendien
?ij het politioneele verhoor bleek,
teifelil te verkennen.
sarna-sarna Joe!
15429
25531
1~~i9
32630
31299' had ~ij een baby van drie en een halve
dat ze ~och wet'verdpovende mldT;ijd,ens het vel'hoor dopr de pplitle
Adoe!
22656
20544
16a'73
~7010
17681 m~iand en het ,wicht was na een maaI.
delep lliJ. z~c~ .~a<;lden <to~~ ,~Ueen
h€et~' .e~n lJ.unner bekend. Hij ontkende
{
31250 . l0670
2i"1~8
32596
30948 W:akker geschrokken, te ,zijn,' -uief
als hulp bij het uitoefenen van hlln
ech~r tin- Batavia "gewerkt" te hebbeh,
De~ fUnt biedt, behaivE' 'een spa1)nende I
25245
10326
~6'~03
23210
1 903546 tot bedaren te brengen.
zooals'·uit andere verklaringen Is ge- i handeling, staaltjes van uitstekende
praktijken. Met g~Cd su~ces hebben
bleken. Ak~, operatie-terrehi noemde hij, I massaregle en camera-wer.k, t~rwijl ~~
DE JlAVEN VAJ.'l TG.-PRIOK
15095
1°8
11362
3i:497
27000
316771 Toen het lawaai om l1alf elf - ~et was
ze hun slag geslagen in Bata~iaj
slechts het plaatsj~ Ind~aruajoEt.
-~aleisch der inbootlingen ~~n ,-attr,acW:
.
12149
11954
14158
16454
in den vooravond 'be'f.Tonrten·- not.7
.
. h If i
\ Aangekomeli, 24 Februari
229q3
29401 reeds
22039
16379
20956
.
","
::
Cheribon Bmtenwrg en Bandoeng.
Op verzoek van de polltie te Batavia op zlc ze
s.
'.
. ' ,
30782 . 13025 met was afgeloopen, waarschuwde ZlJ
33610
23Q73
23144
de olitie De hoofdagent die ero uit
.,
~
z~jn thans de drle gearresteerden naar
. '.
.
J'
. N.r. s.~.. ;,~t.h , g~z. Hofman, yap. Chell14434
35800
28709
25'114
33017 '
p
.
'
P
Ais slachtoffers zochten ze w~~gestelde Batavia opgezonden waar d~ 2laak verGlobe. PIccadilly I~ bon en Muntok, Agt. K.P.M.
15:80 1werd gestuurd, "constateerde het feit"
h
it di
.
~
I N.I., 5.5. "Majang", ge?:. ~OUW, van Ba3a:194 . . :a'9~53
18655
25280
15237 en de jeugdige delinquent-gastheer be- mensc en u,
e ze dan met een b ...- del' onderzocht zal worden.
De Wodehouse'sche humor is terecht tavia (Pasar-Ikan), Agt. K.P.M.
29470- 37592
21~~9
31801,
zoek kwamen .vereeren. He~ waren veelal
~.,
. Vefmaard
I N.I.. m.s. "Ophir", gez. Akkerman, van
12667 'loofde hem beterschap
29906
2268~
3~~6~
-25240
"
' . , Inlanders. Door allerlei moot gepraat' Dit,heeft reeds in zooverre succes t . 7 e - ·
Ma'kSltsser en S€marang, Agt. IS:.;p.~.
25547
28938
26&01 . 23376
20430 t ~~en evenwel o~ ~waa1f uur de radlo- wisten ze de belangstelllng van het ge- had 'd~t gis.teravond Panryeran" alhIer
Wie de boeken van P. C. Wodehouse Q Nit
s.s·A,,~a~ pGr:ien-s", gez. Post, 'Ian
m
eer
27238
. l'l45~ 21347 36667
24076 ~ a dons ~e~n muz ~ h
gaven'l pro;- zin te verkrijgen. 8ij het aanble<ten van' werd gearre~teerd. " " ' ,
1 kent, -zal het beamel1 en wie gisteravond ~r.i8'ave~,S g Et:~nda~'e" gez Wright van
38922
14520
38231
'25158
145~6846 I PJ~er e
het geze scklaP ~vednwek mOP ververscbingen wisten ze bet veelal'
P~ngeran" n:a1 kt e vooral tot zijn 10 ~IPiccadilly Jim" voor het eerst met S~ngapore 'e'n tl,g.-Pandan: Agt: K. Owa'n.
13480
24063'
2$023 ,25338·
3...
elgen k rac Mvoorbd e antk In he a er zoover te drijven dat het glas van den ~ ~1~~htoffer8 vrouwen van verdachte ze~ zijn werk kennismaakte, zal bet ook grit
~n:g. m.$. ,,$ilveray", gez. Tilmouth, van
18176
38003
36918 I te zorgen.
en egon e sc reeuwen,
th
'I
I'"
l'
l' '
t oeoeven,
t.7
1 i t de fl hat ·}""k veel Vancouver en Tegal, Agt. Hadden Co.
13751
to14~ \
I
te
bonzen
en
een
mondharmonica
te
gas
eer
en
de
g
azen
va\l
de
andere..
den,
d
e
hlj
zoogenaamde
lefdesdr.ankjes·
a
m
s
.
1
m.
uur
IJ
.
i
D\1i~h. s.s. ,\.\fenes", ge~ P.au,-:chbul"f.."
26285
10562
10061
~?~19
:38189'
37165 bewerken·
huisgenooten een speciale bewerking on- liet drinken, waarvan zij dan zoo vast 'van de geestige Zlnswendmgen van den van Hamburg en lSemarang, Agt. MUller c~.
13845
23818
2$5q7 . 38Q9Q.
'. .
. dergingen d.w.z. dat ze wat van het in slaap vielen, dat hij er gemakkelijk roman.
.
E1?-~. )11.5. "Centl;lur", 8.ez . Murray, van
361071 De pohtle werd nogmaais g e w a a r - '
38945 I 39291
21946
29267
... A
t,
'" h
. ..
. '
Fremant.le en Ch'€l'1oon, Agt. M. Watson.
<;: h
d
k
t
t
If
_ verdoovende goedje., in dat glas depo- vau.~~r ,,>on mep ~a.r gou:den s:leraden. \ Intusschen
de film ook baar . Epg. in.s. "Prometheus", gez. Nelson, van
25466' ·21542 313.03 132~9 27065 ..c
uw en 0!u war over wa~. ver neerden.
Intu5schen moet opgemerkt worden
'
'.:'.
Birkenhead en Cheribdn, 'Agt. M. Watson.
1~327
19'4!f3
12~85
H7.61
1~689 s<;:heen een 111specteuf van pohtle om
_.
.
dat -. het hier meerendeels oud~ zaken yoordeelen ~ove» .het .sehnft el). die zljn _.
. ".,
38079 . 2~8~O een,s poolshoogte te l1e~en.
27~Q2
2208~
22510
. Het resultaat liet gewoonlijk niet lang betr€ft: de laatste maanden hebben de m Leonard S PfoductIe weI in aUe (Jp'"
Aange~Oln~ll 25 Febr.
2!H~5 _. 25615
31705
17373
2.3. ()
Een buurman was 111 w~nhoop. in lOP. zich wachten. De slachtoffers vielen heeren zich vrij netjes gehouden.
3ichten benut.
..
.
2'0328
27957 ' 21340 pyama de straat opgerend, andere buren
33692
21814
. , .
In de aank.ondl~111gen heet de fIlm
"Oene,raal Van Geen", val~ .Semarang en.
26003
23741J
39q46
13137
29597 knipten de lichten "aan, kortom zelfs I _
.
. '
een ,,7-star laugh hit" ~n jnder9aad, h~t
18231
30462
35529
~3123
31374 wanneer het lawaai er niet was geweest,
~e-venta.l bekenden van het witte doek ToboaU.
13"'20
"Blinjce", van Cheri.bon.
39i6'5
28906
304.Q1
22ao~
~
had de politieman nog in voldoende
AUTOMOBIEL'{ENTOONSTELLING
AA.RDBEVINGEN IN INDJ~
heeft de komische avonturen van de be..,.
"Mapia", van Singapore en Palembang.
35865
19016
38055
20958
18091 mate kunnen "constateeren", dat hier
lachelij'ke familie Pett, van den Ameri11294
15294
2~~.~7
22627
Vertrokken, 2t Februari
3?053 de nachtrust veler degelijke Batavian~n I De nieuwe. General 111otors produeten
Voordr~bt door dr. Berlag,e
kaanschen io.mpen)~91il~g,·9.P a.il.~J~~
34537
32589
2.159
10552
3:>533 was verstoord.
.
daagdste wij~ w~ergegev~i;l.
.
37648
33757
24073
28807
12
.politie. werd met d~dain te woord
De. jaarlijksche Aut.omobiel ten toon...
Gisteravond 'heeft dr. H. P. Berlage
. ..
..
. ,N.J. m.s. "Tosl;lri", gez. PothQf, r.aar 'fg.•
229
7612
..
De ga~th eer maa kt e opze tt e.lijt{ st
h et
t
l
.f:Mt.qE\n
en Pontlanak.
28171
18587
1980i
20251
. 1 g~!-,<~~,
van
de
Bata~fsche
Automobiel
van
het
Koninklijk
Magnetisch
en
MeIs
Rober
~?~t~~eJ'l.
a
§ {t~ ~.~~,..
,N...!,. s.s. ,,sibolga", gez. Thumann, llaa~
7lhng
29181
22352
37692
39299
19035 verglssmgen blJ het opgeven van zljn MIJ. }Vordt in BatavIa langzamerhand I t~orologisch Observatorium. te Batav.ia cesvolle earlt.atW'i8t, ~f is h~t .de_ .d~e £cera-baia, BaUkpapan en 13eraO'€.
34133
22776
38734 • 37891
36681 naam tot groot vermaak der. ga"sten: Hij een bljzonder evenement.
voor Die Deutsche Gesellschaft fUr' mrS. Pett, Madge Evans als Ann, CrocN.r. 8.5....Tjisa~ane",. gez. de Jonge, r.al1,l'
14924
17739
13349
17472
34194 t90nde zi~h zeer onverschilhg voor e:~
De groote verscheidenheid van mo .... Natur~' und Volkerkunde Ostasiens, Orts- ~efSr., ~aylissde but~et, die voo~op ge- ; H9R~~.o:$:i;'~'{::~t~~d~gon<Je'" ~~,z. Btlk:27945
2'1308
31205
19180
proces-verbaal. "Het kan me to~~ hoo o derne General Motors automobielen, de gruppe Batavia" in het Duitsche Huis noemd dlent te worden? Wat komt het ker, naar Smgapor'3, Belawan, Sa.b~ng, Co;stens J 25 kosten", - meende hlJ ~ ~,en een ~l mooier dan de ander, is een bij- een voordracht gehouden over het on- erop aan: "Piccadlliy Jim" is _cen pr~,. lombo, SU'ez, P. Said, O'cnua, VUle.frar..eh ?,
dat heb i~ best voor dit pret~e over " ~n zonder kij'ltspe! va.n de\l~ en·ormen tech- derwerp "Entsehen, Verbreitung und tentielooz~! ma~r ~Xi .zijn ~oort VQortref.,. '~~~:rl:), Gibraltar, Southa-mptol1:.en ~s~eI.ARABISCIIE l\IISIIANDELINGSZi\AJ{ lk ga nOOlt"meer in een gemeente-wa- nischen, .en artls~leken voorul,tgang op Registrierung von Erdbeden in Niederl.- felijke amus~.mentsfilm.
'·N.J. 5.S. ,poer~bai!L", gez. J';3QOll, naar Pa.•
hi
t··
ning wonen , aidus besloot de jongeman t automoo'lelgebied?
.
I· d' "
_
lembang.
.
..,
.,
· .1' . '
t
I
pe s~ l,..h.J~\ye~ Ie ~.e In V~C - "p~r IJ ~.ijn laat-avondlijke beschouwingen.
Zoo zal ook weer de op Zaterdag en n len.
Een nieuwigl1~Jd i$ d~ J)e~.fst~ ,<;lJieN'J. 'm.s. ,.Bengkalis", gez. Crone, na,al'
ontaardde
Een der gasten : "Kom, jong, laten we Zondag 27 en 28 Februari te houden
De b.ijeenkomst ving om negen uur dimensiale" film Audjoscopie \lit n.et Che.r1b9:))
I ' ~~'~a~,
peBakalodn;g.~':1' ~~~p~a.l:g,
.
tt d I d
A
t d
'"
'
D l'
d
"II t
d
t
.
-.
. .' -. "
.._.
~'€raba; a, ~menep,
n JermaSln,
ana.:Hedenmorgen ze e e all .raau-· e Qorgaan:.
show van de keurcollectle General Mo- aan.
e ezmg wer gel us reer
me voorprogramma, w.aarbij .m~n met be- ·.i~~l.ta.n en ProooUnggo.
Batavia 'onder voorzittepscn~p. Vf1n mr.
Po pohtleman liet het over zljn kant tors modellen in he(' middelpunt der l1chtbeelden. Gelijk men weet beeft dr. hulp van e~n gekle.unl~ bItI d~ speler~ .~;g. :m.s. "Centau,r"" gez. ~~~r~y, .~aar
I.C. de Regt de bel1anqeling vqort del' gaan, maar het p~oces verbaal. kwam publieke belangstelling staan.
Berlage 'voor de radio en voor de Volks- van het doek rec'ht.. .op zlCh toe ~i~t" s.t.~P- _8ll1g~po,re.
...
K _
Arabis,che rp.ishandelingszaak, waarm~., er, en' vanmorgen had de 'delInquent
Er zr;~len te 'bewonderen zijn de 7- universiteit over dit onderwerp gespro., pen, een verll).ak~lijke ~n- verrassende l~~~Ja.;~·~~t:il~:J~n:n'l~ta~~~Qg~.aar a..
de Za-tetdag j.L e,en aanvang werd ge- zich voor mr. Evers te verantwoorden. pers. Cadlllac Limousine, een statige ken, zoodat wij voor ditmaal voistaan sensatie.
N.J. s·.s. "Gen. Mlchiels", gez. Meller, naar
maakt.
. '
Hij Uet verste~ g~an, maar e1' war~n Directie auto, daarnaast de uiterst ele- met de mededeeling zelve.
~ale-mbal1Jg.·
Zooals men weet waren d}'ie
. "La
~......
'oiI- , .' .. -.-r~'
.. Arabie- twee getuigen: de moeder van. -de baby gante 1937 schoonlieidskonin2"l'n
~
Verttokken :M Febr.
ren gedagvraagd, die' erva'nbeschuldigd en de heer in de pyama, die zich intus- Salle".'
.,
werden een rasgenoot met wandeistok- ~chen van meet geeigende kleedingstukDe Buick houdt haar reputatie weer
BATAVIA RHYTIIIU CLUB
DE ACTIE VOOR GOEDI<OOPER
HOphir"; naar Pa;:embar.,g 'en ~ladjoe.ken' en een stul< ijzer te hebben rtlis- ken had voorzlen.
•
lOP met ha:1r slagzin "When better auto- .
"
LICHT
,,~loet v.d.13eele'~, l1'aar .Kr~e, l;)eJ,1g~~elen,
handeld. De aanleiding hiertoe was een
De dame verklaarde, dat het gezel- mobiles are buHt, Buick will build tnem".
De "Batavia Rhythm Club heeft g i s - .
Indrapc~ra, Padang en Bll1toehan. schuld, die de drie beklaagden te elf- schap bij de komst van de politte nog
De zeer geslaagde sportieve lijn van teren in het Maxim-theater een speciale
'De .ac,he tot ge~ru:k van ander. dan ep'''~~~'nc~~:~.8emarang, Tegal,Che'riPcn
der; ure tevergeef,g trachtten te delgen. een fraai Bed had gezongen, dat aan- de Buick m~t grooter ruimte voor pas- filmvoorstelling gearrangeerd. Zooals te I electnscl1 o.f g~s-hcht .o)lder de Clunee- .
:Na'de voortgezette behandeling vel'- ving met de strophe: "We w.illen fe~s.-l sagiers en. bagage, gaat ~ecombineerd b~g~i~pen was het progr~mma, be.~taande jsche qeVo.lklng" J)). de Bellcctenstad, wordt ,.
;~OTTERDA~ISCIIE LLOYD"
'o.orq.eelde mr. De Regt hedenmorgen den ten zooveel we wlllen. We trekken on~ met een technlsche verfijnmg, welke de mt dIverse rolprenten, 111 het blJzonder ~e~. krac.ht. v;.;Qrtgezet., ".
.,
.
eers'~enbe~laagde &aiq Alqei bin Salam van nlemand wat aan".
rijkwaliteiten der Buick tot perfectle "muzikaal afgestemd".
TIJdens de "tsap-gomeh -f~esten wer- t K u s t ·.f;e is:
Alatas tot 6 maanden gevangenisstraf,
De geplaagde buurman zag op de zit:" opvoeren.
Men zag verschillende korte film~n, deh daar gisteravo~d pamfletten ver-.:
reid waarop a nO'edrongen
d
er
,..~~itenzorg", 23 Febr. vertt'o Selnal:ang.
d~n. tweeHep be~laagde &alam pin M::lch... ting niettemin- den humor van het geval
De uiterst moderne' gestyleerde Olds- waarvan de meeste l1lustraties waren SP
. ·,,·a 0 . .
wer we. " ,.DjflW,bi", 24 Febr. vertr. Soe-raba1a.
moed kreeg f 50 boete subsidiair e3n in, at moest hij verklaren dat het dien mobile zal zeker ook groote bewondering , van de bijbehoorende muziek.
,lampo~ tempel te gebrulke,n. CO.k V~ll
,tSibajak", 24-. Febr. vertr. Scetaba:a. .'
maand hechtenis. De derde Qeklaagde avond weI wat al te bar was' geweest..1 af~wlngen, welke thans ook gepaard 1 Een goede prestatie van deze jonge: mondehnge propaga;ndfl, we,qi drut< ~~-I
Awab bin Machfo~d werd vrijgesproken.
Ook tegen een uuf - na het vertrek gaat met de in 1937 nog opgevoerde en vereeniging, die in haar kortstondig be-I bruik gemaakt.
.'
U i t rei s:
van de politie - brak het rumoer we- ! l'eeds in 1935 en '36 zoo welbekenda prl- staan reeds heeft bewezen zeer actief te
De actie del' ChhJ.eezen in .Bata~Ia te...:
;,Dempo", 24 Febr. vertr. Suez.
-- T
derom
los, hetgeen de buurvrquw I'ma rijkwaliteiten.
zijn en haar leden-jazz-fans iets te kun- ~ gen de N.I.Q ..U. verpl~atst zicl,.l, thal1s
,,sit.oo.bondo", 23 Febr. vei'tr. Suez.
IN VASTEN DIENS
beaamde.
.
Ook de Pontiac munt uit door ele- nen bieden.
. look .naar bUlten. Te TelQk;p~t-opg el)
Bij. de gemeente Batavia zijn na 17 ; Mr. Evers yond d-it toch weI "ter-, gante Hjn ~n uit de steeds oploopende
. Tandjong Karang ~chijp..t:· m.~nJ ~lij~el1S -;;i!(.• . ,~ _.i~ l"~~.~
November ·i931 slechts bij uitzondering laloe". Lawaai 'maken in den nacht I verkoop blijkt, welke een groote plaats
----een beri,cht van ~n~.n correspondent, I . .
. .
\
ambtell~ren' in vas ten qiel,st benoemd. komt niet te pas\ ~aar om een heelen· ~ez? bijzondere wagen door haar k~aHET LEGER DES IIEILS
een der,gelij~e aCU~ te overwegen.
In een uitvoerig gemeenteblad zetten avond Quren en pohtie te braveeren en htelten op de automchi~Imarkt m - . .
.' I .
, . , , ','
'.
.,
B.. en W. de wenschelijkheid uiteen, om "mir nichts dir nichts" door te gaan neemt.
.
Het Leger des Hells verzoekt ons, on_.--_. -~--.-tl}iUliS een tachtigtal ambtenar:en, veer ging z.I. toch weI zeer ver over de gren-I Dan zien wij dit jaar de reeds uitge- del' de aandacht van onze lezeres~en te
GEDELE(}EERDEN
GEVESTIGD
1 '.Januari 1932 aangesteld,. in vasten zen der betamelijkheid. Tien gulden I breide collectie del' Bataafsche Auto-I brengen, dat het werkloozen tehuis op
d~ll,st te benQem~ll.
vocr de eerste herrie en vijftien voor mobiel Mij. aangevuld lUet de pheno- Rijswijk behoefte he eft aan een naaiDe eerstvolgende vergadering van het
S. Bakker Rijswijk No. 5/6, Ch. Bet1q;d
Pit zon meebrengcn dat dtt.iaar rond het tweede kabaal concludeerde de menale Chevrolet H)37, welke dit jaar: machine. Zoo iemand er een beschik- College van Gedelegeerden zal 16 Maart Van .{3reenweg No.7, Dr. M. ,Brouwer 1.,p. ~e
f i 1Q.000.- in het pellsioen-fonds ge~ landrechter.
nls bijzond~re atttactie ook uitger~st. ba:ar heeft, zal de mac.hine gaa1'ne wo1'- I a.s. worden gehouden, teuzij e,l' ~evQren Bruin Ko.Y~ 2a. ,ua 1/3. LOImb,Q~w.e~ N9. ~S.
stort difnt te worden en volgende ja1'en I De Iuidruchtige jonkman heeft in ie- wo1'dt met de twee versnellings achteras den afgehaal(\, indien men daarvoor een z.g. termijn-ordonnailtie mocht~·
:~i~~UJ~ ·~~·m~~'i~~l~~n.K4rp:' ~.
. ol1geveer f 12.500.-.
f del' geval gooq getaxeel'd I
. . '.
differentiaal, de z.g.n., uoverdrive".
1Welt. 901 wil. opbell~n.
wor~cn lng~diend..
.;. _
Ouwejan Lembangweg. No. 27.
'"

aan.

G 1 Q be:

I voor en atgunst op 'Johnny Weissmtiller
I Tarzan altijd de stille hoop gekoesterd,
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NrnUWSBLAD van' Douderdag : 25 Februarl 1937

__

Limonade, Crush & Siropen

TE KOOP
CHRYSLER SEDAN

maar

fEN

CULTUUR MAATSCHAPPIJ
"MANDALING".

ADRES

an re&fj(ann

In de heden gehouden Jaarlijksche Algerneene Vergadering van
Mineraa'lwaterfabrJek
.J
Aandeelhouders werden:
6 cylinder, ruime. 5.zit's
1.' De Balans en de Winst- en
KRAMAr 43-tel. WI.i20
Gehael gareviseerd
Verliesrekening per 31 Decem3886
. BATAVIA·C.
Met garantie.
ber 1936 goedgekeurd ;
lIf1rk~rk
2. Het Dividend vastgesteld op
.,. I
U'
13% of f 65.- p~r aandeel,
Kebon Strlh t T~If. Wt. 3600; N. V., ,,~~t~~AS~~~~.schoppij
G EV RA A G P
waarover vanaf heden ~SChiktl
. 3914
per 1 Maort'
kan worden ten kantore van
Gevestigd t,e Batavia. I
beslistChristel. Onderw. (es)
ondergeteekenden tegen 1n. trekking 'van dtvldendbewijs 1
.
voor % S~hooltijd.
N 7
. '
~JAARLIJKSCHE
ALGEMEENE j Sc~ool: Ie Christel. H.C.S. Bat.-C. 3. D~' ae;er
J. Wehry tot com~
VERGADERING VAN AANDEEL-, Aanmelden bij het Hoofd der
.
i h k
HOUDERS, te houden tie Batavia, School
'
llllssar. s er ozen.
V
.
op D~nderdag 8 Aprl! 1937, des
I
V AN' WEE R E N
Bat a v 1 a, 25 Februari 193?
voormlddags 11 uur, ten kantore '
•
WELLEN-STEIN, KRAUSE & CO.
~. ~~~~~~~ van de Vennootschap, Kalf Besar
T~k1oh Abo.ng '!'/est 54
.
Directeuren.
".~<.."~H,,~.~~~~~OostNo's 5/7.
Tussen 5.30 en 6.30.
.389713916
~ De Punten van Behandeling zul•.
I·.
'
OP den2de.,:, M?ort o.s. . len gedUrende. de aan de vergade- A'JII'
-_II~==:;:-.
hopen mqn lleve ouring voorafgaande 14 dagen ter fI
.
" "

~a~

I

d.

A d e r t e'n t .' e·" n

I

'

m ·
~
121

GE"lUlOTERIJ ·GR'OOT F 300 00·0

~
ltggen ten
'vall kantore
aandeelh.van
ouders.]
~ Inzage
te Batavia,
de

ders

r§l

=--...,

@

J. GRAY

m'@j

venn~otschap en te .Amster?am~

•

ten kanto~e van de fll'm~ TIed~
ma.n & ,:an, Kerchem, N. Z. Voor;
bmgwa.l No s 326/28.
hun 25-jarige echtverHet [aarverslag 1936 en de Ba;
eeniging te herdenken.!.. la.ns en Winst- & Verl1esiekening
, . onder ultimo December 1936, zul~
TINEKE
len gedurende de aan de vergadet§1
,
ring voorafgaande 14 dagen ten
p
~.
Mr.-Cornelis
}. kantore val.l d.e venn.ootscha ter I.
....
_.
--,
lnzage liggen van aandeelhouders,
~ Koningin Emmalaan 8A
Aandeelhouders die deze verga- .
I§l
.
. dering wenschen bij te WOllen,
25 Februcri 1937.
moeten hunne aandeelen minstens
Kleeding licht.
3902
driemaal 24 uur v66r devergade.
... ring deponeeren ten kantore van
de Vennootschap te Bat~via of
ten kantore van de firma Tiede.
-- man & van Kercl1em t~ Amsterdam, tegen reQu, dat tevens als
pe Heer en ;Vtevrouw
toegangsbewijs vool' de vergadering

l§j

en

~
m

M.

F. GRAY-Sersonsie

I

geve'n hiermede kennis van de
g~boorte van hunzoon :
ROBERT WILLIAM,
ALEXANDER .
eatovia-C., 24 Februari 1937.'
,Rijswijk 18.

Nieuwe

3913

.......--~----I
Geboren:

~

Onlvangen:

BE"ANGS ELPAPIEREN

.A.S. ROTH

JOOST HARWIG

nIIlk

".; ;lel.. )~l,'
.

Geheel compleat met

. en
Mr., WILHo. J. H. DE VISSER

\_:"

""

'

.

r

1~8eren . rijwielen f 45. -

••

•

s Qedfic~ tie

NoordwiJk i4G.,

.

1 prijs
a f 75.000.1 " " ' I I 10.000.1 " " ,,5.000.10 prijzen
1.000.50
#I
::::
500.250
#I
""
100.-

f

ROBBIE

G. KIVERON
Th. S. KIVERON·
Lotman
DON

Tel. No. 3945

3 lIO

#I

25.000.-

Totaol 3 i 3 prijzen
f 150.000.Loten verkrijgbaar bi; aile kantoren der
\
NEDERL.-INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ N.V.
Verzending. van loten per post no ontvangst van postwissel
ad f 2.50 per 1/4 lot en f 1.- per 1/ 10 lot, plus f 0.50
porti voor zendingen van 4 kwartloten of 10 tiende loten
of minder. Bij niet gehee.len verkoop d~r lot.en zullen de
prij~en naar evenredigheid wo~den verminderd.

. '

TREKKING TE DATA.VIA. OP 25 MAART iQl1

DE TREKKINGSDATUM WORDT NIET·GEWIJZIGD.
REMBOURS-ZENDINGEN WORDEN NIET UITGEVOERD.
Tenzij afzenders afwijkende instructies hebben gegeven,
wordentegen postwissels, ontvangen na uitverkoop der 10·
,ten, te zijner tijd loten der eerstvolgende Loterij gez:onden.
AANVANG VA~' DEN VERKOOP 26 FE8RUARI i9:>1.
3001

_ _...:...

-.

•

iW?V%S5Dft"

m e• •

..'...,------'-1-..... -..-..-------:---------------.

•

Ultverkoop

Op den 8sten Maart 1937 des
voormiddags ten· 9 ure zal op het
gewesteUjk genlekantoor te Bat.Celltrum(Koningsplein Oost IB)
eeile openbal'e inschriJvlng worden
gehouden vaor den verhuur van:
Ie. 6% bouw 'vlschvijver met klappertuin, deel uitmakende van
het mllitair terrein, geleger.u,
binnen den verboden kiing van!
het werk "Moeara 1\ntjo-!"; ,
2e. 2~~ bouw vischvijver, deel uitmakende van het militairter. rein, gelegen binnen den verboden kring van het werk
"Noord Antjol",
.
aanvangende 1 April 1937.
InUchtingen te bekomen bij den
plaatselijk geniechef op lsten
Maart 1937 ten 9 u're v.m.
3882

DE

...

~ng

fM

'
__

Heden bereikte ons telegraflsch het 'oericht van het
'overlijden op 24 dezer van
den Heer

w.

F. VAN

HE~KELOM

oud-Directeur en Gedelegeerd Lid, van onzen Raad
van Commissarissen.
De Vertegenwoordiger
_
der
N. V.

•

JAVASCHE
CULTUUR MIJ.
3909

--------I!
. Heden bereikte ons telegrafisch het berichtvan. het
overlijden ,op 24 dezer van
den Heer

:::-J!enige

w.

58 Parapattan Koningsplein Oost
IlEDEN KIJKAVOND
~IORGEN' VENDU'flE

ten hulze v.d. WelEdelG. Heer"
M. W. A. STOOF
.'
ORISSEEWEG No. ·11,
van een MODERNEN INBOE~
DEL, w.o. SALON-, KANTOOR':', SLAAP-, KINDERen, EETKAMER-AMEUBL.,
bedden
met· veermatras,
kroonlamp, fraaie OLIEVERF
SCHlLD., karpetten~ fan,
GOEDSENKING FORNUIS,
enz. t enz.
3890

.......~-----~_ ....~
......w.;,;:-~~~~ . ,~

I

van

'onze

DE N. I. LANDBOUW
MAATSCHAPPIJ, N:;V.
3908

-

f 0.75
II
:

II
II
II

0.50
1.10

2.95
3.25
1.90

II
II
II
II

II

2.75
0.50

0.75
1.';15

f 0.7')'

vonaf
I

"
"

II

1.90

II

2.25

1.60

II

vanaf

II
,

II

0.75

1.50
5.90

vonof

II

vonof

I I 0.50
;, 7.50
II 5.75

Verder prachtcollectie in WEENSCHE HOEDJES· in '
vilt en stroo, zijden damesondergoed, badhanddoeken,
pleetzilver, klokken, wekkers, koffers, actetasschen,
dames~, en. heeren-mode-artikelen.

,

'.

Prima wijnen en likeuren.
Alles wordt o'nder. volle garantie verkocht.

N.B. Zondag geopand van 8-12. uur.
Hier in Indie]-- direct bij de rijke bron van verseln(fische'grondslo~fen -'
staat· than's de n:euwe fabriek, gebouwd en gedreven met. 60 jaar
ervaring in de wereldfabrieken in Holland. Krachtige karnmachines
voorzien than, geh~el Indie'~va~ V E R S G E' K A R ~ 0 E. Blue Band,
dH prachtigea natuurproduct dat koeienboter' geheel vervangen kan, constant is van kwaliteit en vastheid en bt)vendienzo licht vedee, baar is.
Maar bovenal: B'ue Band kost, maar" de halfl!· Vraagl zonder uitstel
,bij de firma Jacobson van den. Berg &·Co.
len· Uwen~ of bij' JACOBERG,· Afd. Reclan,~
. Batavia, ,een Blue Ba"d-recepte~boekje aan.
Oil wordt U gratis en frdnco toegezQnden .
Het beval vele nuUige en smakelijke recepten

--------------------------~,
.,e"'ffl"m' -

Pel

9n,anent

=
§

Wa've

, 9.- Oliebehandeling f 2.50 extra

I S Jfsteem

(alles inbegrepen)

Vlakwlkkel

Coiffeur J. MESTERS
Rijswijk 5 (Grand Hotel Java)
Telefoon WI. f65.

\ In
'!1'B"""'9p!

r=zrmnmmr.· 4

8 ..

...-.,.

~Mm,

"C ENTRAn

a,aw. &

•

MA G N E ET J E S-TA RIE p:

•

K IJ K A VON [)

Per

VENDUTIE

rr

E. Spangenberg

MA'fRAMANWEG 127
complete ,lnboedel, rottan en djati
zitjes, collectie romans, kinderboeken, eet~. en slaapkamer-ameublement,' radio, Westminsterklok,
keukengerel, compleet servlis, sen~
king ;gasfornuis.
3885

Ma.gneetjes Trekken

5 regel, druk, of gcdeelten 'dacirvQn f 1.- ·per: plaQtsing'

Voor 'annonces,

welke

niet

von

%okelijke

.trekking

sijn f

. Per 5 regel, druks of gedeelten doorvan : ,
per plootsin9 ........•...........•...........•...••••.••
per 2 plaotsingen
'. . . . • . . • • •• . . . •. •
per 3. of 4 ploatsingen
: '••.•• ,.....

1M. elU

••
De prlJs

•

I~

f'1.25 pergrootblik

Van 'den Bergh's Fa b r i eke n \ (N.I.) N.V. Bat a v i a
3875
"
o

o

voorbeelden van ~nze koopjes.zijn:

Schoentjes in moten von 2-8
Prochtigc leeten tasschen .
Linnen tosschen
Zuiver %ijden kousen ij%ersterk
Bemberg %ijden kousen
Step inpontQI,ons elostiek
. Zijden joponn~n, groote maten
Batisten hcmdjes met kont
Oamesregenjossen
Velvet avondjosjes
I:

HOOPER

I

I

Tel. WI. 3887 '

ten huize van den WelEdG. Reer

F. VAN HEUKELOM

oud-Directeur
.Maatschappij.

Hulp

Tricot polo shirts, olle mat~n en kleuren
;) rllet knoop- of %ipfsluiting
j vonof
Bemberg xijden sokken
I
I
Singlets met broekje '
..teeren.pyama's in alle nloten
Zijden dlessing gowns
'
vanaf
Vilthoeden
.
,
II
Heetenregenjossen
:
II
Gehe.al %ijden dassen,~,odern
I
i
Sportpetten
,:
vonaf
Khaki shor.ts, olle maten
I
II
I

Jf!iVS(

I

MORGEN

On~erling8

VOOR, HEEREN

:

~NDu~l~f~otW£nEVREO[ti;

H E D E'N

U W

DUURT ONYERMINOERO VOORT

R.L. BRANTZ"

Vendu-Kantoor

-.

'·GOEOKOOPE WINKEL

G eb0

Verzoeke geen rotlwbeklag.

M

7

3912

.Batavia·C., 25 Februari 1937.
3898

"Ons' Huls"
N 0 0 R D, W IJ K

Mnmnmpje""

4'

OPRUIMING

75'.000.-

,,10.000.,,5.000.10.000.-:: 25.000.-

Coupons

'."

Oud-Holi. zitje, KEURIG
SALON-AMEUBLEMENT (fabrikaat Andriesse), KANTOOR-, SLAAP-en EETKA. MERS, mooie SALON-LAMPEN, 'tapijten en VLOER..
MATTEN, ANTIEKE BANKEN, electro fan, SANITAIRE
waschtafels, enz., enz.
3911

. Hedennacht overleed onze
,.
kleine

.. 50 de ssins

(oupon~

Rij wi eIhan d.BI' H. J. SN EEP.

MORGEN VENDUTIE
in een hu1s
VAN HEUTSZPLEIN 2

3883

Eenige kennisgeving.

It"

Oamas idem f 47.50

HEDEN KIJKAVOND

Semarang 25·2·1937.

Theameubals" " 1,50
stoalen
2.-C\RPETl EN 10 pet. kortlng

.

,

f'

I Tafeltjas
Etanstafels " " 10,-4

stendeard bagagedrager en rlemen,
b ~ I, pomp, gar aadschappen en' kloksfof.

3SC,2

.',

7.50
"" 5.-;

F:.!!~he,J~~

JJilhp IPr!ttt&r~O

J. C. FANOY

I Faulauils. vanaf f

8,

Leven. en Onder.lnq Hulpbetoon te Magelang
(Gestichten van den heer Job. vag der Steur) e.'.
Totaal bed rag ccnprijzen f 150.000.- t.w.

..

I

Noordwijk 1 Tel. WI. t360
KoopJes
KoopJes

, All Steel

5 jaar garantie

-"!"'!!

~

.,
·
H
UIS
"Ons

1"711

d

Noordwljk 6a Bat. C.

Z,volle, 24 Februari 1937.

I

a

a

genu.

De Directie,
TIEDEMAN & VAN KERCHEM
Bat a v i a, 25 Februari 1937.
3903

iI:II

,
I
I
Verdeeld, in 30.000 loten a f 1O.-,genummerd van 10001
t/m 40000, en onderverdeeld in kwartloten
f 2,50 en
tiende loten
f 1.-. ten behoeve van het
" . .
e s I u u r der Vereeniglng tot e v. ordermg van Chr.Jste.

m
66@2j?]@li§]gg
REGENSBURG~Burck

.

III

_

Meubelmagazijn

"JaWls flJWIB. ,~.
I'

& 00.

.

~._9"

OPR UI MINC

H e b t g I] U a I 0 v e r t u i g d van d e
schltt e r e n.d e e i genschappen v an on s

,i6

\_

EERSTEBtAD

o

•

.)

=

f 1.,,1.50· )
,,2.- .)
; , I \1

De reductie wordt slechts verleend, wonneer bij eerate'
aonbieding het oontol plaQtsingen vermeld wordt.

I!IiIJ=W=

.

IPM. '

'wnnees

ri"'M

•
'~

UA-1'!vm~~a.

Nm1JW$ll,tA~ van Dond~rdag~,25 Fehruar] 19~7 - TW~EDE

OViedol·

Verwoede strijd om het bezit van

I

Regeeringsfroepen vorderen sfap voor sfap in centrum
Rooden zeuden 10.000 men verloren hebben
Aanvallen en tegenaunvalleu op fill~~~~'-fpnbe\lvet

B i, I b a, 0, 24 Febr.· (Reuter). Sederr gi$teren
woedt 'een wanhopige strijd rondom Oviedo. In de, stro..
ten der stad hebben g~¥echten: van. men teqen m.o)'il:
ploots.. De regeeringstroepe.n .vorderen stop voor stop,
gebruikmakend van hondqronoten en. dynorniet. p~
orfillerie veegt de stroten schoon even. voor het oprukken van de reqeerinqstroepen..
. I I
/
W anhoplge Strijtl

, Mad r I 'd, 24 FeQr. (Havas) ° .Officieet wordt
uit Ovredo gemetd: De regeeringstroepen vorderden
in vele buit~nwijken, in~lusief belangfijke strotegi,sche
punt'en trjdens een hevigen 9Qnval, ~ti.e volgens ,wq,axnemers de bloedigste Iwa's s.ed~rt d~ Witten in 'de ten
on.~erga~g gedo.emqe '~tQd den burge(Q.orlog aan~i.n~~r.
Gedurende twee dcigen en twee nochten rukten de reg,eeringstroep,en huis vQor hu.i$. VOO(t, terwijl zij Q.e·(mR(Qyi~
seerde hondgranaten, bestaonde. uj~ een dynamietpo.. .'
troon me·t tont, nOO,r den vijand wierp~n. De regeerin9~
trQ~pen ~<;~qten de kozerne, in brand e'n vorderden tot O(lr:l
de rrur~n van de ·wapenfabriek. De. Witten trach~t~rfl
zi,cli in het hospitaa~ te verscho'nseno De strijd, is vij..
zonder heftig in het weeshuis, dot d.e~ls in hqt;1~~n. vqrjl
d~ Wi~te.~ de~ls in handen van de regeeringstro.eper;l. is'.
De'.Wltten, die twee mQanden gele,den de omslngehng
der stad door de regeeringstroepen wisten
doorbr-~.ken
en de stad te ravitqilleeren, werden sedertdieo: geleide,:
lijk teruggedrongen. Hulp van buiten voor Ovtecjo i~
thans onmogelijk. De rege~ri,ngsartHlerie bomb,Qrdee~t
thans voortdurend -de w()penfabriek i'n het centrum \!Qn,
de stad, waar vele Witten zich verschqnst, hebben,. [)e,
.val van Oviedo, welke elk Qogenblik wordt 'y~rwqGnt,
Z,ou volgens de autoriteiten te Madrid, nieuwen moed
geven aan de regeeringstroepen in geheefe Spanl~.
I

te

-

"

Engt:.1and

Restauratie tier Hubsburgers

INDIENS'l'NE~J,I.NQ
.

)

om .den IHngarron",
/. h~lJvQf

'

,

~

~e.t;ov.~d~IA

(QP., \;'ervq~,~l}~,
s.t9..\:]))J"~.J.l.t ~ ~»(~.
~JAd.~~~: ~eJ)..~»~' .
l)aar. om1aag, verQ1exden t\e l,QQ U:l~ter, t

,~an dell. he~velvoet ~e.le~~n loo'pgr~ven:: .

otto von Habsburg

en bestom!4~l}. ll~g'. ~.1).~.tl~e s..tr3t~e~.i15ch~" .
Pc a. r ij s, . 2.~ 118.'Qr. (Havqs). /),e
'poM,tAe~.: Q.~ r,~~e~t:ipl Il~w~~rt ook Vj0r.- I I 1~i4er ,der 'Oost~nrij"$c.h~ leg,i.(ilft,is-

:deJt~el! {~~Ml t.e ~~l1b~,~ ~. 4.Q:, s~cto~ I . t~11-,. bpron V<?n. ,Wie§n,er,. stondt bij
het passeeren van Parijs aan een
Iren van Ca~~Jmn~h.eJ. en Naval Veral be·
'll~~ens ande~e ~c~re~ ron~om l\J.adri~.

:Zij v.e.~~~k~t:t" eta,~ 4e. \y)t,t~~. {e(~\~~llg~n

:w~e.lJ>. ~~~",~q~.1 eft~ 4~.f: ~r~,t.e~i$ch
i,~ d;.~~ wa~~ctQJ;,

ontruimen.

So a l ·a,man c: a,
24: febt. (Tra..,s·
;)c~'}~,). ~.~.~ ~!!~~~. d,~t: 'Roft.e~ op d,e
,n,at1ona~i!~p.l.J.~ ~\~~~ J..1~b);' Pipg.a.r..
:rOJ\ ~ 4~AA .fJ1~~),)~~t().r, 4J~ 1l:oorafg~..
'ga~nt \y~r~ ~oQ~ eel~ ~uittm~e\Vool~ heftig
artUl~~leJlq,ll).b~rde.Jl}.en.t;. wet:d he4en·
:~orgen atgeslagen. De R100den w.er,4~n
.in een geveeht van man tegen man ver..
·n,ietigd. De tegenaahvaOende Witten
oyerweldfgden de yerdedige..rs der. R~ode
sJellingen ell v.Qlderden ill belal1g~ijk~
mate.
. .
"

Communiq\ui ,der Defensie-
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het nieuwe plan der regeerlng zullen
Den H a a g, 24 Febr. De verworden Ingesteld tet: bestrljdlng van de tegenwoordlgers van de Oslo-staten
;gevolgen van aanvallen. met brandboom- zullen 3 Maart a.s. door Minister CoHjn
;men, zullen de indienstneming van in de Treves-zaal worden begroet. De
· J200.000 man
noodtgmaken,
conrerentle zal vervolgens bljeenkomen
' . •
: Drle maanden zullen noodlg 'Zijn om in een der zalen van het mlnlsterte van
'
:van e~I). man een vaJ<k~n4ig- brand- Handel.
weerman te ~~~en,
!:I.et, ll).J~~m~m-~~nt~I, manschappen,
1)& ~l}lDEBZEE\VER~~N
· .dat volgens het nleuwe plan noodlg zal
Den H a a g, 24 F~or. De dtrectfe
zijn, b'edraagt' 100.QOO man' en, daar ' een van de, Zuiderzeewerken heeft, den aan-,
groot 'modern vllegtulg. 1000" kletne leg van den meerdljk, voor den Zuldqqs,~ ..•
brandbommen kan .meevoeren, zullen te,lijk~q., P?l~~\ aanbesteed. ne. huig's.t,e '
minstens, 2o.QOo- m,al~: n,QQ~~'g, zijp., QJll; In .Inschrljvlrig voor alle perceelen komt op
LQ1l4~n ~~an~m~ te b~s,trijd~~.
een bedrag van f 14.500,000.
Iedere man zal, 5 PQllQ s~dll)g ont-.
-vangen ter d~kldlJ.g! van de koster; van,
WERI}..~EllRl1~'1!~,G
zijn ultrustlng, terwijl zij verde] n~g tq~.
~ e. n
H a a. g, 2~ Febr. Hij de
.lagen zuBen krijgen van 3 pond sterling. Tweede_ Kamer. is ingediend een wetsHulp-brandweerposten zullen worden ontw'erp. tot 'v~rhooging 'van het crediet'
ingerlcht, uitgerust met '.bluschmaterlaal. :voor werkverruiining van 66,3 tot iol).
van grOot vermogen, , terwij} i)<ltrouille~ lllmioen gulden.
.
.
stels~ls 'ZluiI~n wo!den il1gesteld.·
, .
• J
, Oak. vrouwen
zuBen in
worden
NE.«~OLO<;llE
., . '
... staat
.
. . - ,'
gesteld bepaalde diensten te verrlchten. '. D.e·n H.aag, 24 Febr. De' gepepslon... '
lle.Qr.<l~ vlc~-p~es~d~nt van den Hqog~n
Raf\d, mr. J.. A. A. Bos~li, i~ in den OUde~d~ll). 'v~ri. '~1, j~-ar oV~~le<I:e~;'
"
: Lon den, 23 Febr. (Transocean).
.Tw~e·v~ieg~~~.'w~id.e#, g~dq,~~,.t~rc\yiH t1en "f!:!,!.!!!!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:of.(i~.l~~ e~ ~el~ se.~g_e.~n~. e~~stl!ie' ver· '
'wondingen 'bekwamen toen een Bdtsche B la .....
Qomme~werper
tij~~llS ee~, h~yige.n ,J! &lfl
sneeuwstOrm tusschen Dover 'en Folke·
stone neerstortte. J
Het vllegtuig werd volkomen vernield.

vertegemvoOrdiger· 'van I:.e, ~our 'ee11,.
interview· ~oe. 'Hij verklaarde daarilh d!J~ (n o.o~tenrijk. ~_elJ. 1J,e.~ m.Qr
narchale ,vraag)~t.1J,k reeWJ: 'deJi!l.it~J
opgelost is. De restauratie hangt
nog slechts van de beslissing van
de regeering a/. Wat het buitenland aangaat, 'aldlls Von Wiesner,
is men zich in legitimistische kTingen ten volle bewllst van de 1noeilijkh~den" dje aan een 'restauratie
der l;fab~burger$ verbonden. zijn~
doch men :is ;overtlligd, dat te dien
aan,zi!3:n. df' K:!ein~ ~Jlte:n.t.e nj~t
meer zulk een halsstarrige houding
zaJ qaJl.n~men.
'

Wat Duitschland b.etreft, dit.lancf
onderteekende den IIden dezet een
overeenkolnst, waai'in /let zich ver, bond zie,h n.iet 't~ m,en gl1..n i1A fW
intern~ 'ag.ngelegenJ1,.eq.e11- van QQs·
tenrijk·. H~t bezoek ,van Von Ne'l(,,/ rath zal' de situatie echter moeten
verduidelijken. De Oostenrijksche,
legit.imis.te,n 1P.en.sc~n. $.lech.ts· q.e,
restauratie voor QQsJenrijlf, 11J.eJ
vreed~a.me

mid4~.l~n"

wel~e

ge,Qfl-

seerd ;djn op de "wen$chen' der
me,er:de,rhei,d va,n~ ~t ','l{olk.
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}{ENTERING IN DE BELGISClIE
,~,
','".., 'l\~E~N,INQ'" .

BE\VAPE~I~GSUI.TGAVEN.

Lon 'd e n, 23 Febr. (Transocean).
· .pe "F{~i~y! rr:~I,e~a.pJl~' V:~~l}~~.m.t. 4a~. <!e
IJ..O I) d e, n, 23, ~~br. (J~l,vas). Ter·
Britsche 'bewapeningsuitgaven in het fis· wijJ; d~. Bd~ehe p~d ten tijde. V'a~ de
c~I.Et.J~~f,.+~,3J/3~. Qlfg'e~~r 2,3(). ~llJpen overhandiging van' het' Belgisehe ant.
· 'pol).~~ s~~IJng. zW~~~· qeqra~~tn! h~.tg~~l)- i,
•
•
~2: mJmQer).: ~~4 st~rlmf{ 1l}~,er l~ dap : W~Q'd 0», t.l~, Bp~sel}.e. )}Qt~, lijZ;1~~ ~~p
:ver:l~4en J.~~r.,
,1l1~U\'E, Lq~aF.l~o:-Da~t. qp l)et:. Jfq~efg~,
De mariner-begrooting zal de. volgende 'ti':'4} al~~m.et:Q.. val). q9r(l~el: ~, d~t. i~.
:week, wQrden Ingediend~ en za}: waa,r· ; d~z~ qp,~ c,I~. ~~~I~il1g, iJl~,~1<e. n~lgii~'s, ~e,,·
sc~ljnlljk ol)~.lddel1ijk (1oor het La.g~r... ;tt:aJJ~;~jh. w:~lk~ d9Q~, 4!>~lmg, LtWPQJ~ bl,
·hws WQrden behandel~.
'
:zijll. red~vQ~rip1f wir,4 ui~~nge.z~~ op,.,
.\: De woordvoerder namens de regeering:: . ,H ."
'. . •
'bijl de behandeling', in tweeden termijn l~ceH-)\" ~o~( w:of4~lh b~vestIgeJJ s.e4J"ijl.~ dp..
van het wetsontwerp Inzake de detensle- ·,dJl!19JP.atJ~4e r~~il~t,~lJ" v;a~ d~ l\J.~.lt·.
'leenh~g op! J)onderd.ag a~s. z~~_ d~ mipls-- C h est erG u a r d ian thans~cl~.~
,ter. vap: ~.injn~nl;.m4sche za,ken Sir, John B~l~iij w.aa~s'ihi.i!ll~jJt ni~:t Z9~\ gl'flag
SillJ,pn zij~ .. in pla,a..ts: 'V~n d~n. minlst~r ' meer. teruv. za 1 wiU~n ke.er~n "ot. "en
·voor de OOQrdinatle. vap de.. Qet~nsl~ Sir
,.
,.1",
,",
..
. .. \.
' I . 't
·ThoIlJa.s. IIp~~ip. ,. "
. " . , ,t~~~t<ln~V;~ll. vJW~ d~n. QorlQ~!

0'-.

(Trans9ceaq},,,'*'"
\ l?n n,.s b r. it e a k,

.He~ c9.mmunl!lvo: v:a~ .d~ Pflf,ensl~jUl).ta>
·van. ~~~en. 1;2. ~~~ 'f$ m.lq.d~.g~ lu~<it 1 De

24

Febr~: fHa.;-.
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.
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'Ia~~ ~~Igische n~ut,.alit~it.sy.raag~hJk'·•
. al,d~ ~c~,ijft gelJ.qem~e re4~eteiH·, "be•.
,.
vas). otto von HabsbuTg heef,t
,gin.t Zljp. scl!erpte t~ v~rliez,eI1!
B. i I b a 0, 24 Febr. (Transocean).
S a I a 111 ~ n c a, 2<1 Febr. (~e~· ,laa~~~ 2J uxe~n werden 4~ geyeQ1)ten In
gedurende, /roTten tijct aan- hef;
. L, OJ~' d ~ n,: '~3 rr~brt.' ',(Tra~.SQ((ean). - fro_er}. lI)#~r eJ;. op, 30 Ja}l~~)."~. j,l, o~.
Een communique van de Baskische De .. ter). VoJgelJS. een commum€lQ..Q: d,er, nF\~. V~:t:~Ql).lep.4~ ~t9fen v~!l; ~,a9J"~ J:)e~giensstatio11, Buchs, verloefd, waar-.
;Pe t~k~t va,p. het wetso~~w.erp, ~n~~,lt~. 4e zinspeelde was de BelgisChe regeerfng In,
fensie-junta meldt, dat de hevige ge- 'tionalisten zouden de regeeringstr~epel1, :vat.. D;~, M~t:~lfe tI;~W~ tr,\chttel). d.e
heen hi} zijn. naar Oostenrijk· ted~(~?sI.e·le~nmg', wa~Q)J d~, Brl~~he re-. 'elk ge\ral 'geneigd voorstel(en betre(fell',::
J.Oi 000< bedJ.'~igd~ pOslties in q.e Cite unlversl..
rugkeerende zuster 'Adelailje geg~~r1p'~ .~~l)1,acl}.tlg~ WOJ:d~ ~~ ~~r~~vo~· de eeri gewaarborgde en gewapende neuvechten aal~ het OVied:o-.frOl~t ~ijn her- ~ijdells de~ <lallval oP. Ovied() runt),..
: ta~r~: .~. v:ai~t.er,e.lh d~.l). ee~ a~,Qv.al
leidde. otto keerde daarna naar
gen(1e vl~f JCla~ V:OO r ee,n. ~Qt4,~l-bed~~~ 'tr.aJiteif.t te, besh"deerell. .'
.
vat. Na de geveehten, die glSteren den. doo~en en gewonden ve~l~ren heb~~n·l.w~~4 ~~f,.-, z.w.~~ v~rl~~z~H].. afge$lage~1o
ZU{itserlan.d, (erug.
.van 4QQ, mlllIQeI).. WPd sterling te,leenen,
"
.
"
.
,
geheelen dag e~ een deel van den nacbt JIet a.~lJ.tal 49PJJen,., da~, vop-~ d~ pps,ltles"N~~ll. q~,~n~l].e~ \Y.~r\~ d~: v:oorst~, IIp.l~
'is heden gepu'bllceer<.l. - . ,.
Ned e r I a 11 d
ecbter, waalvan
.
Hitler soortgelijke voorstellell heeft gevoortduurden, veroverden de Baskische der national,i,$tell! werd a~I).t.~rge~a(~n"" d~~ n~t~9»aJ.J§t1Ml}.~,p~l~les door· m~d9~1
: ~e.t 'Vet~on\~werI?', d(}.t t.l}an~ form~el 'daan, beeft deze teruggewezeno
troepen belangrijke strategisehe posities bedraag.t ree<.J,$ 2250, onge.Ee,k,en,4 d~ v.er· ~vap., e.(t~. mijp. v.~r.l)~elp .. De: ~ege~ripgsbiJ l:I~t P~.~I~e~~:Qt, za). wqr4en, l11geq.I~nd, .
' .
nabij Grado De llationalistisehe troepen Uezen der regeeringstroepen aan b,et tr~~~ 1P.3#:1$~~ 1)~~lJW,e v.o1-:d~ripgen
is Q.a.. QP,.der.~~.kel}4. doW: d~n k~nselle.r: .Nu h~eft de h~udl!l.~, va.n, Ne.d~~ltl~Jl
.tijdens gevechten aan het Jaramla-front. ;
van . d~ Schatki~t rfevl}l~ Ql).amP~t:I~.ip., .met ~a~elat~~ v:a n )nvloe~ teo z.1!I!; ~11,
verloren veel materiaal ell manschap- ZUldfl'lOllt van OViedo.
.De Witten werden uit hun positles na·
GRANAAT OP DE "ROYAL OA«,'I
den minister v~n Oqrlo~, :r;>u~f. Coop~~, dIe !an Belgle, cloch e~n n~g .b~sl~~el~;,
pen. Tijdells gecombilleerde opera.ti~
'bi} LamaranQta verdr()~en,
den eersten lord- van de Admirallteit Sir de~ mvloed. w~rd: te Br~ss~1 Q~tge9~(e~~.
met de Baskisehe brigade vefovexd.en de
Epid~",ieen ge~tQ~$A
~ Regeeri~g~viiegtuigen bombardeerden Lon den, 24 Febr. (Reuter). Samuel Hoare, de~\ mInister VOQr de door het besluit van Engelan4 om tq~,
Asturisehe troepen na hevige gevechtell '
:met succes de vllegvelden U! Talavera, 0 f f 1 c 1. eel W 0 r d t gem e 1 d: C.oordinatl6: VM <;Ie i')elensle Sir, Thomas herbewapellillg over te g~an.
de belallgrijk~ d,orpen Prellodio ell Arei\ vii a" ~~ Febr. (Havas). D4} 1J1P~ ,e~ Arenas. de, san Pedro. Tijdims een .V ij f per son e n, ,0. w. d e fnskip en den onder-secretarls van
H~J is ol~getwij~el~, w;~a.r,~ dat d~ B~Ir
d'" D
R
bl·k·
l·d d
.talre alJ.toriteitell der llatiollaUst~ll v.er~ :lucht~eYecht l>Qven Arenas werden t!V ee !
m man d e r e n d e l i e u _ LU~Qtv~,a.r;~ S~R l?h.1 lUp, S~sQQn.
giscI"e neutralitei;t, -e~.~ 1~9g Qn~p'g,~lq~~.'
c~.
e
epu I elnen COl\SO 1 e.er en
r..
...
,nCltloliali,<:t1sCho vlipJ7tuigen neergeseho- :c 0
'..
.
vraagstuk vei'tegellwoordigt dQch liet i$.
het llfeu\v ge\vonnen terrel"li alvorells het klaten, dat de st IJd blJ OVIedo- zeel" b,e. t f l ' ' ' ' ' '
~Q
ten ant. com man d e r ,w e r ' ,
. I " ,..
'. I '"
-f l ; . 7
..
~ eh.
\
, . ~i\.L~a \Yi~'l:~R t
niet, z~er w,ars<:4ijllmk, 4~.t; di~ ~r~ag-.
offensief voort te ze'lten, hetgeen ten h\ngrl-lk, is. ue~haalde verwoede"a a n v a l - .
den 1 i c h t g 6 WI 0 n d
d 0 0 r
.
f
• st4k ~i11-neJl. afzie~~ar:el~ tiJ~ a~n cl~_ o~..
L ~~ d ~ 11:, 2~ ~e}~l\ (~~1.J.~er)., Oyer· d~ k.omt".
. doel heeft te voorkolllen, dat de Witten len del" rege~nngstroepell werd~n 3.f ge· ; ROODE BATAlIJQNS VERNJETIGJ). 'e ~"n, ~ ran a a t van h e t
yersterkillgen uit Burgos kriJOgen. De slagen, ofschoOll zij ondersteu~d we.t;de~ i
i a f wee r g esc h u. t,
die
~ ~ .led~~ i~ i}l, <;i~I~ Qup~r_4m.n, v.a~~ 65, j;;\a~'
0W
24 .
Febr (Trans
.. d ens ui
t-.,
h -"
.".~,
Witten waren genoodzaakt dt> krachtig d oor ve Ie t an k s. G eVange~lgenOnUm, re~ : S a I a man c a,
.
• t ere n. t lJo
e t
.., Q m - "de," dlfect~~r.
'. . van
,', de, 'l'ilI~es.
-" - ~a1Rh.
' . ' Walter.
..
.
t
kl
d
d"·j b ,ocean). Twee RQode 'bataljons, dIe de
'\
' ,
'R
.OO,
versterkte posities ill het Buena Vista- geermgs roepen ver aar e~, aD Zl e.. ~Nalon.rivle·r bij OViedo overstClken om bar <;i e m ~ n t v a. n
V a. l e, n 9". ". . '
.
O,enlellt6,
stadion en in het C~a del Jabonero te vel ba,dden ~e~regen de stad te&:el~ e.1ken :d() vetbindingen der Witten af te snij~ c 1- a 0 p h e t a c h t e J: d e k
.
ontruimen, zoodat Oviedo thans geheel pr,ij~ .ill te l.lel)u~n, daar. 4e l\l.'ldril.~el,I~~4~ :den, werden ZO() goed als, geheel ve.r- :v and e "R 0 Y a lOa It', nee rc-- ]PC!(el~
OUlsingeld is door de Republikeinen mIlldCJlOS dhlerdto.ojdr kZ9Udh~t? ~'lI,gt~tS,POQ~d ~nieti~d'. V~r~heiden&. h.onde,r~e~ m~l1· 'k w a m. Van g e z ~ g h e b _
MU1'ATJES IN I~ET K.AB.lN~~·
, \for en en s rl
rae Ig voor e ze,\·lciQ:S', d~e ZWeI!lffi,ende trachtren te vluch· 'b n d e z. l·J·' d e w 0 r d t
v e r_
k
t
h·
wier art.ilIerie-vuur geconcentree.rd is op t.en.
'
.
J'
,ten, verdronken.
"
, e
.
.
T
. . h
Hoe
are s , 2~, F~~r.. (~rans~_
,
f&
d talt
h '
~ge.n. C:Jom,ItJ."J1I~tl.$G .e \ o~eap)~ H~q~n W~~d~n- b~l~ngrij~~' \V~J~
de Pelayo-kazerlle, welke ill brand staat.' Gevteesd wo.rdt 'COOl!' ~et ui,tbreken
Na~ioJlal.l:stf:scJ?~ '~l1~gt4-jg~n~. QQtp.bap~ :n? ~ e 1),
3..
e e n . t:
.~. c ' - : .
.-I
zigi~geQ ~~ngebt:acht in; q~ sflnieJlSter-.
Onder de gevallenen b\windt dell een van epidemieen ill Oviedo ill verband, Ideerd~n. m~t s~cc~~ <,le. ~a~e.i·,ne ~~~ Roo~ .p rot. e ~ t n 1 ~ t
W. a, at: s c h IJ n - \
p,rqp'qQ..Cl.J:1-~q
~ljng van h~t RQerneensche. kabinet.
der vermaardste aanvoerders van het met ~let reusachtig· a~~lt.al l.ij~el1 I:O~aQll~ .(Ie miIIcia te Baeza t~p.. ~o<?rqen, v~n 1 ij k .1 s, d a, a r
~ e t i, n ~. i.- .
. p~~m'i~r'Ta~a,resq~ 'li~eit d,~. ~~~fl~_Ui~-,
8askisehe leg~r, majoor Candido Saseta. de stadt
'" ,IJaen. Eep an~e~ ~a,tlbn~,l~~t,l~c~. es~~- d ~ ~: t a I. s e, e,~. Q l~ g ~ val
J:~9l:~Wr. T~ ~(9~J.~Qt.l
tie: v,aJ1. ,~inne.nlalJ.dsche zftKe,~.: vP9:t: ~ijr1:
..
,drille ~m~~).:~~.eJd~ d~ spoQflijn l].~~~}> ~ S c h 0 U: W d, w 0, ~ 4, t.
, .
.
r,eKel)In,g, ~~n9men, d~ v.r~eger~ l?~ef~qt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~
het mUnd~rl~ ~¥~ q~ ~~~~g ~ _ . ,
; Warschaq, ~ F~~ IT~n~ ~n~liijep~~a~~a~~e~~w~b~
sch~di~,4' wer<!" zop>d,~t de ~an.~oor van;
iUASSA.DESERTIES
.ocean}, De p;ool.sc.h~ ~mb?s~ade~r. t~ .noenid tot vlce·m~p~st.er vp•.ll- ~if1.}}~lkerts en sJ(.~e.l}kpl~n_(l~r RQRdel); u,it N:u.~~"" .
Mo.~kou h~eft op het, <;~~m~~sariaat va!1 ,landsche Z,aken, terwijI de vr.oeger,~ m~.:CasU'ia e,eni~e_n_ tij'~, ot:l,~.erb.r.ok,eI\ was.. : T a I 3. V era, 2.~, Feb1-:. (~"".va,~) .. BUlt~l}.lan.4~h~ zake~: ~l<!~~r eet:t not~ 'nister· van Landbouw Sail3U tot mh)~~ter.
.'
,Naar verluidt, werd' tijdens den afgesla- . overhflnq.i~,d, waa~in. w~rdt ge~rot~s van Justitie· werd 'benoOO1d\
~100RSCIIE ,AANVi\~ AFGESLAGEN gen aanval der Rooden op Caral>anchel teerd tegen q.e B~lsJ,ew~.tis~he. l?r~paDe vroegere minister van Bin~el}land.
op ,23 dezer de bevelhebber der He ga~dfh w~.lke d09r; de' ~.em~l}n~~g. v,a!} ~c!le Zaken Juca en die· van Justitie Ju..
Mad rid"
24 Febr: (Havas). Van infanteriehrigade gedood. Teg:en. het ee~ zlch te Gdy'~la bevmpep<t ~vje~:" vara blijven als mlnis,ters zonder po.rt~~.he.t front val). Ma.<!~lp, WQ,rdt ge~~lct,. d.at einde van den middag Uepen tot de in- Russlsch s~oomsc-hll? ~.erd, geyo_er4·. .
feullle, deel, uitmaken van- het k~~1ne~~
een aa~val.•der M.QOt:~n op. ~1,et ~osPltaal te-rnationale afdeelinlgen behoorende
De PQolsche reg~ermg. he_eft: kya~!ltl~e
In plaatselijke ~litieke krlngen wordt.
en, de. kUnle.1~ ll).et. zwa~e verl,lez~t:l, werd' mUlcioo. in grQepiCI). naar d$ Witten ov.,er. maatregelen, g~nom~I}. l~ ver.b,~nd. Il}et .verklaard) dat de wijzigingen in, de ~a.
atg;~sla~~n.
"
.
Dit is de eerste maal, dat desertie op de voor.tdurende activltelt der c.omm~- mens.telling. van, .het kabinet. van een
z~lk een, gWQte sQhaa.! plaClts heert.
nist~,1} 1~ ~ql~~, h~tge~IJ.,'Q:a. Qh~~~ wt ~tandpunt van bmnenlandsche politiek'.
de vele arrestatles, welke glsteren Vant ze'er., groote lJeteekenis. zijn.
.
.
:pl~atsh.adden~
Oemeend wordt dat de verva,nging del
Sal a. ~, a. l~ ~ a,
~.'l: ~e~.l:. (Reuter). EERELID DEE GOD~O~ZENO~Gi\NI." ~ poli~Ie. de.e~' eell:, i~va~J il} een ~e:-· milli~ters; v.an. Binnenlflndwhe Zaken en
Een nleuwe aanV'al door twee brigades
SATIE- l
rbOuw, wa~;r e,en, ve.r.~~d~rlpg v.~~ de)IJe- 'V~ij.' Justitl~ verband< houdt met· de. /
,
19~1e communistl~~~e_ p~rtij pla;lts.1)~~ e.n :jongste, PQIitieke- incid~ntent waarvan de.
in de!1 Escal~plerq-s,ec~r Wel:d a.fg,~sla.
M ? s k- 0 u': 23 Febr. (rran~o~ea~). :arresteerq.e hi~~ 3~ ~p~muril~te,n!
beI.angrij~,st~ was de fascistlsche demongell:. De Witten ~_a~~ten 19 tank~. b,uit.
De 11leuw~enoe-mde Sovjet-amb~sadeur
In vers:chilleI!~e d,is~dc.t~q. il! Geq.- 'str,atj~ t~lt gelegenqeid v:an d~ lWg~af.~ni~
BRAND IN SOVJ~,~-i\lU~A~A.,Q.E
te V~encia q~~ wel1d~ V~t;' zlJ:n vet;- traal"PQleq. werd~n eve~ee~s, vele. ~~Pl· .. van tw~~ in Sp~nje g~sn~1J:.velde le4~.1)
. tr~k ~o.or de, Mos~ou~c~-e; O<>dl9Q~enoJ.:".. munls.ten gearreste~~4~ ~lj. wer~.en ~~~r. 'det: v,roeget:e I~~ere'l~ (}a~de.
Lis s a- b nv n , 23 Febr. (T ransocean.
) gaplsatle
'het concentratie-kamp
T
h'"t~t'j eerehd,
b " ~ngemd,.
lid
t h
. ' Bereza.Kartusks
,',
, . '
Gist~ravond brak brand nit' In 'het ge-:
o~n IJ ~l n eWIJS· va~. m~a sc ap·. overgebr~~ht~'
.
. ,.
,. -bouw d~r Sovjet-amb ' d te M d id' on.,tv.~I1ig, verkla.ard~ Galkls,. d~t het . Te Mjnsk-¥acovles~l arresteerde. de ,A.l
. assa e a r . athelsme het €er~te en voornaam~te Ipolitle na afloop' van' een . sOGiallsti&ch~'
gerte
De brandweer,. dIe bijgestaan werd vereiscl.1te voor de wereldrevolutie Is.
. .
.,
. - - ..'," .
'.-: .
.door burgers, slaagde er na eenlgen tijd'
""
verg.~4ermg. negen commupl~tlscQ~ q~- :
~EN AANYA.L
in de vlammen meester ·te worden: -<loch
NE,UTRf\"IT~IT DER SOVl~T
.monstranten.
nlet voor aanzienlijke s'chade was aan.
..,-1
II ....
A 1\ g i e, r s, 23, FebI'. Cfransocean}.
gericht. '
M 0 s k 0 u, 23 Febr. (Transocean). ' .
;Vier propagandisten van de, antt-co.mDe Sovjet-Russlsche G.P.Oe. te Ma· Officieel ia medegedeeldl,. da t het door J1er. Staten
'munistlsche Parti, Populaire, opgerlcht
drid heeft onmlddell~k een onder~oek de ISOvjet·regeeringt uitgegeven .besluit,
..
door den, afgevaardlgde Jacques Doriot,
. hlgesteld en heef~ vijf leden val,l den wa,arbij' den Sovjet-onderdanen verba.. ,
:werden aangevallen en ernsilg' gewond
stal der Sovjet-ambassade gearresteerd. den wordt aan den Spa.anschen burEVB,REWli CQ~SO~ t
.toen 300 met knuppals en messen be..
:Premier Largo Capallero heert een te- ge~ool'log, d-eel, te· n~men, thans def,inJ.
twapende inheemschen oon, verga/daring
VOQrdat de Spaansche regeerillgstroelJen ~(alaga .hebben overgegevell aau de legram aan :Stalin en: lMolotoff gezon.
tie!
in
IwerIdng.
i~ getre<i~n" nn 't; dOQr
W
~ s n·l.n· g fi 0 n,
2~ Febl'. (Re:u-, ,te Perregaux. in Algerie bestormden.
.
nationalistell, llebben zij de verwoesti.ng in de stad 110g ve.-groot door het gebo'Uw: den, waarin h.ij 2ijn. Ieedwezen ult.
den Raad van' Vol~scommlissarissen. is ,ter). OveYleden I~, d~ ou.d"a.dvl&eur van, De aanvallers staken. ve~volgen~ de<.
van het J;>u.itsch,e gezantscbap. en bet LatiQs-paleis in .brand .te steken.
,spreek~ over het gebeurde.' .,> I
•
,
goedgekeurd..
_, , ~. .. _ . den Negus Everett Colson.
,
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Duiuchland

De

incidenten tijdens Von Neurath's bezoek
Demonstrafie s zouden zorgvuldig voorbereid zijn

Ontactvol optreden her Vcderlcndsche Front
Bultenluud onder intlruk 'vall 'het gebeursle

op de ontwikkeling van de cultureele
betrekklngen,
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----------'.
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Handel en Nijverheid

De Grondstoffenconferentie

Beurs te' Amsterrlam

Het Duitsche standpunt

S lot ko e r sen

B e r I ij n, 23 Febr: (Transocean).
Als posit1ef resultaat van de bespre- Ret Duitsche besluit om nlet deel te nekingen van glsteren en heden kondlgt men aan de blnnenkort te Oeneve aanhet communique de samenstelltng aan vangende grondstoffen-conferentie kan
van een commlssle voor cultureele aan- nauwelijks eenlge verbazingwekken,
gelegenheden, welke haar werkzaamhe- aangezten het volkomen in overeenstemden 25 Februari a.s. zal aanvangen.
mlng Is met depolitlek, welke Dultschland op consequente wijze ten aanzlen
t k h ft
,Een belangrijk vraagstuk, waarin Eu- van het koloniale vraags u
ee
geropa en de geheele wereld belangstellen, voerd.
J d a t b e t re ff en d edeMldd
. is t en mms
. t e d e meen ing, we
relke
n..
l en- E
ur -o 'Dlt
peesche polltlek,
wordt
slechts
terloops
t
B'
e
rlljn
heerscht
~...,
e .
door' het communique aangeroerd.
Niettemin is het duidelijk dat pollTen aanzlen hlervan wordt verklaard, tleke krlngen in Duitschland den gang
dat beide landen volledige overcenstem- van zaken op de grondstoffen-conferenming hebben geconstateerd no pens el- tie met zeer groote aandacht zullen volkanders buitenlandsche polltlek; voor gen. I
zoover deze de handhaving van den alIn .dlplornatleke krlngen heett men
gemeenen yrede betreft.
'
reeds een verklaring argelegd dienaangaande, welke neerkomt op een critiek
Von Neuroth keert terug op de te Oeneve toegepaste methode van
,het behandelen van problemen, welke
en groo\V e e-ll e 11, 24 Febr. : (Transocean). bestaan uit eindelooze ,debatten
h di
i t'
te s~apels statistieken, doc
e n e
Yon Neurath ,is gisteravond naar Ber-_ tot p~actische resultaten leiden.,
lijll vertrokken, uitgeleide gedaan door
Dit is in het 'biJzonder het geval met
Schllschnigg, dellmi11ister van Buiten- 'de'behandeling van economische prolandsche Zakell, dr. Guido Schmidt, den blemen door den Volkenbond.
Voorts schept het feit, dat Geneve
minister van Billnel1landsche Zaken ,Yon zich 'nog steeds niet heeft losgemaakt
Stiirmer-Neustiidter en d~ti Duitschen van het verdrag van Versailles, belemambassadeur Von Papel1.
meringen, welke voor andere niet-Ieden
van den Volkenbond niet zouden bestaan.
'1'en slotte lleeft men nog het felt dat
(J" ostellrl;;k
die kringen, welke er het felst op zijn
VJ
geweest de grondstoffenconferentie te
Geneve tot stand te brengen bepaalde
tJ t
W,·ndsor landen reeds dienaangaande hebben gee ler 09 van
polst, welke evenals Duitschland geen
lid meer zijn van den Volkenbond.
IIIJ VESTIG'r ZICH IN OOS'l'ENRIJK
Dit - aldus meent men in diplomatieke kringen te,Berlijn - heeft DuitschLon den, 23 Febr. (Transoce,anL land gesterkt in zijn besluit zich' afzijDe hertog van Windsor is gisteren van dig te houden van d~ grondstoffenhet Schl0!3s Enzesfeld vertrokken _naal' conferentie.
het kasteel Arnol~s:tein' nabij Villach
__
aan de Zuidelijke grens van Oostenrijk.
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Beurs te Batavia
(Offlcleele koersen, nadruk verboden)
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48u/16' 47V2 Mich. Arnold
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P- a r" ij s, 23 Febr. ,(Transocean.).
Bethlehem Steel
691/16
67Y2 Sitiardja
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W'edel'om werden vermoedens teu,a;ll)Montgomery 'Ward
46%
45%' Soemadra
153
Tot slot verzekert de Rei c h s p 0 s t den van het Fransch-Russische verdrag
Inter. Nickel
53%
5211/16
dat eell groep ultra-Collservatieven de tot uitdrukking gebracht in den- FranGeneral Electric
4$3/16 43%
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Standard ,Brands
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1111/16
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Lindeteves it 300 nom. 179
178%
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plicht. I
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De hijW:f)nin~ van godsdienstoefeningen I Bengkalis Expl. Mij.
, 131
" a 100
met knuppels en ploertendooders neer, doet deze. redev,oering verwachten, dat
t.,
Id
in kell,ken, welke voor het gebruik van Corp Tr (mod dlstr
BengkaUs
die "Hen Hitler" riep 'of den fasclstl- de Vereemgde Staten, Frankrijk en En- ,R eu t e r meld mt Rome,.dat a aar in ;de Sovjet-Unie wonende buitenlad-"
.
.
,I
Zu1d-Bantarn
165 175
,
schen groet bracht.
geland vrij binnenkort, aan Duitschland officieel wordt bekendgemaakth dat aIle del'S en diplomaten 'zijn opengesteld ' is
type)
'.
It
a
100
samenwerking zuBen voorstellen op personen,' die na den aanslag op maar- door de G P Oe aan 'Russe' n verbo'd'en Union P~ciflc (cert.
BUliton 2e lUbr1ek Ook wordt verzekerd dat 10000
leden voorwaarde dat Duitschland verder" af- ,schalk Graz i an i·'..
"
'
,
.
gewone
99
101%
':'/
Tarakan
.
ZlJn gearre~ t,.eerd ,e~l .
111
In .
het vervolg
is .
e~n speciale vergun,..
.. aandeelen)
66
68
van het Vaderljl.ndsche Front uit de ziet vanzijn autarklsche politiek en e1'in het bezit van wapenenwel'den bevonden ninO' noodiO' om tot bedoeldekerken te! JasumlJ
Kon.'Ol1-e
4381/ 2440
omliggende dl;:;tricten naar Weenen wa'dood
h t . r 1
<>
<>
,
' ,
Cert. 6% Cities Service
39%
" a 100
440
me deI
te .werken, ten
einde cen
gesc 0 en Z Jl .
worden toegelaten.
C·ert. /Hudso,-'ll Car. '
ren ge di r igeer d t en e I n d e a I s vers t er- toestemt
l
t
Alg. Expl, MU.
16
16%
175
kingen te kunnen dienst doen wanneer a gemeene beperkmg der ge wapen ng eDe arrestanten" die hun onschuld konDe diplomaten, die dell Mohamme- l\falabar'
" .. a 100
354%
354
verkrijgen.
den: aantoonen - verscheidene hOllder- daanschen godsdienst belijden, hebben
<
Pbilips
pogingen
tot
demol1stratles
van
de
zijde
Madame
Tabouis
verklaart
dat
de
omden
werden
weder
op,
vrije
voeten
gede
heschikking
gekregen
over
een
mosCities
.service
der nationale oppositle-groep tot een
.) ex dive
Cities SerVice prefs.
conflict zouden leiden.
\
yang van het Britsche herbewapenings.. steld.
kee, welke verscheidene jaren geleden
Shell Union $'
25
programma diepen' indruk 'op DuitschIn totaal waren na den aanslag 2000 gesloten werd, doch die sedertdien door
Snell Union pre!.
Afg,eclane transactles
Reden deden zich geen verdere onge· land heeft gemaakt en dat President personen gearresteerd.
de bUitehlandsc~le diplomaten op elgen
77
Corpor. Trus1i She
regeldheden voor.
Roosevelt zeer zeker meent, dat thans
kosten werd gerestaureerd.
- a 10 5h. $d1str,
893,4*)
N. I. S~
het
oog~nblik Is. aangebroken om een
Corp Tru.st Sh.
FRJ\NKRIJK ,VERONTRUST
Deli, Spoor'
a lQ sh. $ acc.
lUi\ARSCIIALK JEGOROIt'F
plan voor te stellen. dat de autarkie in Noorlvegen"
47%*)
46*")
Sem.
Chel'.Tr.
Corpor. Trust' 8h,'
H a vas meldt ult Parijs, dat he~ het algemeen langs een omweg een zwa...
36*")
Sem. Joana Tr.
a 100 sh. $
. Rev a 1, 23 Febr. (Transocean). Gasmij. Nat.
225*)
Oostelirijksche vraagstuk en de vorde- ren, klrip zal toebrengenen ~e moge2293,4*)
Bethleh. St. Corp.
693/ .
lijkheid
zal
openen
om
den
vrecte
geHet hoofd van den Sovjet-Russischen Aniem
269"') ,
ringen van het l1ationaal-socialisme in
Montg. Ward en Co. _
2723,4*)
,U.
S.
S.
R.
SPION
VOOR
DE
gen,eralen staf maarschalk Jegoroff, dIe Ta'1;akan
' 521:11)
Oostenrijk de Parijsche pers verontrus- durende lallgen tijd te verzekeren.
[nt. Nickel CY.
53]/a 54
521*)
eenbezoe~
brengt
aan
de
hoofd~teden
I
Soerowinangoen
283*)
~en. MOtOl:S C01'P.
4g3!~ '501/ .
o s 1 0, 23 Febr. (Transocean). De del' versclullende Oostzee-~taten, IS he- BasHam
ten. '
·
ONGERUS'1'JlEID IN DUl'fSCIILAND
uen. Electr; Cy.
147%*)
145*)
Madame Genevieve .Tabouis schrijft
Noorsche burger Helgonen, di~ onlangs
,\naconda C. M.
denmorgen
te
Reval
gearl'lveerd.
Redjang
201%*
201*)
in l' 0 e u v l' e: ,,\Vanneer ide restauPertinax verklaart eveneerus in de werd gearresteerd onder verdenking van
standard Brands
De markt was kahn gedlsponeerd. '
ratJe del' Ha:bsburg's niet onmJ.<Idellijk E c hod ePa, r is dat de Anierlkaan.. spionnage ten behoeve van Sovjet-RusKennecott Copper
USBREKER GEZONKEN
•
U. S. S.
plaatsheeft zal,zij onmogelijk worden, sC,heregeel'illg bekendmaakt, dat thans land, heeft glsteren: voor den l'echter van
Gas Mij.
*)
gedaan.
gezien de vorderingen welke het natio- het oogenblik is aangebroken om het instructie te Vadso een volledige beken..
M 0 s k 0 u, 23 Febr. (Transocean).
Gas Mij. Nat. bez.
U)
nominaal.
naal-socialisme In Oostenrijk maakt". internatlonale handelsverkeer te doen tenis afgelegd.
Uit Odessa werd 'bericht ontvangen, dat
Aniem
.
*•.)
bledkoers.
L e J 0 u r merkt op: "De Quai, herleven en de, bewapening te beperken.
Voor de verzending van zijne' berich- de RU'3sische ijslJreker .. Semjorka" in de
Aniem Nat.bez.
..
..
)
laatkoel's.
, d'Orsay, die zeer gevoelig is voor reac- Hij voegt hieraan toe, dat Bull1tt niets tell', die in code waren gesteld, stond Zwarte Zee is gezonken.
Solo Electr. MiJ.
ties bij de Kleine Entente, ,begint thans anders heeft gedaan dan hem door Roo- Belgonen in voortdurende radJogemeen- .Gemeend wordt dat de geheele bemanGebeo
'
' ..1'...
220 225
BanjoeQ1a8 Electr.
te beseffen, dat de restauratie del' sevelt gegeven Instructies uit te voeren, schap met zijn oom, den commandant nmg met het schi!> naar de diepfe is ~",'" ilIrII
46 48'
Sum. Electr. MiJ.
Habsburg's het ee111gemlddel is o-m AnPertinax verzekert dat de houding van
van
een
sovjet-R,
USSiSChkus~wa,chtvaar-1
gegaan.
geeringsfabrieken
aan,
gedeelteli}kals
Bali en L. Electr.
schluss te ,voorkomen".
President Roosevelt werd bepaald door
gevolg van de vertraging van den aan- Rembang Electr.
18
De Act ion F l' a n 9 a i s e het rapport van den Amerikaanschen tuig.
Tot zijn taak behool'de o.a. de tegen,
-vaer uit andere deelen' van het Britsche Hudson Motor CY.
schrijft, dat de Indruk" welke door de ambassadeur te Berlijn, waarin melding
lll2% ObI. Ina. L.
Rijk.
,
gebeurtenissen 'van gisteren te Weenen werd gemaakt van de verwarring, welke woordig,heid van buitenlanders in het (.ltll(ulll
'30
De minister vel'klaarde, dat een poliwerd gewekt, niet bijzonder gunstig is in Duitschland werd veroorzaakt door ~oordelijke deel van Noorwegel1l onmid"
"
..
t\
tiek van sahlenwerking met de particu- 4V:l% ObI. Ind.L. 500
voor den Europ€esche~',vrede.
,
de gebeurtenissen in Spanje en de Brit... dellijrk te meldim.
DE
WJ\PENINDUSTRIE
Here
lndustriezal worden gevoerd,' aan'31
.. ~.~
AIleen de Hum a' nit e ,is minder $che herbewapenirig.'
BeIg~l:el~ gar een volledig v~rsl:g van
geziell het gcel1 twijfel lijidt dat de be- 5% ObI. Ind. L.
pessimist.isch gestemd en sehrijft: "De 'Uit de ervaring in Spallje zouden de zijn er~arll1gen op de .?~leidll1g..,cursus
0 t taw a, 23 Febr. (Reuter). In! staande fabrieken in de beho~ften van
'34
lCO'/2 10()!/a
restauratie is.de velllgheldsklep, welke nuitschers hebben geleerd, dat hun voor splOnnage, welke h]J 111 .sovjet-Rus- ,een redevoering in het Calladeesche La- ,Canada zoliden' ktmnenvoorzien.
. , t' " '" a 500
de Oostellrijkscheregeerlng openzet, el- lJ.ieuwe wapens nlet zoo' doeltreffend land heert gevolgd.
a 100
'-'
ge1'huis kondigde de minister van De-I Tweecom,missies stellen reeds eenigen
,.
"
ke maal dat zij' met' het l1at1onaal-so- zijn als zij hadden .gemeerid, t~rwijl opk
Het sC,hij~t 'vast te staan, dat Belgo- feusie grootere ,contr61e op den uitvoer tijd een onderzoek, in naar de, mo-gelijk..: 4% ObI. Ind., L.'34 A 1001/
cialisl11e een' voor Oostenrijk' gunstige de trouw del'S. S.-lleden wat te' wen.. nen in Noord-Noorwegen nog medepllch- van. wapene~l uit Canada en eel1l opvoe- heden voor debenutting vande Cana2
aAOO
I),
oyereenkomst wenscht te sluiten".
schen heeft ov~rgelaten.
"'
"
tlgen had.,~
ringuvan de munitie..fabricage in de re .. deesche -industrieen in geval van llood.
"
IJ
"
a 100
\V e e n e n, 23 Febr. I(Transocean).
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4%

ou, Ind.

L.
(3e)

J

~4

~,100
3%% obI. I. L. '35
"

..

"

"

II

...

'J % ,obI. Ind. L '3'7
"

It

..

,t

II

5% Obi. Oebeo
5~

sem.

95

~ 500

•,

Ohr.

n.

59'. Obi. ae, Kinine
G% " 801osche· EI.
6% Obi. B'mas Eltr.
010 Obi. Rembang

76

-

80

102

Electr.

3t'

,.

')% "., Sum. Elec~r.
Ha~~ Obi. Volk.shU1&-

veating' seer,

l~%

Bat.Ve1k.
Mij.

5 % Java Hyp.
Bank '
5 th% ObL Java Hyp.
Bank'
6% ObI. Java Hyp.

Bank
5% Obi. N.I. HyP.
Bank
4% ObI. N.I. Hyp.
Bank
4 1/:1 % ObI. N.I. Hyp.
Bank
5% ObI. NJ. Hyp.
Bank
6% Obi. N.I. Hyp.
Bank
4'¥..% Obi. oem, Cr.
Bank
4% Obi. ~m. Cr.
, Bank
5% ObI. p. Randoe
7% ObI. P. Randoo
6% Obi. Carumby
0% ObI. Soewarna
6% ObI. Mandaling
6% ObI. Dajeuh
Manggoeng
G% ObI. Moeara

•

Beurs-Overzichten

Londen
(Reuter-Eastern)

23 Febr. 24 Febr.

a 100

Cities service
"4~
Shell Union
31%
U. S. Steel
1l0~tIa
. Anaconda'
."63~
Bethlehem
. 913.4
Corp. Tr.,(MondU. Sh,) 3.78
'International Nicke~
. 69'Vs
Union Pa~lf1c
• 130%
General Electric
59
Standard, Brands '
.15%
, 65
General Motors
Montgomery Ward' .
603A
Kemiecott
63%
S~ndard on
72
.Hudson Motor Cars
20%'
Stemml~g: vast.'

4~

33

111%

.!-

Ba tavla, welnlg geanlmeerd

103

•

100

110
--

f P.75
per 100

130

126

210
11Q 110

212

.... H'
4Q

"

30

.,

Batavia (Aneta)· 24 Febr. 25li~eb'r:""

.:;0.

laatk.

40
rt.~at.lSlngapore

,rt.Bat.lLonden
145

150

t't. ~at./N.-York

:,bledk.

1.043/i 1.04

.

laatk.
I.Q43/ to

~.8'1t'2 8.90
1.811/3 1.82

8.90,
1.82

231'/.

68 112 69

341/~

240
2QO

17~

89

Slotk'oersen
;
'.

,

73.47-73.50:
:,8".9311/ 10. 8.93%
" ,l.'82~/lo~1.82~.4
.,S.5Q3/16 .. a.50'lta
, .; 6.35·6.40 ,
" 32.50-33.00
, ' '34' ly.~

36
215

'175

t

23/2

66

20Q

--

160

165

180

Tjlmonte~

80
255

Wana."oeu'

290
230

Factorij~

A'dam :Rubber'
Escompto
futematio
J'r C. J. L.

,8.

Sem.-Joana sttr. Mij.
De~i Spoorweg Mij.
Ernul
. ,
M. Sipongi
Shell Union
U~S. Steel
Kon.Olle
LeenlI}g 1934 A
-'-,,- 1~37
-'-,,- 1937 a 500
Sem.. Stbt. Pro Veer
standard Brands
Bodj. Datar
~,,- pref.
.BasHam
Mandallng
Beth. Steel
Sderowlnangoen

22/2 '

Jhanzl

Allahabad
Calcutta
Akyab
Rangoon

Bangkok
Kolak
Victoria F

Alor star •
Penang
Medan
Singapore
Palembang
Batavia

Bandoeng

24/2

20/2

.2 _ _ 2 '
. ......,nmn=
!!A!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!

94

463A
. 3'l,y"
i,

168
253
25%
83 .
95~~'

,95%
272Yi

20. -

20.50

35

,,3.65/3.70 ,,5.91/5.99
O. -

,,3.90/3.95 ,,6.31 5/6.395

J1Il1I8epl 1:oop.
OCt./Dec, ' koop.

24 Febr.

open slot open 15101
no'. not. not. not.
10:"/8 101'2101/2 t()9/18
-

1Q3

8

-

- lotil

-

-

-

1(8"

109/ 16
- lUll

1011116

HPlt6

-- 101t l lt

" 4.70

" 7.61

,,5.-

,,8.0~

,,5.-

,,8.00'

DE MARKT TE BATAVIA

Bat a v i a~ 25 Febr. (Eigen dien$t).
'Palembang Robusta Febr./Apr. 'I 14.25
nom.
Lampong Robusta Febr'/Apr.
f 13.50 vr., J 13.75 aanbod.
Witte Muntok peper Febr./Mrt. t.o.b.
Banka 1 20.-;- vra~g, f 2(),50 aanbod.
Zwarte Lampong Febr./Mrt. (e.k .. Ua..
tavia) f 11.- vraag, f 11.25 aanbod. (e.k.
T~lok Betong) FebrjMrt. f 10.30 vraag.
J 10.60' aanb,
'
Citl'onella Febr./Mrt. f 1.40 vraag.

!05/5

16

10:.1/.,

109 , 16

10111.6

H.9'16 -

10"116

l{fl/. - 103 ;.

10°/8 -

}l)3/ 4

I?e markt opende prijshoudend. Na
aanvankelijk stu te zijn gestemd geweest, bood de markt een vast aspect,
hetgeen verband hleld met de aankoopen van de zijde van hetEuropeesche
continent. De markt daalde ten gevolge van aanbod van de zijde der Ver.
staten; zij sloot echter zeer prijshoudend, hetgeen moet worden toegeschreven aan de binnenlandsche handelsvraag.

203%
3133,4-314
120%
210-211

11.75 11.75 11.85

36

,23 Febr.

verk.

uur)

4393A-410
100% ,

35~'s

11.25
11,25
11.25
11.25

(Reuter-Eastern)

"

260
310

11. ~
11. II. ,11. -

/8

Londen

•

85

121~-121%

36

/. '

-,

: 1.2; Do 14.251.

1.40

verk.

Slotkoersen
12.58

36

prijshoudend~

verk.

150

36112

'Ob"markt sloot luste~oos en opende

160 180'
167

Taloen

Jodhpur

Rljstnoteeringen van 24 Feb'r.
's middags
.

bark Febr./Mrt. 345/ a

Sheets SJ)<lt. KOOP.
verk.
II
Mrt, koop.
verk.
It
AprU/Junlkoop.

1'12

292

t.o.b. Febr.

) .

200,

180

It

Roll~

520
190 200

Pasir Randoe
RadJamandala

a. .C.

Karachi

'B a n gi k 0 k: 'Ketan no. 1 e. k.
Batavia aanbod f 6.- U.U. of / 9.715
S"i n gap 0 r e
per 100 kg.
Java Ketan e.k. Batavia aanbod 1 5.30
24 Febr. 24 Febr. 25 Febr. p~p~ of 1 8.58 per 100 kg.
open
slot open
K raw an g: fro wagon Krawang:.
aheeta ,fpoTi
. 36 1' .
35 7/8 36 1/a Hjn (naar gelangv. kwallteit en plaats
v. leverIng).
363/a 36
36~/8
.'
Maar t
3&') Is
361/ . 307 / 8
p. p. of p. 100 kg.
•
AprOlJunl
36~/s
36 1/ . 36'l s
• Jult/8ept.
5
1
'Febr./Mrt

Amsterdam.

210 1/ . '
180 10 0

Panghootan'

(To,t

lIaid'eraba~

~

(Reuter-Eastern)

Medium blanketl

-" 2301/ 2
- . 200
Bagelen
O,iW. Boekit Lawang 1771h 179 1/1 Boojong Datar Gew. 1483/t 150
Pret. BodJ. Datu
214 220
141.)1/2 150 1/ . .-:
B~&nam
,

Artana

2803/ .

2]/2

(Wessellnk & DljkhulsJ.

RUBBER

IO~3/a

260 280

Ardjoena

Rautja Bolang
Sum.·Rubber
Bltlardja
'
SOemadra '
Soerow1nangoen
Tjl&\mpora
Tjisaroeni

22/2

Amsterdam
Leipzig
Rome
Marseille
Boedapest
Athene
Mersa M
Cairo
.
Gaza
Rutbah
Bagdad
Basra
Bushire
Djask

DE RIJSTMARK'f

I'roducten-markten

Uulturea

Paparidajan prete

2412

e

I

Pasir Salam

I,

-

•

'-

a 'Hedjo

~

-'

6% Obi. Juliana
6% ObI. Boeklt
:Labbassa
3 th% Obl. Oem. Bat.
5% Obi. Gem.Ba(
6% Obi. Q(lm. Mr.
Cornelia
6%% 01:~: Gem. But·
• tenzorg
4% Obi. G. Band.
5% ObI. G. Band.
4% Obi. Gem. Bem.
5 % Obi. Gem. Sern.
_
4th % ObI. Oem. Boer. _
5% Obi. Q(lm. Boer.
5th% Obi. G. P'bang
5%% Obi. Gem.T.en
Pekalongan
6% ObI. Hotel de6
lodes
5% ObI. Pro Ho~l
8% Obi. Hot. Homann
6% Obi. Djocja Hotel .
5% ObI. Java Hotel
6% Obi. Plantentuin
4% obi. O •.;.Java
Jasumij
Tagal Pr. Veer
Vergde Pr. Veer
Bem. Stb. Pro V~er
, Icd. Bl. Yr. Veem
Java Veem
Bat.aVia 'Veem
Hotel des lndes .
58
StrOOhoedeh Veem
85
,Woning Mil
.

THUIS« RIB

UITRJUS

24 Febr.

Cash
2491/ 2
2433/ .
m.1dpr.
IIl1dpt.
in
sympathle
met
de
tenCacao
bood
65;3A
3.mnds.-levering P. tor
250 1 2
2441/ 2
dens van het product te New York een
,93
, ged./
Itd.t.
B at a v 1 a, 25 Febr.(Eigen dlenst). vast aspect.
3.79
mldpr.
Hoewel
voor de Amerikaansche afdeeDe Amerlkaansche afdeeHng deed
71~1a
ZILVER
ling zich fets betere vraag ontwikkelde, zlch onregelmatlg voor .
132
59Yi waarvan voornamelijk koper- en staalLon den, 24 Febr. (Reuter-EastBerliju. opgewekter van to on ern). Cash 201 / 1 6 en termijn 201/ 16 . Ame15% waarden profijt trok'ken, bleven de zaken
tech
ver
beneden
het
aspect
van
65%
B e r I iJ n, 24 Febr. (Transocean). rlka kocht. China .verkocht. Br.-Indie
61rs de vorlge dagen.
verkochtandermaal. De affaire was
De localemarkt voelde lusteloos aan. De aandeelenmarkt bood een optimistl- gering, de markt stll en prijshoudend.
64Y4
scher
aspect.
Rubbers maakten hierop een ultzon72%
Dultsche obllgatles lagen sUI in de Na vaststelllng van den prijs was de
de ring : deze hadden een opgewekt ver21
markt zeer prljshoudend. Er traden almarkt.
loop. Amsterdam Rubber stelde zich 9
Buitenlandsche obligaties zijn een gemeene aankoopen tegen den vastgepunten boven het nlveau van gis.teren.
steIden koers op den voorgrond,
weinig
veranderd.
OOk de incourante soorten lagen hooger
I)
•
callmoney deed 3.
in de markt.
New.
Y
0
r
k,
24 Febr. (ReuterSuikers
werden
vrijwel
geheel
ver,'Viss~lkoer8.ell
New York onregelmatig Eastern). 443,4..
waarloosd. H. V. A. opende fractioneel
Batavia, 25 Febr.. boven het niveau van gisteren, doch
New Y 0 r k, 24 r;'ebr. (Aneta).
brokkelde daarna wederom lets af..
Born bay, 24 Febr. (Renter-EastDe New Yorksche beurs hood een onPhilips
stelde
zlch
op
vorlg
niveau
en
F.~- ~D)P- Handelsern),
Cash 50 rupees 8 anna's. Verr.
totU
WMlJ. bank
ontmoette geen noemenswaardlge be- regelmatig aspect en noteerde lets lager. medio Maart 49 rupees 1 anna. Verr,
Het
aanbod
echter
was
nlet
groot
van
medio April 49 rupees 4 anna's. De
fYI,
99'/. Iangstelllng.
In Unllever kwamen geen zaken tot omvang.
00'/. '
003/ .
markt bood een lusteloos aspect.
U.
S.
steel
lag
1
punt
lager
in
de
stand.
,
COPRAB
0CiJ/.
'Bankwaarden lagen verdeeld. ESCOlllp· markt.
Sporen boden weerstand.
WI.
to noteerde lager, Andere soorten waLon
den,
24 Febr. (Reuter-East-·
Continental on werd aangeboden en
ren prijshoudend.
ern). l'v!aart-versch. 19.15.- vraag.
8.90 &90
8.90
Handelsvennootschappen waren iets- noteerde 1 dollar lager.
8.90
8.90 8.~0
Andere oliefondsen boden eveneens
gunsiUger ,van toon voor aandeelen. InA m s t e r dam, 24 Febr. (Aneta).
ternatlo, welke tegen het slot door de weerstand.
Middagbeurs brokkelden cle koersen Febr.-versch. 1 1'1.-. Maart..versch.
kust werden gezocht.,
1 17.-.
De scheepvaartrubrlek brokkelde iets verder in llchte mate af.
Tegen het slot tract weer eenige vraag
aft
GOun
Voor aandeelen spoorwegmaatschap- op den voorgrond.
Bethlehem Steel herstelde zlch.
Lon den, 24 Febr. (Reuter-Eastpljen ontwikkelde' zich geenerlel animo.
V. S. steel lag wederom hooger in ern). Openmarktprijs in staven fljn
N. 'I. S. verloor het gerlnge avans van
de markt.
per oz. 7.2.2%.
gisreren.
'Het
slot
bracht
1
punt
wlnst
voor
.()()k de ' mijnbouwrubrlek bood een
flauw aspect. Voor zoover afdoeningen aandeelen der automobiel industrie.
B u e nOS Air
s, 24 Febr.
Rubbers lagen verdeeld.
tQt stand kwamen, steiden de soorten
(Aneta>.
Fair
average
quality
(slotnoUnIOn
Pacifies
waren
vast
van
toon.
zich op vorig niveau,
teering in papleren pesos) per 11\0 kg.
Voor aandeelen KOllinklijke ontwik- Continental 011 zakte verder in.
AnacoQda note~rde 2% punt hooger. Febr. levering 6.35.
kelde zlch eveneens geen noemenswaarMontgomery Wards w~ten eveneens
'.tARWlI
dig interesse. De koers bleef onveranop te loopen hetgeen ook het geval was
derd.
ChI c ago, 24 Febr. (Reuter·Eastmet Shell Union, Bethlehem Steel, Ken-,
Shell Union echter ,trok 1 punt bij.
em). Mei-versch. 131'Va.
.
necott
Copper,
International
Nickels
en
Aandeelen Algemeene Exploratie Mij.
Union
Pacifies.
KATOEN
lagen opnieuw zwakker in de markt.
De omzet beliep 2.080.000 aandeelen.
Leenlngen waren lets luler van aanNew. Y 0 r k, 24 Febr: (Reuterzien.
Eastern). Maart-versch. 12.78.

taboeh

OOOeh
•
J..tltana
"
Pret.
Mandaling ..
Michiels Arnold
N,I.8.U.2erul>riek
Pasir Nar.,gka
Perbawatie

23 Febr.

Landen en Berlijn bieden eett gunstlger »oorkomen

•

6% ObI. BbdJ. Datar

Dajeuh Manggoeng

Postvluchten

TIN

Beurs re-New-York
(Van Anet.a-Reuter). .•

,vo

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

,

~

" 4.10

" 6.64

DE l\IARKT TE SOERABAJA

S 0 e ra b a j a,. 25 Febr. (Aneta).
De tweedehands sulkermarkt bleef
veranderd en stH.
" 5.18
De N.I.V.AS. verkocht voor con..
sumptle 565 tons superieur en 50. tons
browns.
Ney-York
Rubbersheets 39% vraag.
Crepe 42% vraag.
5
" 6.15
" 3.80
(Reuter..Eutem)
De markt was vast gestemd.
Koffie 17.75 nom.
23 Febr. 24 Febr.
Kleinhandelsprijzen van rljst
De markt wafS 8tH.
te Batavia
'" u. n.m... u. n.m.
Nieuwe oogst f 17.25 nom. .
Ketan Bangkok
Lever., Aug./Oct. J 17.50 aan'bod. I
f 6.25
Cr~pe spot koop. '
237/ 16
24
110.13
5
Sheets sJ)<lt koop.
201/ . ' 2P/.· Ketan Java
" 5.60
"
9.06
verk.
21S/ ,
2113/ 18 Slljp Boeloeh
CLEARINGKOERSEN
" Maart KOOp.
,211/.
218 '4
Krawang
,,4.40
" 7.121
• Apr./Juni toop,
2 5/ 8
21 13lta Huller Boeloeh
De 11 H a a g, 24 Febr. (Aneta). Tot
j
verk.
2Pla
217/8
25 dezer zijn de volgende clearlngkoerKrawang
lJ
6.64
" 4.10
sen vastgesteld :
.
De markt was zeer ptijshoudend.
Beras Kepala
5
Tjiandjoer
,,5.Reichsmark
73.50
'.
" 9.71
8lotnoteertngen
Beras Machine :
Lire
9.61
Tjiandjoer
,,5.75
23 Febr.
Peseta
11.90
" 8.50
(Nadruk verbodenJ.
Sheets spot koop.
(Zie verder Vterde BladJ.
211 It
" 4.50

lJ

on..

7.28'

I

[

'.pS~~~~lli~r' :.l\'Ioedjoer"

11%
lteorgal1~ti~v,~rstellen:go.ed·
150-150%
' ,,. ',Ieketi.rd·,
217-21'1:%
..
"',', . ,
. 14~A
Ams,t',e:rq ~,m,.24 Febr. (Aneta).
2463,4-250 ,De' algeni~ene ''i.ergadertrig der N. V.
70
Cultu~r 'Maatscna'i>piJ,,sOember Moe'"
281
djoerU,he¢ft de voo'tstellel~" tot teorganlsatie,: vall h~t ,: be<,irijf,' goedgekeurd.
Tnahs geeft" men voor een, hedrag van
" IN- EN UITVOER VAN S. O. K.
f :250.000 .'. aal~ 'nI~uwe aandeelen tegen
. Volgens opgave van het Centraal ~en k~ers.'vaU'· uI.~glfte, van,'"110% ge;.
Kantoor ,voor de statlstlek werden ge~' plaatst'"~bij~en syrldlcaat' >dat ook 'de
durende de maand Januari 1937 in het optie ,neef~ ,voorn<?g:t 150~060aan aanGouvernement Sumatra's Oostkust: . deelen' ,'tegen den. "enilssJekoers van
Ingevoerd 23.500 ton (bruw) goederen, P5%, waarlla de sCl1tildenkunnen worte~ ~vaarde van 1 a.300.000.- (2.3 In denQet~al,d en' h~t'bedrijfskapit.aal
1~34). Uitgevoerd 119.100 ton (bruto) ~an.\Vezig.l~.."
,'"
.',
goederen, ter waarde van 1 13.900.000.':- .Over 1937" verwacht men een behoor·
OL3 in 1935).
IlJk' dlvidelld~'
. ':. ,

Londen in herstel
Lon dell, / 24 :Febr. (Reuter) .. De
stemming op de Londensche stock exchange is verbeterd onder leiding der
goudgerande fondsen, terwijl de gese'lecteerde aankoopen in industl'ieele
213, .
verk.
waarden hebben geleid tot het feit, dat Sheets Apr.hunJ. tooP.
213/01,
de jongste verllezen ten deele konden
verk.
2Pj-t
worden ingehaald.
De markt sloot sUI.
Ollefondsen hebben eveneens aan het
algemeen herstel deelgenomen, doch
~E.P• .K
rubbers werden verwaarloosd.
Op de productenmarkt bezat tin een
Lon den
zwak aanzlen. Consumenten traden niet
(Reuter..;Eastern)
in de markt. ;
Andere metalen noteerden lzeer prijs23li'ebr.
24 Febr.
houdend.
Zwarte ~ingapore cit.
Sulker lag flauwer in de markt LOtndenFebr.lMrt. 371t 6 aanb. 37,1t 6 8&n:b.
.
' W tte Muntok .:if
.
hetgeen moet worden toegeschreven aan Londen Mrt./Mei·
51/ 1 unb 51's aanb
op den voorgrond tredende winstne-I-Uwl.\rte,,' LAmpongcu,
mlng~n.
,
I Londen Mrt.lMp.l 315h 6 aanb.213/ u ged.
I
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Niet voor kinderen.
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SIGARENMAGAZIJN is hat best gasQrt~er~ 1

PLAATST

t~

.

~et in9.e,hQude,n adem zultge de...snel op ~Ikaarvor..
gende " handetlnqen baleven. Want het motto <f~......
splonnen In oorlogstlJd was:
Vra,ag ge~n genCld,e
Detoon geen genade.
Da·\. lal ook U a.ls. toaschouwer ~e~lgmaal het koudlweet do en ultbreken•

Halen en brengen kosteloos,
149do
'. -"" _, _'..
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(THE SECRET AGENT)
,het het suqqestieve spel van paTER LORRE. ROBERT
YOUNG en MADELEINE CAROLL
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N eutr alite it]'

'Hitler en d.e 'Nederla ndsche
Waf IS. de juiste bedoe/ing van des Fii/lrers woorden?

Het Ieprosor'ium van Lisleux
GEHEIlUZINNIGE VERHWIJNING
D3 oude stad Llsleux, welke tegellj-

kertijd een bedevaartplaats en een be·
.ztenswaardlzhetd onder de F.. anscne
stadles is, b~zit een hoogst merkwaardig
huls, dat thans door de Il'ranscne regeerlng wordt onderhouden. H8t is een
~oormalig Leprosorium, dat \001' de eerste' maal wordt verrreid in ds kronicken
del' 13e eeuw, en waarin ceuwen'nng de
leprozen ult die streak warden o-igesloten. Later, in de 17e et uw, ward het
I huis een herberg en in 1870 ~ln'{ het
over aan zekeren Eugene Aubert..Deze
was de laatste hezitter van het huts en
en het vreemde hteraan is. dat de man
spoorloos is verdwenen. Men ~eeft tot
I nos toe' geen enkele verklar ~lg i ·OJ1'
d: gehelmzlnnlge verdwijnlng knnnen
vmden.
In 18'38 verUet Aubert het hub voor
zaken -- hij was ben a\lger -- hij keerde
slndsdlen niet terug, otschoon de wonlnz waarheen hij zich begat, nag geen
f vijf O'minuten van de zijne was verwljderd. Water, waarin hij ~lOge~ljk. verdronken kon zijn, beyond ziet n~e,t 1Il de
nabijheld. Vsieux is slechts cen kleine
I stad, doch opheldering voor de zonderlin ge ,verdwijning heeft men oak thans
niet kunnen vinden. Daar Aubert geen kinder,en had, kWlll1 het huis aan den
staat, die het nu op staatsKosten zal laten l'estaureeren.
.

I

I

o

o

inlichtinqen teo Berlijn

ging vasb'eggen, opdat zij niet, op een
vroeq
,
zeer ongelegen oogenbllk, geheel eli al
vergeten lJlijkt.
ell
J
O.
I
1
I
Een heel under geval was het met i Men bedenkc toch : Hitler's woord i>
n 'J lVI. fll ge.Cll )1 a era C
Hitler.
I, voor bet grootste gedeelte vocr hetDuit- !
verdragell
·!
'~..;,
ache vo.k ni it slcchts wet, maar ook:
. :
I evangelic. Daarom is hct zoo tc bett:eu-I
- - -.....
,.-.- : i
Zoodra vlt rle helangen van het land:
d t 1 .. ..
J ' ttl
t
.
. ' n:11, 1 l1J ZlJl1 woorce.i rue ,me ie
POLITIEKE BESClJOUWINGEN . in het gedlng zljn, nlets meer of mlndsr I
l' b f
1 ~
. 1t
0
0
voue 2S2 vau: ret g:W1~ 1 ervan v : 1',
,
i ft! 1
·
_
: ' , ' .",' . ,," 't.J.'
dan zijn onmiddelUJke
velligheid, moet I ClC
' . "j
t 1 , ito. te nauwkaurtz· ,
I'
'
ya11
: 4'
!. : '
. '
Zl nen, Inc (.C u ~IS
< ,
'0
I'I'
onze
regeertng
'J)recle3
weten
waar
zij
I
held
Iormuleert.
Maar
dit
kan
men
nu
,
/'
!
"'..,.,
i
",~
i·.
aan toe J.;s./Zij mag geen onduldelijk- I luist van den volo.tt lbuun n.et ver.an- ~.
YILLANUS , I
It .~ ,~ :- ! hede~,iaten vcortbestuan, db op e m ge- I gen. Dcet ~~uEsOlni het, e!l he~.ft Len.in i
'-,
;,
I : ' •
gtW'en oogcnbllk noodlottig zou Ien kun- het gedaan. Dat h~ort n.let bi] de wlj-I
'7'
• _ • ze, waarop hun positle elschte, dat zlj I
9 ,Februarl. ;' nen blljken. D" elvann", die men op het yolk toespraken. Menig parlementalr :, ;
gedaan heeft met het IJ8::e. kara,kter van, regeerder ~pr€ekt uiet ander3. Het ver~ ~: .
verklarlngen
we:ke Hitler in l'hetol'isch schil is cchter, d ~t ni2mand onfeilbaarDe Nederlandsche Jegeering llloest
"Gd~l l:gt op f.traat". Door het breken van een bijschkabel is een
vufir
kan
doen,
noopt daardoor te meer. ! heid van hem verwacht, dat men geen " zw<U'e bramlkast van bet Dept.' van F'inancien, welke. van lIe ~erste naar
te Bedijn Vragell, wat Bitler elgell·
Men moet toch a'annemen dat Hitler. gev~ar loopt Zijl~ wODrden gecanoniseerd 1' / ' de tweed!} venUt::ping werd gehescheu, OIl straat gevallen, een flmken deuk
lijk had bedoeld met zijn woorden,
te ZlCn en tot b ndende wa'1l'hcden voor
in het Haag-selle plaveisel maar geluk kig geen persoonlijk:~ ongelul<ken vermet opzattehJk onw"arhed.en zal ze..",...,en, : aIle toekomst. Dit laatste vormt juist,1 '.
waarin hij wetenschap omtrent zljn
oorzaI{end.
.
maar dat er Elechts mlsverstand, op een zoo groat gcvaar, als die woarden I
plalluen ten opzichte van Nederland
~~-~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~- .
grond van~erloopsheden van den vol~~- voor velerl~i uUlegging vatbaar zljn, of I ~.
..
en BelgH~ in, beide hoofdsteden verredenaar, m het spel· i~, als later Zl]~ duidelijk een tegenspraak bevatten, die'
ollderstelde. Zelfs at wist onze re·
woorden niet bewaal'held worden. Wlj door de volgelingen in het onfeilbare
Daarom is het beter, een verklaring uit Het was ten overvloede, maar de dulde·
Pauselijkc ;AlleC(ioles
geerillg nog zoo goed hoe de' york
[ denken. b.v. aan J~ets, waarop wij, naar niet ,kan worden erkend. Dan zullen de te lokken, wat Hitler, precies bedoelt. ts lijkheid verlangde date Men moet ook
aanleldmg
van
zi
redevoering
van
30
schriftgeleerden
van
de
rlchting
probeeI
het
niets,
dan
weet
men
het
onmi~
in den steel zat, kOll zij deze vraag
bedenken, dat, naarmate HItler meer
In de Maasbod~ (kath.) vinden wi]
Januarl al wezen. Dat hi~ op 21 Mel ren, die weg te praten op de wijze, welke dellijk; Is het van waarde, dan krljgt zijn elgen diplomaat blijkt, men te meer
niet achterwege laten.' Bet \Vare
1935 reeds verklaard had, dat de perlode. op dat oogenbllk het best met hun ~e- 'men het eindelijk betrouwbaar geformu- rekenlng moet houden ,met zljn gebrek de volgende anecdotes van Pausen:
eellvoudig ollbeteefd geweest. IDtier
van verrassingen, na de afkondlglng va~ langen 'strookt. En men doet beter, zijn leerd, en men heeft bovendien de kans, aan diplomatieke er'{aring en aan kenEen' rljke weldoener schonk Paus
llloest achteraf toch zeit ontdekkeDt
dell' dienstplicht in Duitschland, voorblj lot zoo onafhankelijk mogelijk te maken dat het heele geval, door de precisee- nis van de diplomatieke geschledenls Pius IX eens een groote geldsom. voor
dat hij zich bad vergist. . Zou bet
was, wat niet heeft verhinderd" dat een van dergelijke toevalllgheden. Zij zouden ring, nog grooter beteekenis krijgt, dan van de laatste eeuw.
goede .Idoeleinden. Hlj overhandigde het
heele reeks van verrassingen daarna nog b.v. kunnen zeggen: "Toen HItler U op het bedoeld was te hebben. Want de
dan niet bevreemdend zijn, geweest,
geld in een elegante doos, welke den
heeft plaat~ gevonden, en HItler aanlei- 30 Januari 1937 onaantastbaarheld en dictator is steeds grootmoedlg, als hij
Onze rege~ring heeft ook medegedeeld" vorm had van een boek. De Paus b~keek
ats de Nedortandsche regeering het
ding yond"~ ruim 1% jaar later hetzelfde neutraliteit waarborgde, dacht hij, blij-I
welgezinde stemming verkeert.
dat 'Nederland b.v. nooit ertoe zou over- het boek' met bijzondere aandacht en
onduidelijke in zijn. woorden niet
te verzekeren, also! hlj het te voren noolt kens zijn bekend veronderstellen van, dit
.
gaan een bilateraal verdrag vall' onaan- vroeg toen oolijk : Verschijnt er ook nog
een naviaag waard had geacIit ?
verzekerd had.
plan, aan niet meer dan hij in zljn reda
Onze regeerillg heeft echter meer ge- tastbaarheid, met welke mogendheid ook, een tweede uitgave van 1"·
Wij nemell' direct aan, dat hij zich zljn van 7 Maart 1936 had gezegd. En dat daan dan aIleen vragen. Zij heeft ook te sluiten. Het is ,beter dat Berlijn dat
Alles moest worden opgehelderd: vroegere, haast gelijkluldende verzeke- veronderstelde uw elgen aansluiting bij uiteengezet, wat voar ons aannemelijk, I precles weet, opdat het nlet 01> de geWanneer hij een mededeellng aan onze ring niet heeft herinnerd. Maar des' te een Locarno. Gij echter hebt dat niet en wat niet aannemelijk is. Zeker is zij dachte komt dlt ons, in een openbare
Dezelfde Paus heeft moeilijke dagen
regeerlng, die haar niet bel'eikt had, van mee~ is het noodig, ~.at wij niet aIleen gedaan, het Locarno bestaat niet eenS. niet vergeten, daarbij op ?e onaanne-I rede weer met de beste bedoelingen aan
plan wa's geweest te doen, wat had die preCles weten, wat h1J OIlS heeft wlllen Daarmede is ook de toezegglng van 30 melijkheid van een neutrahsatie, 111' den te bleden. Wij zouden dat moeten wei... gekend. Toen Paus Pius IX daarover
inededeellng dan beheisd. Deze laatste toezeggen, maar dat wij ook die toezeg- Januari 1937 vervallen".
vorm die de Belgen vreesden, te wljzen. geren. En dat zou een ongunstlgen in- eens zljn ,bezorgdheld ultsprak tegenover
vraag was noodig, omdat, zelfs al was
vloed hebben op de wederzijdsche vrlend... een kardinaal wllde deze den H. Vader
onze regeering ervan ~itgegaan, dat
- - ~ - ----.
::\ schap. l't Is goed vooruit voor een der... moed inspreken met de woorden: "Het
Hitler lnderdaad zijn verklaringen omscheepje van petrus zal In den storm
gellj~ misverstand te waarschuwen. Dat
trent Locarno als een mededeellng aan
voorkomt wrijving, waar de ander nlet nlet ondergaan. Dat is e,en woord des
onze l'egeering had opgevat, die verkla':'
anders dan welwlllendheid bedoeld had. Heeren".
ring toch niet zou zijn overeert5e~Qmen
Ja" antwoordde Pius IX, "maar de
met hetgeen hij nu meende, te hebbe\1
H~~r heeft weI van het schip, maar niet
Wij willen onze velUgheid ontIeenen van de bemanning gesproken".
beloofd. Er was discussie J}.oodzakelijk
aan onze eigen vreedzame, geen land en
over het punt, dat onze regeering toch
geen belang krenkende politiek, en aa~, ..
waarlijk weI de moeite van een dlscussle
o112en lbeproefden wil tot een neutral"
waard mocht achten. Had men bij ons·
houding 'bij confllcten der anderen. WIj
Oo~ Pius IX's,opvolger, Paus Leo XIII,
een andere houding aangt:momen, dan
willen ouze veiligheld ontleenen, nlet kon dlkwij1~ zeer geestig voor den dag
had het er waarlijk naar uitgezlen, alsol
aan eenlg bllat~raal of -zeUs- regionaal ko~eJ.1',,·Een schilder maakte eens zljn
.' wij va.n meenlng-.w~ren geweest, dat Hit...
'verdrag"maar aIleen aan de construct)es_ poftJ~t;.dat z.ee~ slecht ultvleL~n ,~elnlg
ler maar' wat had staan beweren.
..
van collectief recht van... beveiliglng, gelijkenis toonde. De Paus schree~ daar·
Indertijd was bij geen van de waarwaarbij hoop op de toekomstige ontwik- onder de bekende woorden mt het
borg-uitIatingen van de Engelsche ml-.
keling belangrijker moet ~ijn dan vel"'" nleuwe T~stament: .•
nlsters een navraag te Londen noodza· .
trouwen op hetgeen nu reeds te ~onsta·
nNolite'tlmere. Ego sum".
kelljk geweest. Maar die hadden heel
teeren valt.. Wij aanvaarden ook gaarne
Wilt nlet vreezen, lk ben 't".
precles gezegd, wa t zlj bedoelden. En
de beveiliging, die het belang van de
"
men 'wist ook, dat hun woorden geval...
groote mogendheden bij de ongereptheld
len waren in een door deskundlgen ge·
van ons gebied ans verleent, een belang
controleerde, weloverwogen vorm. Dan
Toen Paus Leo XIII 90 jaar werd wil...
eChter, dat aIleen bestaan kan, wanneer
bleef er voor ons nlets andel'S over dan
den
eenige religleuzen, die op audH~ntie
wij
onze
defensie
goed
genoeg
verzor...
ze voor . kennlsneming aan te nemen.
hem een bijzortder genoegen
I gen, om in staat te kunnen zljn, iede.re kwamen
Immers, wat konden wij anders doen?
doen.
ztj
betuigden den Paus, dat zij
poging
om
ons
in
kort
geding
onder'
den
Moesten wlj te Londen verklaren, dat
dagelijks zouden bidden, dat God den
voet
te
loopen,
tot
een
hachelljke
on
...
wij dankbaar en blij waren, omdat Enge...
HeiUgen Vader 100 jaar mocht doen war ...
dernemlng te maken.
land voornemens was ons land tel' eigen
den.
'
bev~liging, te verdedigen als het, als
"Dat is weI heel vrlendelijk van n",
Maar bilaterale verdragen, met wien
havencentrum of vliegterrein van uitval,
oak, dat nooit. De Engelschen begrij· antwoordde de Paus,· "maar 't Is toch
tegen Engeland drelgde gebruikt te worpen dat zoo goed, daarom kozen zlj betel' om de Goddelijke Voorzlenigheld
den? Wij hadden het altijd wei gezonder falen een wijze van geruststel. geen grenzen te stellen".
weten, dat Engeland er zoo over dacht,
f
ling, die wij konden aanvaarden. Waar
maar wij hebben nooit een oogenblik
men fouten zou kunnen begaan, moeten
gemeend <fat dit uit Uefde voor ons ge\Vij discreet waarschuwen, opdat nie:schiedde. Tot dankbaarheld of uitingen
"U is zeker een Franschman", zelde
. mand "maIoe" hoeve te worden, wat dezelfde Paus eens op een algemeene
"van blijdschap was er nlet de minste re~
llergens ,goed 'voor is.
den,. 'Als de verklaringen formeel in orde
audientie tot een jongeman, dien· hij
waren, en wat hun polltieken achter1'
tot den handkus toeUet:
grond en strekking betreft, geen raad..
. Deze discrete waarschuwing, die heeft . "Ja, Hellige. Vader", antwoordde de
selen inhlelden, dan hoefden wij ~r- ool,{
onze regeering aan haar belangstellende jongeman wat luldruchtig, "ik heb de
tliets! anders over te vragen. Onie waar·
vragen toegevoegd, als vriendschappe- ,eer".
- dlgheld verbood zeUs een dergelijke' beHjke voorlichting.
"Zeg het nlet zoo luld", lachte Leo'
langstellhig. Zooals gezegd: .Wij konden OilS Prillselijk Paar te 'Veenen. Tezam e'n met Millisteri;lIrat Julius ReitE:f (~nl ddell) en HOg een begeleider verlatell
·XIII. "want het is wat pijnlijk voor de
(Nadruk verbodenJ
slech.t.s voor kennlsgeving aannemen.
anderen deze eer nlet te ke:qnen".
Prillses Juliana en Prins Bernluud bet slot Scbonbrwlll, \Vaar zij geruimell tij'd bebben vertoefd.
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Steeds baas' boven baas

"Graag een stukje patrijs, mr. Rollstone".
"Neem, mij niet kwalijk, mrs. Grover:
dit Is een ,korhoen van het goed van
lord Northmoor, geloor. ik", luidde het
17) ~ aptwoord.
'
Ja , J'uLst", zel mrs. ,uorton. "Bij mijn
"
\ "lk kan mij ook heel goed begrijpen, zwager
_I
~...
he'b ik woveel
wild gegeten, dat
dat je af en toe mrs. Morton eens ont- rk het hier weI erg mlssen zal !"
loopen ~oet!"
"Geen degelljke jkost anders", merkte
"Over het geheel geloof ik dat je re:" een oude zeekapitein Ope "Mtsschien
goed voor bij de thee, maar nlet voor
den tot ,dankbaarheid hebt, Adela."
een flinken maaltijd I"
' .
De jongelui lachten. Kapiteln Purdy
"Ik denk, dat jij al gauw intiem met
hen zoudt zijn, maar jij kunt ook met was een OUd-coIlega van den vader van
ledereen omgaan en ik zle er juist te- mrs. Morton.
gen op, om wat nade:r bekend te wor ...
"U moot nu dezen l1chteren maaltijd
den met de menschen."
maar voor lief nemen", ging de gastvrouw voort. "Dan hoop i'k later ~ens een
flink diner te g,even, als lk hier weer
Zooyeel sympathie ging Mary voelen terugkom,
maar ,daar had i'k nu den
voor LetitIa Bury, dat ze haast zou wen· moed niet toe, llU ik er al eenmaal zoo
schen, hoe /'die de vaste bewoonster op
het Weduwenhuis was geweest. Het was aan gewoon was, dat wij twee bedien·
den hadden aan' tafel".
ook mrs. Bury, die haar met raaq en
Maar twee?" vroeg mr. Rollstone.
daad bijstond: in haar eerste grootsche
heb noolt mindel' dan drie/man onondernemen, o~ een diner te geven. Bij
del'
mij gehad; er waren .er altijd twee
het tweede hielp lady Kenton haar en
sir Edward stond Frank terzijde metr de om te hedienen. Zelfs 'als haar ladybehandeling van vele zaken, waarin hij schap aIleen diileerde".
Mrs. Grover, Idie zlch een oogenblik
nog geheel onbedreven was en waarbij
hij zlch andel'S licht had la~n over- uit het veld had laten slaan, begon nu
rompelen door' den luidsprekenden weer heel openhartig :
Squire die nu nlet altij,d' even tactvol te . ' Ik' kan nu niet jZeggen, dat uw korh~n mij zoo verbazend smaakt, mrs•.
werk glng.

De nieuwe lord
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Morton. Het is nlet kwalij1k !"
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wat taai, neem mij
'(~

"Een te@ken van ~cht ras", mgmpel,de
Herbert, wat veel gegichel uitloKte aan
den kant van de tafel, waar pij zat en
dat zeker niet tot bedaren kwam, toen
een van :cte andere dame,s de opmerking
maakte:;
"Mrs. MacDonald, de zuster van mrs.
Holt in Schotland, heeft er ons eens een
d
I
h t
fll k I
gezon
ue
maar
( t
nang
I t k en
k end a s
r'kt
h t
I
Ij"
aa 0 en, a~ .1J
,e vee ~p pa r ~.
,,0, maiu mrs. Holt, dat hebt u toch
zoo niet gezegd aan mrs. MacDonald 1"
riep de gastvrouw, "want een korhoen
is een waardevolle vogel, zooal3 mijn
zwag<er, lord Northmoor, aIleen maar
stuurt aan ons en misschien nog aan
een paar oude vrienden in Hurmlnster,
wien hij een groot ,plezler wil doen. Maar
men moet g.ewoon zijn aan voornaam
gezelschap, ~m smaak te vinden in del'·
gelijke genietingen".
:,
Z·· d I d "
I d N th
"lJn e an enJen van or
or moor
uitgestrekt?" vroeg mr. Roilstone.
"Ongeveer een vier ,a vijf mijl", antwoordde Herbert, "en die korhoenders
zijn geweldig schuw!"
,,0, !de graaf vail Blackwlng bezit
ruim ,twintig mijlen heid'egrond !" zei de
ex-butler..
.
"Onvruchtbaar goedje", bromde de
zee-kapitein. "Het brengt niks op, waar
je van eten kunt!"
,,Er hooren nog 'zeven boerderijen bij",
zel mrs. Morton. "Mijn zwager heeft de
volgende week 'betaaldag'~_

~
__

~

,,0, dan hadt u die betaal:dagen bij
den graaf eens moeten bijwonen", viel
mr. Rollstone in. "Vijf-en-twintig pachtel'S kwamen er en op het 'buffet stond
al het ,tafelzilver".
"En dan hoot u het familiezilver van
de Northmoors eens moeten zlen!"
blufte mrs. Morton. Er zijn race-bekers
bij, weI. ~ier; nieOt dat iemand daaruit
drinken kan, maar ze doen dienst als
ver,siering op tafe!. Er is er een bij van
. j e oon man 111
.
gedreven zil vel'; d aar 21e
volle wapellfusting op, die weggaloppeert met een meisje achter zlch op het
paard. Wie rei je ook ,weer, !d'at het was,
Conny?"

Ide,
wat rtlrs. Mort.on eenlgszins kregel
deed denken, poe vel' ze in stand nu bo·

--- ......-----!!

'zoo'n leven leiden als de lords :en ladies, waar Papa altijd vall vertelt en
yen hem stand en hoe ze hem In het dan zal je ook even wereldschgezlnd
vervolg maar met meer zou noodigen. worden!"
Zoodra men thee gepronken had,
0, neen!" riep Constance. "Vast nlet!"
trokken de jonge ·dames zich twee aan Maar Rose' scheen daar in ;het beheel
twee terug, daar ze elkaar heel wat te niet zoo zeker van te zijn en gina
vertellen haidden. J
voort:
'
Rose Rollstone was thuls met een nag
"De graaf, bij' ,wien papa was, dobbelvacantie; zij was namelijk begonnen te
werken op een atelier, dat kunst-hand- de en wedde en lkwam 's fl. vonds vreese·
werken "leverde ook voor kerkverslerln- lijk laat thuis en mylady en haar !<loch·
gen, en het was een waar genot voor tel's ook; de arme k'amenier moest
haar en Constance, om elkaar de !We- -soms tot vIer uur in den nacht blijven
derzijdsche ,ervaringen te kunnen mee- opzitten. En dan die rekeningen, dIe
deelen. Rose had altijd een goede op ... er kwamen! Ze hebben het nooit aan
voeding gehad van haar vader e~ de zijn lordschap verteld, maar ze verkoch...
" De Tempelier en ·Rowena, rna", zei dame, !dIe aan het hoofd ,stond van het ten haar diamanten en droegen valsche.
Constance.
ateller, bekwaamde haar nlet aIleen In Zijn lordschap wist het niet, maar haar
"Ja, <lIe was de mooiste, Tenminste, het Yak, maar had ook op zich genomen kamenier weI en die heeft 't weer aan
ik vond 'm betel' dan die, waarop dat d~ ontwlkkeling ,:van den godsdienstzln papa verteld."
meisje met bijna geen kleeren ',aan, alII bij het jonge meisje. Constance had
Constance Ikeek verbaasd en verklaar...
een gek achter een gouden bal aanliep. haar veel te vertellen van de wijze, de, dat oom Frank en ltante Mary zich
Ze zeiden, dat het een famlliestuk was, waarop jhaar beider opvoeding zou volnoolt zouden te buiten gaan aan derged d
d
d"
tooid' worden. Ida was te zwak, om de
weI vijfhon er ,pon waar .
school te bezoeken, had Ma gezeg'd', en Hj'ke dingen. Ze vertelde ook, dat lady
"De jachtbekers van lord Burnside zijn zou enkel muzieklessen hebben in Adela \altijd de armen glng bezoeken en
op vijfduizend geschat en i~ weet het Brighton of in Londen, als ze het huis, dat· miss Morton in het geheel nlet
weI, want ik hald: ~e onder plijn beheer, waarin ze op het oogenblik verbleven, trot-seh was; dat zijl in Londen ging woen dat was een heele verantwoordelijk- kwijt waren. Herbert iWas al met den nen, waar ze een Zondagsschool~asse
heid!" sprak Rollstone deftig.
gouverneur aan het werk voor cadet wllde houden voor de arme fabneksWat mrs. Morton nu ook vertelde van bij het landleger en Constance zelve zon jongens. 'Ze zijn heusch niet zoo we...
de grootheid en de prtlcht op N<Hth- naar een school voor uitgebreld pnder- reldschgezind, als Ida dat denktP
moor, mr. Rollstone stelde er altljd lets wijs in Colbeam gaan en zou haar Zan...
nog weeld~>figers tegenover, zoodat, of- dagen op Nor thmoor doorbrengen,
schoon hij het geen enkelen keer deed waar ze een eigen, keur!g gemeubileer(Wordt vervolgdJ.
voorkomen, dat hij Ideel had aan die de kamer had. Zij beschreef die met
voornaamhe~d', hij toch, ronder opzet een geesbdrlft, dat Rose zlch al onge·
dan, de glode van NQrthmoor kleineer- . rust begon te maken: "Je zult daar net
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Behandelt ,gij .uw echtgenool
op de juiste wijze ?

Roermond's 'lumen I tot rutul. met uater ge"vuld
IIET 'VATER BRACHT "ZWART
GOUD" MEE

door
WILHELM LICHTENBERG

plekje te bezorgen Ipij het berelken van
den kant. ze hopen op het oogenbllk
allen op een spoedlge bevracbtlng naar
een ander gebled om van' dit ongernak
af te komen. H:et bevaren del" andere
wateren zal anders wel evenveel moellijkheden opleveren in verband met de
blijvende stijgin{(, die zlch langzaarn
overal uttstrekt.

Paula en Heinz waren gelukkig getrouwd, 0 ja ! Maar' heet wezenlijke van
schrljft d.d. 11 d€'Zer :
gelukklge huwelijken bestaat juist daar.n, 'dat ze altijd nog gelukklger zouden
Voor de tweede maal In een maand
e kunnen zijn. En Paula, wle 't niet bepaald
tijds Is de Maas haar uitlooppoging bebenijdenswaardige lot deelachtig was
gonnen. Mocht zij in de afgeloopen tien
geworden met een schrljver te zijh gejaar er geen kans toezlen, thans zijn
trouwd, voelde dat. Hoe kwarn dat '}
haar nelglngen van wlspelturlgheld weer
De 103- en laadhaven ·te Roermond Is
WeI, het lag aan de "behandeling". Pat
eenige graden verergerd. Met flinke van gisteren niet meer voor booten te t
wll zeggen, niet de behandellng, die .~'ii
van de zijde van haar man ondervond,
sprongen reeds zijn de lage landerijen. gebrulken, daa'r ze geheel onder staat. I
daarrnee had zlj zich allang tevreden
langs beide oevers tn de streek van Een typlsch geval deed' ztch hler voor,
gesteld. Hoe zij echter zH! haar echtge...
Midden Limburg blank gezet. Het water eenlge weken geleden voor, Door de
V()~)r
de
jeugd
in
West-'BrabaJ,t,'
dt,!!
na:ar
en
van
s~hool
vaak
gr.~;}te
afstanlen
n.oot moest !beh.a;ndelen ~Ist zij nog. a.l~.
zinkt ook ni~,t meer z.oo snel als in ee l1 , stijging v~n de"Rger, -welke op deze ple;k
m~et fiet~en,' vormt de, h<f~ge 'watetst~:nd een welkollle afwissehng op de ee~-I hjd niet. Zlj ~In,g d~arblj aIleen map.!:
droge periode. De grond is al verzadigd, in de Maa~ stroomt, was e~ een groote I tonlgheid d'er dag,~lijksche route. Zadel.vasthei(~ is .echter thans meer dan O:Olt ,op haar vro~welijk Instinct. af.
dooJ:l den aaphoudenden regen. Hlerdool~ I' aansUb ontstaan van 2warte klel uit d~
vereischt!
Op een g'oeden dag bleef Paula VPQ1'
zljn de vel'bindi~gswegen naar de Roer- Duitsche koleIJge:l?l~den afkQmstlg. TQen
de etaUlge van een boekwlnkel staal'.
Daar prljkte' namelijk een boekje in
mond~che Weerd geheel olldergeloopen deze aa~lg~~PQ~lde aarqe, .welke door
helrooden
lederen band, dat in goudeil
en rnoet het verkeer over Horn geschIe- den druk'del' 'Maas aan den wal kwam
zaak te zijn, de ander. meer zijn werk- letters de~ Utel droeg: ,,Behandelt gij
den. De streek rond Mijnheerkens is al- te liggen, <tOOl" de IUcht. en het vrIestuig, zooda~ het waarsc;hijnlijk is, dat Uw echtgenoot op de ju1ste wijze ?"
laatst}J€doelde
persoon weer op vrije
leen nog te bereiken over de gemeente wecr droog werd, ble.ek het 'kolensllk te
Paula \ glng den winkel binnen en
Leeuwen om, daar de beek hier de zijn en zeer bruikb'1oar om te stoken. "I~,vee flItrestaties in ,1\.tnster(I aUI Yoeten kan worden gest,eld. De hoofdt t
haar ooren bl ozen,
d om
•
pers09~n zal wegens.opllchting vervolgd. vroeg, 0 over
b1'eedte van· de IMaas heert aangeno- Een werklooze ,had dit geprobeerd en
worden. Inmlddels wordt het onderzoek den w'egwijzer··naar het Gelu'k te koc: Na.ar gemeld, wordt heeft de centr,ale (}O~ n'aar aanleiding van andere klach\ pen. Thufs begon 'Ze' te lezeil: Al \V'as h.et
~~""~=~""'~._=~.~.~.-. :,..." .....~"._--, ~.-;·,·,~._~,..··..,~"'.""7<;~~r,.,.,,7'"~-q....,..~.J.,'; . ,,'-.:._, ;,,~./ +,z" '~'>l r~9perche;· . t~ A.n~sterd~P1 (a.fdeeling t~n' t.~g~n. de' onde~pe~(~~, p'o~ v09rt"7 po~~je . ~an, o'ok! ~ool\'e~j1'anonY~l,ls"'g?~,
."
•...
•
:
"':~ " / ~,,<~ - ~ . ' ~ :>,.'.;
zw.enqelz,ak~n" op.d,er leidJng van com:- gezet,dQor de afd~el1ng recherche-admi- ~chte'vent - hij1noemde z{Ch Adventus
~'.
<'
+'.<
: ' , : . '. " . :.. - ,,~~;.,~ ...... :' '., '. '.'.',;~: '.~ .~ '. missarfs HolsQ'?rgen: en inspecte~r Dijk- nfstratie. 'vAn het hoofdbureau van }){)ii- '-:- voar p~l1~a opend{ net ~en' n.leu'w~
<'~:',)
':~ ~-". >'~:;~:f~~~ " .', ~;:~·':/,·<._,,'str~),'op'·.Iast,.vai~·di;m·of(fderv3:n"ju.$~ tl"e~ ,. ,
.
echtelijkewereld.TOth'l..ze'df\h'.ook.,I.l
~'-~
~ ~
title twee Aplsterdams~he "r~mlsier~",
, . ,
- wt
De . gefl~l'I~steerqe f~manten. on~k~n- I boekJe aCJ:lter . eI~~r. ~~d llit~~fe~~~;
r es'p . 'wonel,lde. te ZandvoQrt £11, te 'H,ll.
nen ane SGhuld. Zij b~werel~ zelf de .dup~_' beg~eep ze' h~el dur({el~j~, .qat ~IJ ha~r,
versum, gearresteerd w~~ens olll1~hth~g t A zij';", gewo'rdeii vall' d~ hal1delingen ech,. ~geno, ot' noo,it '0,P' de ju,is.te wijze, lla: d
dom; mlddel van ze~er~ effectentran~:- C
......
'-I
,
!lCti"1.~ 'N-ad,~r-w. e,rd vel:llom. en~ val} de zij~ \ra~' hUjl re,mfsier' in, :·n~~g~e, qle i~mIq- b~I:1~~deld.. Z!j :va~ -~~ ~6e;~i~,' It~ to~~ "-:
i
dels oqk,reeds in het bu~teI11a~d w~ge.ns v~n~:" teo zach~, t~ t?e~~\v~jd en yee\lt~,
" ..,
' de der Justiti'e, ,d:.lt ber!qeU~ ..,remis e~~" zwendelpraktijken gearresteerd is.
w.~!rpg hUlueurlg> geweest. Wan~ dez~
huh zaken dreven onder den naam ,,Pro,.
'
Ad.v~ntus stond op het standp\int., dat
vi~lcit'\al Effecten~antoor",gevestigd Ke!..
....... ~.
vrouw~n-in-de":'schaduw nooit op' een
zer'sgracht:·17~. He~'l'aatdclijk, berei!<ten"
lallg en' ongestoord echtelij'k geIuk kun'rooral uit 'het .buitenllnd, jus'tit~e ert poDE V,LO,OT VA~ "DE RUYTEIt"
litie klacl:}ten omtrent dez,e IJnderl1.eming
n~Jl' rekenen. Slechts een - gei'af!inee~111111111l~1 ~ .. '''f~l~L:~;~ll'jk
die w~er w€lkte volgens het herhaaldeResten g~vOnde!l.' bij l\'Iessina.
de, capr!cieuse: en brillant.! vrouw verleerd'~ sys'teenl der animeermag
duuriaam to
>, :"l:.~·.':
I.. ges Igna...,
" . '
b i haar echtgenoot·
"
.'~lt~:' :. banken en buck~t-shops, met de daa~Op 29 April 1675 overlee,d in de baa1 oe en.
';. . '.:.~:. -:- . '~ '1 '.'~ .. ~'-~.".: .~. ,L~f'/<:·::. ~,·. ~ aan verb()llden actie vall zoogenaamde I va.l1i SYJ;acuse onze groote vlootvoogd i ~et grootste voordeel van het boek
~7:"'~~::;~'~;~i~,:,'·:,:~-;'~~,;{::,;;~ ·~~~~:.:t, ,;~:~:~~ remlslers.
.
Mlchiel Adriaansz. de Ruyter, nadat hij was echte~, dat het alphabetisch g~.Jt :(.'.' ",' ~./.;>~!:V ..~::~~;!'. ~:<:~.: ".::\; ;/'. ·t~.:y'\' ':"+.:. ~ 0 k d
Ii I
o"hte
1
hun
slachteenige
dagen tevoren zwaar was gewond rangschikte wenken gaf, op welke maz
, ~le)("
;, ..;·~(~:;n·;;p~·!;:.c.#.t:·:·:<".
·:··i~~,~:~'::,:~\··:4"'f~:.. :·{l. 0 ff ers
0
1lOQ
eze za
e ( e1nijk 11
:'1 hlet bUl'tenland bij den slag tege.l.1 de Fr.anschen tusschen nier cen gewone vrouw het kan be-.
;.. '.' ,.·d.·:" ,,>'h'"
' .' , .' - d·..· l,
,
.•
".
'." .
.
Il.J
,. " f',
, " . '
td k e
.~~.lhr:-·~~ .3. F¥},:.t.. · ::':X:~4,I~r::::· \:-::. '\·{::~·::~·.n-(:/~.~::~;'> .
l ' ag'ellteh' dall"' onder allerlef' S[tQmbo~i en Salm\>..
.'
r~lK~lI capricieas en brUlant te wor'~:::-t';'<~~l'<-;t:;>':f<:@><';}
Y.'·'dlW\~t~~"~'~' i [.<:\<'
q".:.:":'~'
" wa1ar lun fi" ' 1 < ',.i'
was
zwa,re<strljd,. geweest,
.":". ';' .':'" ,>
:...... .....
:"."
,"
sc 10')11e
h3nC eCit;
vo'orsniegelingeh"
~.
. net·
,,
' 'een ,~:
" ook den.
.
. ~ . ,,::.:.,:.:.,.,.~ : :.
' , ....,.. ;",..~.' ..... .
,
, ff
it .. l' t k'ij ,e?n aanta~ N~qerIandsche.sch.~penw~rd
.
.,'
,
:
!:L'.'/.YfF;Nt:'::;:,~~..::<:.>,i<}::X ,~~ :.:.'
~~.: >. ,:,.~ : fon:lsen of, e ec, e1l w s e.1 .os, 0 r -: het slachtoffer~ yah den' vijalldelljkfm
wehm, Pa).lla, .tfu, Z§l.CP,t~ p~ula,\ st';l·'3··~>;~+lt1f:&t~'~~>::·::·. <~'·>:···<·.;·::'-}.::.':; . :Ll·;':;{;·:.,,~,···~ ;.. " -Yen. waarmee op de beurs zaKen zoudeh I aafival' en vetelween 'h\' de dh:ipt~n der deerde ijverlg
Oul capricieus teo worden.
.<.)~~Wf,·:[h~J.gi~:~:.P:i.J:~t1f'~i\i~~):~f.ti~}n~?':Xt~:ti.;
~:·L .:, wOl'den gedaall.·
'~ee
.,
"
' E e r s t toonl ziJ de ,ge~e~le sOOf had',doot.~
Van de beloo~de, wIIlst¢n" he1.)bel1 de , Eerst thalls heeft ~en overblijfselen gewe;rkt, beg<?n zij / Ulet de pra~tisGhe
slachtoff~rs z~laen. Of; nooit le~~ gezien. van deze schepen ontdekt, en wel in de toep?ssing. In het boek.j e stond. "DeS,
De was bedreigt de wasch. Behalve',eell steekhoudelld arguhlent voor' het beavol}ds m9~t de vrouw mooi ,zijn. De
houd van 'de spelling De Vries en Te \Vinkel, geeft dit'plaa.tje';e,eil"be.el~ vall meestal raakten ze eehvoudig hun geld straat van Messina.
kwijt!
,
..\,
,
Naar
verriomen
wordt,
hecft
een
Itaayoll:d me~ zijn za~~te kuns~I~~~t, zet
de problelnen, \vaarvoor bet hooge watel' ill de nabijheid van BrtHa. de bevol:'
De aa~lel,d,ing .'to~ I d~J v~!p1.E!I~e: arr~~~ U~l.u~~che expedl~ie, die te:r plaatse werk- im~~rs de kroon op de onw~~r~taan;
king beeft gesteld. 'Uet is DKlaf te 110pen da.t de wasch' in deze' l1a~te onlgevfpl{
wiJ drog«m.........
, . tie. is nu ge\yees~ eel) kl~chte vf\n ,he~ Be~- zaarn. w~s om In:. den wereldoorlog ge- paarheid d~r vrouw. De~e ~oop ~aa
gische", plattelal1d,: da~t haq'·lemapd. zon'lten schep~n te Uchten da~r nl. eenl:' zlj .ec~~~r nlet on9P'gem~rk~ in de, stl1t~,
vool' tlen~uizenden .. gu~'d:eps a~n ~~h)l~ ga' ortderdeelen van onze vloot "uit die bij, .d~n hul~_elijken haard ' dragen.
grQo,te partIjen"'1 w!,~r haar, man ziet.
men met deszelfs .wJs~ltUr1gheid. Ook in enk~J~ m'en tijds was er een legertje effecten (aa~~~eHm in Fr~ns~hE! 'en, Bel~ jar~~ -gevonden'.
de Neerbeek. heeft reeds haar stand huisvrol),weJ1 en kinderen, van weflkloo'" gische_ staalf,abrie~~~, ~:d.) a~n de A~- ~ Behalve resten van. scheepsrompen d.at honderd~n .~ewonder~nd~ bI1~ken
sterk opgevoerd en" maakt ,het' bij ver- zen met'. ePlmers en kistjes present' om sterda~~C,h~ ~)lldepl~~J~,~ ,t<?~y,e~trouwd werden vI~r bronzen kanQnneu' uit het op zljn vrouw worden gertcpt, za~ h1j
lee~en waardeeren, wat hij elgenlljk beschiHende boerderijen l~.s'tig om deze di,t "zwarte goud" 'gl'a~is at te"scheppeq. ?l~ onde~pa~~·. V?9~: beI?:aa!~~.., tra~~ac~ wa~r: gel1cht~ b~neve~s een anker..
ties, -: groote. w~p~~eh. ,z(),uden .daarm~d~ l E\'enals, d~ kanonhen, die'te VUssil1:- zit.
droogvoets te bereiken, hetgeen voor de
beh~~Id! 1'4artt~ geN~ in ,qe gen:' bij het standbeeld' van De Ruyter
Paula klwam dus heupwlegelend de
betrokken. boeren . minder prettlge ge- : M€n, kan er ope rekenen, dat na deze worde\l
volgen m~ebre~-gt.. Zij voorzlen zich overstrooming: geen dag en geen mil' meest~ gevallen,' moest, d~' Betg-, we!dra ~ijn opgesteld een geschenk van de Ita- kamer binnen _ dat stond immel'S onre~ds van het. noodige mat~~ial,ll. om gewacht wordt om' opnIeuw dlt' voor- vernemen'~ dat \ de. s})eculatt~, verkee~d liaansche Regeering zijn geweest,' moet del" rubr1ek ' F: Fascineeren _ en ze1
hun kel~efs en stallen te b~scher~en. deellge, swdk-'materiaalop te scheppen. was. uitgevallen en" het onderpand, v~r- mei)': d~ mogeUJkheid nlet uitgesloten tegen Heinz: "Vanavond gaan' wij na':'
Hun vruchten, qi~ ze in den grond geOok aan de kal1ten van Herkenbosch loren was gegaqn. W!aal'na' aal'lgifte achteh, dati het Ital1aansche bewind tuurlijk uit s zeg I"
ook th~ns' de uit zee gellchte stukken
dekt heb~n v~r den winter. word,en en Odillenberg llloet dit het geval zijn volgde .bij de justiti~.
In dlt geval is de rechefche erIn ge~ an.' Nederland zal aanbleden.
"Ik denk er niet aan", antwoordde
snel opgegraven om een betere plaats geweest.
slaagd een' gedeelte va~' het onderpand
Heinz, die's a vonds moe' was, o~da.t
te krjjgen waar het kwelwater hun nlet
terug Ite yin.de:n en in b,eslag,te nemen; ~ f ! ! _ hlj 'overdag altijd.1ZOO hard .m~dest weor,"
hlndel·t.·
: Als er. zoon jaar of' tien geen sUb ZQodat de behadeeld,e' in' elk" geva~ eert
ken om onsterfe ijk te' wor en. " ,
De' haven' van Roernlond' is tot aan meer op de landerijen is gekome!1 Is deel van, zijn ·h~zittfngep. terug zal krijmaar als lk dat nou wll !" schoot Paula
den rand met water gevuld, zoodat' bij zootn kIeine overstrooming d.e'n, lan~ gen ! . .
volgens de .aan·wijzlngen op bla~~ijde
aanhoudende stijging de schepen ZUBen! pouwer welkonl. Is de overstrooming
De
Am~terd~msche justitie is van
24: "Eigen wil doorzetteo". Daarop b~moeten optrekken 'Voor een beteren aan- echter V3n te. grooten: omvang da!1 o~er:, meening) dat: zij' ,qc~r de' a~r~~tatie del'
gon zij te 'hullen - bladzijde 3~ - en
leg, ofscllooll d?ze lliet. best, te villden treft de s~hade het voordeeI; zopdat de firmanteil den effectenzwendel w~er eeh
sloot zlch volgens de vierde aUnea vall
i~. D~ bQo,ten. moeten te vel' van wal hoop'der oeverhewo'ners Is g~vestig~ op stevigen ·slag.·he~ft toogebr£ch1t: Een'van
het .derde hoofdstuk in haar kamer oP,'
blijven Qll1 ·hun bewoners een prettig vriezel}d weertje en snelle~dal1l}g.
beide. llcder( schijl)t d~' elgehaar van de
3879 totdat Heinz eindelijk toegaf.
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Eenige dagen later ging Paula oyer tot
de derde les in het "juiste behandelen der echtgenooten", Zlj pad de passage heelernaal van bulten geleerd, ~
de derde l~s stond nl.: "Slechts die
vrouwen, die van haar echtgenoot
groote geldelijke offers elschen, kunneuop een nooit verflauwende belang-.
stelling zijnerzijds rekenen. Goedkoope
vrouwen nemen nooit een plaats in de
gedachten van den man in".
Zij vroeg hem dus om een nieuwe
zomergarderobe. Heinz raasde, omdat
schrijvers nu eenmaal altijd met de 11nanclen op 'leer gespannen voet staan.
Maar Paula .hleld vol. (zle aanhangsel
van de derde les, rechts benedeh), Toen,
H€iIlz nog steeds standvasttg bleet,
kreeg 2ij den migraine-aanval uit de
vlerde les, die het opschrift: "Ziek zijn
stemt de.. mannen week", droeg.. Oo..~..:
Heinz werd week en de zomergarderobe
kwam als op engelenvleugelen naar
Paula toegevlogen.
,.,
,
r Slechts een ~nkele~l keer. fa2lde zi].
Z.U, had namelijk een fllrt-patttjtje met
Hehrz [eugd vriend, Richard, op touw
gezet. Zij "flirtte nlet uft hlnerlijke 00hQ~fte. . In werk~lijkheid kon zij den
vent niet uitstaan~ maar op bhd~ijde 45
sto!1d: ."De echtgenoot nln~ nooi~ het,
gevQel hebben, dat zijn huwelijk een
safe is, in welke de echtgepoote bUi~en
he,t bel:eik ,yan, ~l1e, gE\varen Ii~t; opg.~-,
bo~~en." Hij', ll\oet ~l~ijd vr~~el1, dat
zijn huwelijk een balkonkamer is, waar
ieder mi:lde'maii'g klimmei zonder meer
kan inbreken."
Paula ging een licht op; zij bouwde
voor h~aF. nuw:elijkle~n)f~~d, billi<on en,
lie~ de .d~l1r vppr e,~n ~~oef~l\d klilllnw~
o~n. ~vahig was Richard dIe inbre~
k~~. OJ) een goeden <iag verlJoo«( HeInz: ..
d~t zij nog langer met ltichard. oni'ging:
Toen ont~ekt~, Paul", plotseling een be~,~l1kelijk~ 1~911n~. ill h~ar, ~en~\s. ~ij
k~n zic~ me.t <1,e~. J?es~e~, wH va.l~! d~, we-:,
r~l~; ni~t' heri~uieren wel~e h~u9ip~' 4e

echtgenoote.. in dit geval moot aanne..
P1~n. "Waeh~, eveqJ.': ze1. ze·en g1J!g de.
kam er uit ~~ar: ~a.a~l l?oH~o~l',.. waar; lW~
boe~je in haar schrijfbureautje la~ opg€lborg~n. Za.vuwflchtig ]bl~derde,.zij ~r.'

i~,! wa~:t(.in. d~ liuisIsam~J; ,\yac,~tt~ Heip'~,'

op, h~~~: repl~e+<. 'Zi~' .sl~~g r <Ie ,F,!: T: 11ft...
tt~urhj~ fl,irwll' ;:;; op,_ maar, V:0.n~ nie~s.
'~oen,zQGht ze 'bi,} d~ J,.... jaIQezJe.. --,- OQK'
daaf nl~t 'de mi1ist~,., viil~e~'N,iJ#t:l~!. yeei,'
tijd. h~1 z~, J1,e)ap.:> nietf· en ~oest op
eige~l v~raAt\\.:f19,rf.ljn~-~n .~~l~~( ne..,~,
me1\:i 2;y b~t09td~.,H~1l1z, we,rkehjk n1et
meer ..m~t ,~i~h~rd te fHrt~n~'
~ W,aa~,$Ahijnlijk w~s! d~~ besluit! nI~t, ge~
heel v-olge.ns het;., systeem van "De leh
~raa4 vQo:(ge~p~klge:~lU:Wfiij.t,{~n!', w~pt-_
Jlei~~t p.qudjng ,va;s. lll;\\ dit J?~sl_1.lit,~meXk~
naar ko.eler.. Daarom Iprol;>eerde., ,P.aUlf\
haar ge~u.k. met h~,t ~ch£Ste' h~,(~itult;.
"Van tijd to~" tijq mc;>;et gij g~sche~~el1:
van uy( echtgep<mt: leveq"J .pa~~ ~~nd
~am~lij~: ."fl11:Jien :' men, i~ts Ib~,Zi~ e~
men is zeke~., qtl~ men, he~. n~et; kan.
yerlle~~n, ,l(¢dfi1-'ft deze ~ z_e~er~e~d, .d.e:
Yrel..fg~~-oXf1r· h~t¥zitr ,Pyeli eel} pl~lW·
h1aa~t>; ge,e~l mer)sc,!} zJ~h zQr~ept o~9a.t,·
Plen ",e~.t; ,~~t :~ij. ~oyt, lQgJ.en zwa\\\".,ts.
Een, inprek~r ~a~ ~aar d1~,t tr~lV?porw~r
ten, Z?uq¢r' da t m~,n" h~t nwr.k~. \ ,M~.
vr0l.lw;..wi~t ~,in ,hetth~~~~ij.k de ~oJ v~~
een plaAo spQ~n?·l Nee~:. ,·M~vrOU}V1.l.J.
komt }de rol, vane. een, kostba,ar iuweeL
we! ~u'
mag~ ni¢t, ~anne~~n,' &it:
hij zi!n j~lw'~~1,a\tijd, pI> ~ijil:', 9\lde p)a\\ts.
vindt, I?a:~rop1, Is Jhet ,d!in"&enq n09d~a.,:,.,
kel1jk! qa~ ll,bij 1t,IJ~ e~:,w,ijle ~g,~~cl}el~~ni
van \U1V, e.chtg~~W,o.t l~,er.t.. poet lJ,: al§o,f
u ui~, J:l'e(p,u\;y~lij~. wU,de, .vJuc,btel1·;.~I~e ..
I

man.

juwee~~W,(H~f~tal breng~ q~ Il1ensl;p.~p. l~

opschJ+ddiIlg:. Zij be'N.eg~n, .hetpel eq.
~'llrde" .om..';w'ee.r, in he~, b;e~it. v'1n, . het;
kpstb~~/~ ,~n~itlood, te ,~om~p: .' p,erh~v~ ..
z;tl oq~ uyV ,e~rtg,eiloo.t..nlet ,~AAt&n vo.oroat u, tpt. ~~~. q~nt t~ru&g,e~e~r~,'t \. . \
. In \al1~ .$J1lt~.pereld~~,;Paula;<l,e vltlc~t.,
voor : .J:U!~~, ~gep.~z~Jr.ha~~ ~<?ff~r~ ~~n ~~n.
kruler ';~n1¢: ~ever!~ k~flm: It:eipz;.t,hH~~"
"Ga jil op reis?" vroeg hij verwoilderd:
' I ,.
Pal\t'a ,.had,: h-,e~:, ant,\Voord: Qp. d~?el'
vraag ult .l}e.t ~oo!d·,. ge,1eer~; '~~~~J: ik~'
ga ni~(op, r~is" l~ vetf~at de ~~f.t~1ij.k~,
woning." I---:' ."Wa~.ro~\?"..... "Qm,dat.-1K
dezer(sni:~ad,'ni~t laI1~~r v,eid,~~a~}:~ :-;:"Wat voor smaad?
Ben je' mal g'ewor:'
.
pen.?" (P~. d!alOQg v~rloopt prec~~~,z9Q~,
als JOP bladzij::Ie 51>. "rfee, ik ben nlet
mal ~ewo:rden. Ja hebt mijn w~r~Ug:".
heid als .vrouw aangetastt- ik verdraag
die'vernedering.en . nlet langer." :- ,,~k
verneder jou 1 HO€'lOO 1" 1- "In het beste dat ik bezit: 111ijn recht op het leven."
'l'oen werd Heinz boos. De eerste
lnaal sinds Paull hem op de "juiste
"iijz,e" behandel1e: "VBrdraaid, wanneel' zul je eindelijk ophouden met dien
on·zln. ,Ik heb je laten beg~an, Paula,
omdat 1k ied~re vrouw .eeq, Ipeeti~ ~~l-:t
lot'ighe~d 'tgesta, _Apes op z~jn tij~·. l\t~~J.:
ji~1 ga:it te' ver. \~at is er van: jou; gewo!'.'7
den, wat is 81' paTh eigenlijk "In mijo engelach~jge, I~e~e~ Pa!J~a" geYfl:rf.J;lT'
.
faula's ,,1ni\3te '_lech~&enQo.t~r-h~,h'1n:"
oel:ng" bleek' tO€n aangeleerd te zijn.
In d~~l grc;>qd v(~n q~2:r har. t h~4 zij ,?,\~ll:
eigen)ij~ aJ.t}jq t~~en die
bRek~!}w:iJs;
heid gew~~rd~..E~ n~ }1u~h1~ Zlj, ~~~~,
volgehs ,l}09.fdst4.k .zpo ,~~ ~ooyee.l, l~e~n',
z~ hliilde heel ee,rlijk <~_n"~precrt. ~~F
nil biechtte 'ze alles ,op. Ze vertelde
'Heinz van haar twijfel, van het roode
boel<je; vail h~ar .ijverige~ ,st~~dle, ,~n"va'~
haaJ:l oprechten 'Wlf om hem, Hell1z, zoo
'jufst -mog:elijk' toe behahdele~l,' alles m~~.'
de' bedoeIin'g om h'Uli hlHvelijk nog ge':'
lu'kkiger ' te' maikeh.
: "Laat ,zien dat. boe~,?" Ij,el? 'Heh'l'z:
, Zij, haalde' het. Met g'rlmll\igen' bIlk
la'S hij .dell titel.
.
,,~a, nOll weet ik het; ik Ken dlen vel'vIoek.tell
•Adventus,"
knal'setandde
l
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lYl'ickey b.ereikt zijn Doel
,J
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'f'ROM WHt\i ,HE' COLON~'- TOL.O Me:.,
t 9l!GHIA 6E, T~ER&:. PRETTY. .~~!
MEB8~ -mAl SH~'K cAN GIVE
Ml?: SOME:. DOPIi'!

W)'::l..\..--A'r ~fqT' I SEEM
,.. 81$ HE;AQEO. 'N
I~\JE.
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G'''<: (UALI'1VfSNEYc!;l
, Z'011der ook maar een moni.ent te 1'U5ten trekt Mickey door de woestijn' e'n' 111j
hQopt Dassis Ali nog voor h~t heetst-e ge-'
de'eite van den dag te ~reik~n. Ver-'
dwaJen k~n hij niet, w~nt hij hgeft maa't~
pal w~stwaarts te rijden. To~h lllaakt
Mickey zich bezorgd, Iwant hlj ziet·nhH.s'
dan kal~ heuvels eil daleil'; ,geell palmbopm, geen hll~, geen tel~t~ geen s'pl~~,
purit ,va'll een minaret, aan de, verre in
den f~llen. zonnegloed trillel1den' 11ori-'
zop~ "Tach moet ik er al ong~veer' zijn''"
denkt Mickey, en juist als hij da~' de'nkt
verrijst geen vijr'tig meter van 'm vandaan een dreigende gedaante, die vorschend den naderenden relziger aankijkt.
"Wacht, die kerel kan me misschien vlel
wegwijs maken", denkt Mickey.

H1j geeft zijn' ezeltje een klets 'e'n is
in het 'vblgende oogiribllk bij den: eenzamen miul ill de" woesiijn die zander
€'an wc6rd te.' zeg,gen, wljdbe'eils blijft
st~tin en blijkbt\ar' ,wachf 'op ~ll eerbiedig "salam aleikoem"
dien beroolden reiziger~ maar tot- zijn stotume
vcrbaz1ng opent de kleine vreemdelirig
het gesprek in e-en heel 'ander taaltJe
dat h\j niet verstaat: "Ze'g Baardmans! I{al1'je ,me z~gge'i1 waar'lk Jozef
Aaipeer 'vinden k~m ?" Alleen de naam
verstaat· de Bedoe!n en h1j antwo9rdt'
met' d:ukke gebareh. en ~il' paar hQlidoei'd allerpotsierlijkste' keel- en neus~
geluiden.
.
t

vari

•

-:---.

E'en paar' k€er meen't' Mickey heel d4id~J.ijk
Aa ~l ,vuweer d~rikt hij ~l~tuurlijk nie~ ,eJ;\ hi)
"Jozef Aaipeer": te 'verstaall of iets, Wilt er op
laat z:ch ,gewHUg vervoeren in de 'overtuigin'g in.'
lii,kt1 ma.ar voo'r de 'rest is alles wat
,k4ke~end~
hanGBl1 van een roovel':>bende~gevall¢i\~~. z,ljn,
B~·dce'iil zfgt abacadabl'a vpor hem. Maar dan op
D:la( grijp~ de kletsmajoor Mlckey"s ezeltje bij
eeils· v~'rhe'ft
Arablsch'e kietsmajoor ~ihl d~n' teu~el en voer,t hem ine~ 'zich 'me~. Qe an~'
stem'; hij schijnt iets t-e rcepen en op dat oogeri- dere bo:wen slui,ten zich acliter hell aan' en' voort'
blik. versch!jnen op, de topp~n del' omliggellde
g11at h.et, een he}~in~,op en .... ::' d~a:t zi~t,~~ck~~
lieuve-ls evellzoQveel lange. karabijrten met tot zljn stonime verbazing' een uitgebteld tenkwa:1.F:L[l~'dig lo~rende tNuies, er achter: 'Mickey' tenkamp I1ggen! "IJa/s' sterk!" denkt-ie, "z06
schrlkt· zlch 'eel} pulst en z1j:n schrik verandert pas nog 'geen kip te zlen en n\1
lle~t d·prp.!
in angst als 'bij- de mannen.ln hun' fladderehde
Maar ik 'zie in elk geval dat. w~ P"l~.r..h~t 'weste,n,
burnous de heuvels ziet afrennen en 'hem o-m- tr.? 'O:<l..a'Yl ..... : rl1~ In de goede rfchtirtg-. Wat zal
slngelen.
er 'nou k.omen '1" I
.'
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"wie Is dat dan 1" vroeg PaUla nieuws~gierlg: En Heinz antwonldde:
. "oat JOOn'lIt zeIt." :
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Tweemaal da~9S geraa! ha',s en scho\,lders masseeren m~
~e~ ... zac~tt schuim, ,va~ ~aln;9rive Zeep. Onlelbare vrouwen
epoen de werdas:/,ge werkmg van Palmolive' Zeep onder.
vonden e!1 volg~n nu geregeld de ~

\

IIBe kind to your old i favo'rites

ll

. PA OllV,E"SCIiOQNHEIDS6EHANDEUNG.

De .nietuoste tactlek der !liJllYuJootl-stiltlio's
Hollywood he eft al zooveel modes
mee- en doorgemaakt, dat er lets volslagen j nleuws bedacht moest worden
om Indruk te maken.
De een of andere scherpztnnlge heer
is nu met Iets waarlijk nieuws ap de
proppen gekomen : hij lanceerde het
Illustere denkbeeld 'Van een Be Kind to
Your old Favorit~s Year; de suggestle,
die daarvan llH~~~t is zoo groot, dat de
toon-aangevende studio's besloten om
zooveel als mogelijk oude, thans vergeten stars in haar nieuwe producties 00
te nemen,
•

hoore~. He,t eenlge, waarnaar z~
verlangen, IS werk, naar de gelegenheid'
om opnieuw te brilleeren. Maar hoe zelden, kornt het: voor, dat een "castingdirector", de Ulan, die met het engageeren van de artlsten belast is, aan
hen denkt.

nen

Ontnuehterende resultaten

~
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Een medewerker
sterdam:

sohrijf~

ons uit Am-

'

W. 'L. Leclercq schreef, enkele [aren
geleden, zijn frissche, onbevangen en
rorsche retsbeschrljvlrig van een ,tocnt
met den vlermaster "Herzogin Cecll1e'·
van Australle naar Engeland, waar hiJ
als amateur-rnatroos aan het zeenl~~S~
(.0)
leven aan boord heeft . deelgenomeh;,
g; een boek} waarover met grooten lot werd'

I

,

'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~=~~~!=~~~~_~~g~~re"n, omd~ ~~wn~r gro~~

letterkundige pretenties, maar ook ronder gezwollen pathos, een pakkend,
soms dramatisch-boeiend beeld gat' van
den grootschen, Imponeerenden strijd'
tusschen zee en schlp.

Danielle Darrfeux
Hoe Hollywood haar engageerde

I:"

Wat is er van al die voormallge
grootheden terechtgekomen?
~ ~~ ,'.~,
Ee:n Jopperv~~Kig onderzoek bracht
o,ntliHch~er~e~d~: resultaten . aan . het
Met het geven 'van het goede voor- Ilcht, Zoo i')'l'4f\,e Mars,ch' de huisvrouw
b~.eld begcn Paramorsit .de maatsehap- van. den sc~narlo-schrJjver, Louis Lee'
PI]. die trouwens met vele souvenirs aan Arms, zij bemoetf zich alleen met haar
oude beroemdheden verbonden is. Hol- gezi)i, en I met haar boerderl] 'te Pasalywood Boulevard is de titel van een dena. De actrlce, die in The Birth or a
door Par (aldus luidt de usantleele at- Nattop. .mllltcenen ontroerde, is' tot een
korting) gernaakte film, waarin celebri- legeDde &ew~r~~n.
teiten uit een lang voorbije periode
EV~, Hfl1l verkoopt
gedragen filmvoor de camera kwamen. De andere klee,d~ngl in, e~,J} Jll~~azijfl., Hallanl Col- een voorbeeld nelUen : lk word ell~e zes
maatschappijen hebben Par's voorbeeld ley is' thans artisten':'ageilt. S~ena Owen; jaar opnieuw ontde~t, lui~t' d~' liit,:
Bobby Vernon en Ivan Lebedeff werken spreuk van den grooten filmspeler.
gevolgd.
Nadat de Sweedie-comedies in 1917
Er zijn te Hollywocd tal van mannen ergens op een scenario-departement.
en vro\J,}Ven, die eens door heel de we-, It"lrank Craven is schrijver en hulp-re-: bankroet waren geslagen: deeide men
reId b~kend waren, 'wier na~~n 'vol- gisseur, Helen Ferguson bemoeit zich Wallace Beery mede, dat zijn loopbaan
doenden kl.a n k bezaten om tiendui~en- met het pla~tsen van advertenties. ~
afgeloopen was Hij w~rd, regisseur. In
den cipema's 'wek~nlarg aan uitverThed~ Bara, eens de vamp del' vamps, 1919 maakte hij in oorlogs'films' zijn
kochte \ za~elJ te helpen, ex-konl1?-gen en leeft een rustig, huiselijk leven met rentree, zakte daarna we.er af totdflt
eX-konmgmn.~n.~an het witte doek, die haar echtgenoot Charles Bra.bin en geeft men een komisch team vormde, met
nu al heel bIlJ zlJn, wanneer zij een dag I in het Hollywoodsche society-level) den hem als de eene heat en Raymond Hatwerk krijgen. Als figurant...... >l
toon aan. Louise Glaum en haar mal1 top, eells eeq veelbelovend kOp1iek, at'S
~
exploiteeren een bioscoopje ergens bij de andere. Het ging mis met dlt. team
Wat :tan een comeback voor deze de Amerikaansch-Mexicaansche grens. en ettelijke malen daarna werd Wallace
artisten ten gevolge hebben?
l'4~Q l1eeft pla~a Kimbal~ Young een Beery van de lijst der promin~nten geHernieuwde roerri"?
contract beloofd in een film, die mis- schrapt om een korten tijd daarna er
Een stormloop van nuar nieuws hun- sch~e,n genlaakt wordt, Irene Rich heeft weer opgezet lle worden.
kerende reporters?
zich op' het medewerken aan 'radioNOl:~a T~lmadge wis~ het vele geld,
Een "fanmail"-lawine?,
hoo~speJ~n toeg~legd. Mary Carr, de dat ZlJ verdlend heeft, blj el~a~r ,te houIn een hoogst enkei geVf\l lIs dit mo- onyergetelijke actrice uit Over the Hills, den, Bus~~r 'KeatOl~, eens haar zwager,
gelijk, maar in d,en r~gel. ziJl}, de he~- de fllm, die hier als "Moeder" vertoond verloor ZlJll laatsten dollar.
,
ontdekte stars daarpm verhe\Jgd omdat werd leeft van breiwerk Ethel Clayton
Toen John Bunny, de voorhe~n enorm
zij weer op gel'egelde tijdEnl zUllen eteu, die' ~ngetrouwd bleer,' ~oont terugge~ gevierde komiek, stierf, Bet h~j t~ee
omdat zij een oud auto'tj~ :vQor e~l!, trokken Ibtj, haar moedeI'. Zij speelt duizend wandelstq.kken ,en, e~n slmpel
nieuw kunnen inrullen, omd~t zij mls- s~ms kleine rolletjes.
sommetje aan geld na. Flora Fmch, z{jn
schien in een jaar, een paar dUizlind
H~tty Bly t!le _ herinnert men zich partner, een ac~rlce, die in haal' tijd een
dollars zullen overhouden......
haal' als Queen of Sheb~? _ hoopt op I record-~onorarlum verdiende, L~ nu al
Eens sme~en zij met fortulnen. Jon- eell comeback, Ruth Roland, de gL'oote heel bbj, ~anneer men haar voor een
gens en meisjes, die nauwelijks van de uitzondering, heeft een pdve.kantoor klein. rolletJe engageert...
schoolba.nk~~ 'afscheid hactden genQ... waaraan zes man verbonden zijn, di~ de
Amta stewart SChflJft thans vermen, verdienden meer d~n een haH door haar met speculeeren verdiende haaltjes, William S. Hart, de vel'maarde
:dO'zijn bejaarde bank-presldenten: Eens ml1lioenen belieeren.
cowboy-acteUl' (een del' weinlge vrlendachten. de junlores, dat er geen eind
den, die Chevalier te Hollywood maakaan die weelde kon komen, dat Holly..
J•
\Vallace Beery's lijfspreuk tel leeft op zijn ranch te NeWhall, Call~
wood hen nimmer in den steek zou lafornla, en vertelt den jongens en meisten.
I
Maar al deze vergeten mannen en jeg van zijn dorp van de eens door hem
Maar Hollywood deed dit met een vrouwen kunnen aan, Wallace Beery behaalde triumfen.
,genadelooze wreedheid.

I

I

Sprekelld voorbeeld

,I

Nleuwe film van l\Iannus Franken

Shirley Temple

De roman tiek en de spanning, dl~ in
cnderwerp liggerr, treft men ntet
; aan in. de gelijknamige tllm; d<iQr
1M. H. K. Franken in samimwerk~ng' m'et
den auteur vervaardlgd,

I

Men kan ze ook nauwehjks verwachI
t '
I en in een beeldstrook,
die blnnen vijftien minuten wordt afgedraaid en ke~
nelijk slechts een beschelden opzet
dient. Het schilderen van de worsteling tusschen . den viermaster en gOI~~n
en stQrm, ~o~als de auteur, die beschrijft.,
van de lu~terste krachtsinspt\nning der
opvarenden en de oll'tspanning daarna
- dit thema is slechts tot zijn recl'\f.i t~
brengen in een breede schilderlng,
~aarbij" ook - volgens ~nzen, teg~n7'r
woordi.geJ1. sma~k .-:.. de nat\lurg,elul~ep,
,het g111~n vall den wlnq in het w,ant
en ~e sombere zang' van de zee, niet
gemlst kunnen worden.

I

I

; Corinne. Griffith en' Gloria Swanson
hul<ligen' de ~ me-e'llfng, dat het be't'er 'is
om een dag in een paleis geleefd te
hebben en met die herinnering het Ie-I
veri te ,vul{en, dan ergens bezadi~d cou·
pons te knippen zonder de' glorie van I
~en 'paleis te hebben gekend.
\ Gloria Swanson, die reeds mee'rdere
malen millionnaire is geweest, verklaart
er zeker van te zijn, dat zij eens haar
~lor~,e,u,z~ jCo~ne~~ack m~k~!1 zal.
Mary· Mac~aren, B~y~h~ W~sl1burn,
Franken heeft blijklbaar de bedQeUng
Wilfred Lucas en Victor potel spelen in
of
de middelen niet gehad om een zoo
afwachting van groote rollen, thans
groot-Op&eze t ."epos van de zee" te makleine;,
I '
ken - zooals men wee,t, loop't hij nog'
In recente films- h~bben AIleen Pringaltijd m~t pJannen rond voor een Vliele, Helen Jerome Eddy,' FrariI< Mayo en
.
gende
HoUander"-filpl. - en ond~~ die
Pat ,O'Malley rollen gekregen. '
\1 Qmstandighed.~n heeft hij er wijs aan
Zonqer twijfel waren deze ex-stars in
gedaan, zich t~ beperken tot h~t behun tijd buitensporige lieden, maat dit
reikbare. Dat wil zeggeh: hij fotogramag niet de reden zijn, dat Hollywood
feerde ee.n nie,t te uityo~rlge reekS, deels
.
Danielle
Darrieux
hen' hiatdunkend behartdelt. Want waformidabel moole, "shots" van 'het schip
ren het niet hun buitensporigheden, die
zljn tuigagie, de zeilen en den mast d~
Hollywood de faam verleenden, de zon- , De faam van Danielle Darrieux was .schutsvrouwe aan den steven, he't kielderlingste -stad der wereld te zijn? En doorgedrongen tot Hollywood, en de zog achter het roer, en moklteerde deze
vegeteert Hollywood niet' altijd nog op Universal Co. zond een vertegenwoordi- opnamen - die meerelldeels bij zonnlg
die faam?
ger, den heer J. Cheever Cowdin, naar weer werden gemaakt - met enkele
Het jaar 1937 is het Be Kind to Your ?arijs om de actrice zoowel in haar korte fUtsen van de bedrijvi'gheid der
Old Favorites Year. De machthebbers films als op het tooneel te ziell.
bemanning in haar emplool.
van Hollywood zijn er zeker ,van, dat
het plibUek zijn o~de 'favorletes terug
De Amerikaan was in de wolken over
In de, montage nu - uitgevoerd door
~enscht.
.
.haar prestaties en liet zich op eeIlt avond Jap. Koelinga - ligt voor' ons gevoel
En het "costomer is king" geldt 001< aandiencn in Danielle's kle~dkamer, na- het zwakke punt van dez€) in haar kortte Holiywood.
'HIl •
dat hij haar had zien optreden in ,~Jeu heid toch weI, boeiende flIm. Wederom'
Zelfs in sterkere mate dan waar ook. dangel'eux", het stuk door haar man, kunnen \vij niet boool'deelen, in hoever
den auteur en journalist Henry Decoin, het beschi~b~U'e ne~atief-materiaal een
!
'
gesc1)reven.
l'ijokere, ~pt1sch zinvoll~r keuze en, com· '
blnatle toeUet, in hoever hier te veel
willen het nu evenwel eens eventjes niet
De condities die het eohtpaar stelde, werd verknlpt. Slechts afgaande 01> llet
over Shirley zelf hebben, maar over waren echter zeer 'zwaar, en de heel' resultaat, moeten wij als onzen persoonhaar grootere collega's die hun succes Cowdin kon ze oj> eigen verantwoorde- lijken ,indruk geven, da,t de film niet
voor een zeer belangrijk gedeelte aan lijkheld niet aanvaarden.' El' werd gete- geheel vrij Is v~n een zekere onrust en
hun klein vrlendinnetje te danken heb- legrafeerd naar Hollywood, en mevrouw verwarring, dat visueel begrijpelljke
Schulberg kwam over om verder lte on- overgangen tusschen de elkaar snel opben......
volgende beeilden, naar het ons toederhandelen. '
scheen, soms te zeer ontbreken; dat,
ondanks de kortheid van het geheel
Het r,esultaat was een contract waarbij ten slo~te meer de gewaarwording werd
Danielle Darrieux zich gedurende vijt gewekt van een vermoeiende verbrokjaar tel' beschikking stelt van de Univer- keldf1~id dan van welo'V,erwogen composal Co., met d~ nadrukkelijke' bepaling sitle. En de vondst, het wedervaren van
dat zij in 1937 en J1938 de hoofdrol 2YclI het "echte" schip en zijrt opvarenden at
spelen in twee f11ms. Voor iedere film te wiss~len met genre-tafereeltjes van
ontvangt zij een' honorarium van kinderen die met bootjes spelen, heeft
1000.000 dollars, zoodat zij in HollywoO!d ons, In deze' korte fUm\, juist omdat zij
in ieder geval 200.000 dollars rijker zal
overigens vrijl is van iederen "inhoud",
worden - en dat is meer dan zijo haar ook niet tel1- volle ,kunnen overtitigen.
leven. lang in haar vaderland kan verdienen. Zij vel'trekt 1 September naar
Maar nogmaals: wij weten nlet, met
Amerlka.
welk materiaal hier moest' worden ge';
werkt en o~ de materieele mogelijkheld
,bestond, "er meer van te maken". Qlok
nemen genoemde bezwaren het genot
van verscheidene Qnderdeelen niet weg :
de opnamel1, met hun: felle cOl1'trast~n
Toen ve~dIende ze aa~dig met h:~t povan 'wit en grijs, zijn soms van eeh ver..
seereri voor advertentie,campagnes van
rassende schoonheid.
cigaretter( en tandpast~ en' huishoud-- .
zeep, enfin, 11 kent het recept...... Zoo
trok ze op een gegeven moment de
aandacht,van een van de "talent-speur-qerg'; der 20th century' Fox film, die
haar eeri filmproef llet a Heggen en een
kleIn coritractje' hezorgde
totdat
Shirley en Dimples Delma de attentie
gaven die zij werkelijk verdiende. En nu
zullen we de talentvolle en knapce· Delma 'vaak genoeg te zien krijgen in groote filnls~ 'W~uti'in ze zeif een hoofdrol zal
mogen spele'ri
dankzij, nogmaals,
kleine tooverfee' Shirley!
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Bett~. Compson is een sterk sprekend
voorbeeJd van Hollywoods trouweloosheid. ~~ns: verdienqe deze aC~ric~ enor..
De lveg llaar roeln via de J,deille tooverjee
me bedragen, maar zij heeft ook den
tijd gekend, dat zij haar laatste juweel
moest verpanden om nan een behoorHoe filmcanieres ontstaan
11
t "f Id 1
J
lijk maal te ,k0!llen. Nu Is zij al heel
zu en onge WIJ e vo gen...... une mag
blij, wanneer zij in de een of and~re
de vijf kleine Canadeesche zusjes weI
filtn een rolletje mag spelen.
Voor het vlug en zonder struikelen een warm plekje in haar hart afstaan !
.. h
1 b
beklimmen van de stelle en verraderlijEn nu hebben, twee andere nog jeug,I 11115 1-0.
n r, yegoq ~IJ: aar oop a~n en ke ladder die naar filmroem leidt be- dige artisten de toovermacht van een
was zeer populair. VIer jaar later l toen
'
een leder in filmland vertelde, dat'
het staat klaarblijkelijk geen beter recept, kahs, te mogen optreden in een gr 09 te
met haar gedaan was, engageerde Ge- daI\ zi~h "op sleeptouw" te laten ne~' f11m van een kleine st~r, en daardoor
orge Loane Tucker haar voor een' dra- men door een officleele ster van hoog- ~elf naam te maken, ond~rvond~n... ".
matiscl1e rol in The Miracle M4'n en stens zeven jaar oud, of nog veel jon- De kleine ster in kwestie is nle~an~
maakte hij Betty tot een beroemde star. ger...... Een van de beste voorbeelden mindel' dan Shirley Temple, de groote
Na ha'ar huwelijk met den reglsse'iir hierv'an is weI de charmante en ta- film "Dimples", de jeugiUge artiste)l
James (Jl'uze k~erde zij tot haar' oor- le.utvoUe June Lang:, het verpleegst~rt~~ Robert Kent en Delma Byron, die vodr
spronkelijk genre, dat van de lichte rol- U'l~. "Road to' Glory ~ ~ie haar "break, de "romantlek" in Shirley's fUm had:'
len, terug. Zij ha~l succes. Maar plo't-, ;zo?als dat dan in fllmtaal hee~, kreeg den te zorgen ! Shirley Temple's' nleuwseling kwamen de talkies, die zooveei ~?r haar uit~tekende ~~rtolkll1~ van ste fl1m "Dimples~' speelt ongeveer 100
lllusies ,'vernietigden.• Betty Compson, ee,~ kle~ne maar belangl'lJke.. r~l In de jaar geleden in New York, ten tijd~ v~n
werd aan den dijk gezet om daarna, on- eerste fIlm van de Ulonne VIJfhng, "De de eerste opvoeringen van "De Ne'gerverwacht in The Barker een glansrol Pla~telandsdokter". Nu, Ina haar groot hut van Oom Tom" en llatuurlijk heeft
te spelen'. Zij verdiende weer veel geld. suc~es in "The ~oad To Glory':, is haar Shirley de rol van kleine Eva te vervulMaar z'j wilde 'verstandig zijn en twe.ede groote fllm, "The White Hun- len op een gegeven moment, wa't zlJ
kocht e.en mooi 'huis aan den Hollywoo~ ter" ook reeds klaar en vele andere danook op emin~nte wijze doet...... We
Boulevard. Zij kocht meer huizen, ve:r...
spilde het geld, dat zij voor haar' be- "
leggin~~n niet meer noodig: had. C~u
ze, een lverstandlg zakenman, hieIp
haar t~tp~t ~~ dag aanbrak. waarop
scheidd'en. De eEm of andere bank-debacle en een hevige dallng van de- waa-r·
de van ~ onroerende goederen deden 'de
r~st: Betty
Compson was een anne
,
vroww geworden.
Zij ontmoette een he~end man ult
filmland: Irving Weinberg. Deze hmvde haal'. De actrice voelt' zich' thans
eell old-timer, maar hoopt no~ steed.')
OJ} de c~)lne-b~'c~,. d,ie .~a3:r, i~' de earste
De jaugdige en weI zcer knappe Rorijen van de huidige Igrootheden lal
bert Kent heeft weI een zeer gevarieerplaats~n. "ij~~: is mij m~e~maI~lJ. gede carriere achter de rug! Na de H.B.S.
lukt, Ibls.schien lukt het weer", zljn Betafgeloopen te hebb'en werd hij jongste
ty Compson's woorden.
\
bedieiide op een bank, daarna werkte
Zij speelde een rol in Hollywood J3ouhij een paar jaar op een farm in Verlevard en met haar verschenen Franmont ........ Toen, vOQr de verandering,
cis C. X. Bushman, \Mae Marsh, Charles I
monsterde hij als matroos bij de Grace
Ray, Jane Novak, Herbert Rawlinson,
Line, kwau,1 later te'rug naar New York,
Bryant Washburn, Esther Ralston en
waar hlj zich vestigde als rijschoolMaurice Costello in de studio.
leeraar! Tus~chenl de b~drij,ven door
Het is nog niet Z')O l3.nl{ geleden.
POseerde hij als model voor een bekend
dat geen producer er aan durfde denteekellaar-lllustratOr en ,verdiende zoo
ken, al deze artisten in een film bijeen
den kost. Deze uiustraties waren het
te brengen, nu maken deza en-zagemen,ook' alweer die de aandacht van 20th I .
ten nauwelijk's' eelllg verschil uit op (~e
,Century Fox op hem Ivestlgden en hij I
onkostenlijst
.
:kr~~g zijn kleine kans, maar moest geEn er zijn on.der deze mannen en
,duldtg lwachten. voor hij naast Delma.
vrouwen artiston, die eeps van $ 5000.Byron de kans va n zijn leven kreeg...... .
tot $ 10000.- per week hebbe.n verdoor Shirley, Het resultaat is zoo goed, P~rry te Hollywood, waal' hij gettmnist, en VOol'
film gespe~ld he eft; te
diend.
dat hij OOk in de tweede fuin der Dion- middcn van beroemdheden vall bet wi~te doek. Van links ilaar recbts:
Wanne,er men met hen praat, . zal
'nezusjes de· romantische hoofdrol mag lIal'llo Marx, IIclen'Vinson, Perry, Barbara Stanwyck, Gl'OllCho l\I.arx en Gtor."
niemalld eell woord' van spijt over d~ ,
spelen.
) '
.
Stuart.
'
Shirley '.rem pIe in. "Dimples"
eens verdiende, thans verloren fortul-
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in "de, wagen . waaraan nlets ' ,ontbreekt"
DEI N DR U K WEK KEN DES TIJ L V AN 0 LD S.M 0 BI, LE

middelen der moderne techniek hebben de fabrikanten er naar
qestreeld om, niet aileen een indrukwekkende wagen op d~ markt
te brenqen, doch ook een wagen, die in staat is tot uitzonderlijke
prestalies, de licoqst mogelijke veiligheid en tevens het hoogst
denkbare comfort' geeft. Oat deze opzet volkomen gesla'agd is,
- blijkt ' uit : .het ·oo'rdeel van de experts: de OLDSM081LE 1937
is ,een waqen van hooge klasse tegen verrassend billijken prijs,

is r~eds sedert jaren spreekwoordelijk onder de autornobiel-bezitters.
De OLDSMOBILE 1937 \ echter met de nieuwe vloeiende carrosse/
rielijnen - overt.reft aile voriqe modellen ·in schoonheid.
Doch niet aileen, i~ 'uit~r1ijk, ook - wat de innerlijke kwaliteiten ~e-'
treft - ,de rijcapaciteiten en het comfort, dat U geniet - steekt deze
nieuwe OLDSMOBILE Weer' 'boven zijn voorgangers uit. MeL aile
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Velen zijn van meeninq dat. een fel'\viHe. kleur het
kenmerk is van gezonde landen. Niels is minder '[ulst,
Aand erg' elij k~ ." Qlee ke " tan den. kell t men den
gebruik~r van 's'cl\'u re n de' relnlqlnqsrrtlddalen,
VADEM6C.uM. TA~DPASTA is wetenschappelijk
zoo samengesteld dal: het de. tanden hun naluurlijke
blankheid .geeft, een blankheid die' overtogen is door
den paarlachtiqen glans van onbeschadi~d qlazuur,
VADEMECUM.MONQWATER geeft een heerlijken,
frisschen smaak in deo mond en een zuiveren adem.
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Oit alom~ermaard mid~el maakt het gebrUlk.'van ge~ees~idde\ef1
overbodig zooalsSancal enCopahu, die walglng we~ken.
de ma~g vermoeien en een onaange~amen geur ver5prel~en, ~

Verkrilgoaar~ 6,.Rue Domba51e te ParU5, en In al.le Apotheken. , ~
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De mlsstetentoonstelllng

Rand het Eucharistis ch Congres

Het was opzijn Philip}iijnsch. Acht
dagen van te voren kreeg men het in
zijn hoofd toch maar een missietentoonstelling in te rlchten. Op den morgen van het Congres was het nog schllderen en hameren. Maar ze kwam er en
ze is' een overweldigend succes geworden. Welverdiend: de vrucht van acht
maal vierentwintig uur sjouwen. Panorama's, diorama's, statistieken, heele
dorpen vrij naar de werkelllkheld ult
handles- braaf gevouwen, Iutsterend of hout en zijde, linnen en vert ;opgeroehun elgen kerkboekje openleggend op pen. Schitterende verzamelingen boede smalle handles, Ze hadden toch ge- ken, vlugschrltten, handwork van leerknield, en met gesloten oogen het wit- llngen uit de verschlllende colleges en
te Brood genuttigd. Toen hadden ze .eonventen. Och, een doodgewone mlstoch eerbledlg het hoofdje gedoken in .stetentoonstelltng, maar die een vogelden duisteren hoek van hun handen, of vlucht geett van het geweldige werk,
het voorhoofd geklernd op de gekrulste dat hier door de verschillende missiearrnen, niets w1llen zlen en: nlets willen genootschappen wordt verrichtt Er
hooren dan Jezus, die in hun hartje heerscht den geheelen dag een gezellige
was en aan Wien ze nu alles wilden vra- drukte. Er wordt gevraagden uitgelegd,
gen.
gekocht en besteld en vele atspraken
, Maar een kind blijft een kind. En als worden e1' gemaakt· om de eigenlijke
het braaf gebeden heeft, krijgt het hon- inissiestaties in het blnnenland te begel'. Zoo ontroerend de eerste uitgangZoeken.
was vanaf hetaltaar, zoo bIlj werd de
.
Volksdansen
tweede, toen beeldschoone Philippijn- . Hoe sterk de invloed der Spanjaarden
sche meisjes als jonge godinnen van de op dit volk is geweest, blijkt op den voortrappen daalden' en uit hun korven het avond van den grooten feestdag, als op
lekkers brachten. Daal' de kinderen zoo' het terrein . van de Misste-tentoonstelmaar' 'opgevangen wa'ren en dus zon-! ling duizenden zijn samengestroomd om
der eenig verband zaten, kwamen de I naar de volksdansen te komen kijken.
moeders hen zoeken. Het werd .cen ver- Ik meende me een oogenblik verplaatst
warring zonder klacht, een gedrang zon-I naar de zonnige dorpspleinen van de
del' vloeken, het werd het groote, blijde . Fransche en Spaansche Pyreneendorpen,
onvergetelijke feest del' kinderen.
waar ik jaren geleden diezelfde "Danse
de Saint Jean, Danse des Batons", en
De biddende vrouwen hebben'ons ont- hoe ze verder mogen heeten, heb zien
roerd, de biddende mannen lwbben ons uitvoeren door de Fellbridge-troepen.
oud gemaakt in ernstig en dankbaar Zoowel het rhythme,aIs. de choreograoverwegen van Jezus' genade...... maar pische figuren, de eenvoudige melodieen,
de blddende en smullende kinderen heb- als de gracieuse bewegingen v.ertolkten
ben ons jong gemaakt en blij. De Paus het landelijk dansspel in zijn zuiverste
.wordt betel', gelukkig. God :zij geloofd. vormen. Hier zijn we vel' boven de verMaar zou de' H. Vader toch ll:1oeten ster- starring van de aan een volk vreemd
ven, dan zou Hij tegen zijn kinderlijken geworden hofkunst, vel' van de stuntenaamgenoot Pius X kunnen vertellen: lige imitatiezucht v~n een onbegrepen
Beste Pius, wat hebt ge toch eell heilig Westen, nog verder van de ontaardil1gshart van God gekregen dat ge in allen verschijnselen del' jazz: Veldarbeid, geeenvoud hebt gezegd: Jezus hemint de loofszin, geneugten van vrijen en troukinderen. Laat de kinderen tot Jezus wen, het qitte zlch alles in de harmokomen. Ge weet niet, beste Pius, zal on- .nleen ~an z'ang en dans. Het PhUippijnze Paus dan kunnen zeggen, hoe schoon sche volk bezit in zijn volksdansen een
het was in Manllla, toen ik !log Paus cultuurmonument, dat velen haar mogen
was op de wereld!
benijden.
I

Heilige ·Communie der mannen
Honderdduizenden van heinde en ver
Ilet 'groote Jeest voor 'tie »1"iilippijllsclie Jellgtl f
I

nlet door de stad gaan of uw stappen
voeren naar een of andere kerk, Er
wordt er toeval11g niet hardop gebeden
door'
of gezongen dan doet ge maar, als de
ma~nen en' vrowen, die geen g,etijden
onzen speclalen verslaggever
kennen, doch zoomaar neerknielen en
bidden. De kerken van Manllla zijn de
oase's geworden, in de hitte' van het
Dank zij de rustlg vermanende stem dagelljksche leven.
van 'den pater aan de luidsprekers w.~
ren rond twaalf uur aBe hoofd- en ZlJDe vierde. COllgl'es-dag
paden schoon. Er zijn plaatsen vrlj op
het verhoog. M~n· heeft er een schltteRet feest der kleinen
rend uitzicht oyer het wijde veld. De
\)
mannen zijn voor het grootste gedeelte
Ik wist" het! De2}e morgen. zou het
-In witte tropenkleedlng. Velen van het hoogtepunt worden In de dagen van
land loopen in het mousselinen baadje. voorbereiding tot het eigenlijke feest
Sommige colleges zljn in het zwart. van Zondag. Vrouwen, mannen, kindeVanuit een del' kerken zijn tienduizen- ren hebben achtereenvolgens hun geden ,brandende kaarsen processiegewijs tuigenis v'an geloof afgelegd. Nog alhierheen gekomen. De aartsbisschop tijd groeit het aantal 'commentaren op
van Manilla heeft zelf deze beteekenis- 'de Nachtmis del' mannen. Prlesters en
volle H. Mis willen opdragen, als eerste bisschoppen houden niet op elkander
man . del' kerk willenvoorgaan in dit te omarmen. De Philippijnen hebben
nachtelijk offerfeest. De seminarlsten Jezus. weergevonden. In de ~besloten
voeren ven:chlllende gezangelH uit. De prlestervergadering heeft de kardinaal
priester leidt voor 'den luidspreker het een vlammend woord gesproken tot de
volk verzoekt hen op te staall, te knie- eigen geestelijkheid om hen te bezwelen, 'leidt de hoogtepunten met een el1'- ren dit volk niet los te laten, het voor
kel woord in. De aart.sbisschop van San te gaan in diep godsdienstlg leven.
Francisco houdt een toespraak, waarin
hlj: woord yoor woord te volgen, de PblEen hoogspanning trllt in aller harlip~ijnen de beteekenis van de H. Com- ten. Ze heert zich ontladen in het feest,
munie voorhoudt en hen aanspoort tot, het groote feest, del' kinderen. Zestig
grooter Hefde voor de H. Eucharistie.
duizend, of meer, of mindel'. Wat doet
Blj de Offerande wordt met het uit- het er eigenlijk toe. Tot vijf uur in den
deelen del' H. Communie begonnen. morgen heeft het. gereg~nd. Telkens
ledere priester i zal door cen' padvin- d~·.eigde de leiding de gr()ote ochtenddel' Worden voorafgegaan. AIle man- blJenkomst af te zeggen.· Maar Jezus
nen die willen communiceeren moe- is goed voor zijn kinderen geweest. Hij
ten staan. De priester kan op deze hield de zon weiverscholell, doch alleen
wijze hngs de rijen loopen en zonder om het koe~ te houden, toen de tienhet voor deze gelegenheid te bezwal1r- duizenden kmderen, lJit cqlleges, uit de
lijke vooroverbuigell aah den gewoon- st~,d, uit de omUggende :dorpen naar
·lijk knielende geloovige, de nei~ge Hos- zijn ~eesttuin kwamen. Gij Neder!~ndtie overreiken.
sche leze}'s, zult e weI nlet be~rIJpen,
maar het is nu eenmaal zoo: kmderen
Inmidd~ls is de aartsbisschop aan de hebben andere verlangens dan groote
H. Consecratie gekomen. Op de trap- menschen. En daarom· werd er tijdens
pen van het verhoog wachten, die fel- de duistere uren van wachten een mooi
witte ma,gnesiumfakke's houden gehe- vuurwerk afgestoken. Daarvoor braken
ven. Het staan geeft ~en fantastlsch'ef- deze duizenden, kinderen het' terrein
feet en zendt het Hcljt toch maar nau~ nlet ,af, schreeu\vden ze nlet. Ze keken
welijks tot. overeen derde v.an het veld. er heel stU naar, bleven rustlg op hun
Een begin van brand kan t1jdlg worden bankje zit ten en moeten aan de engegestopt. De ontstane paniek is van kor- len hebben gedacht, die sterren dragen
ten duur.
in hun vleugels.
EEN BIJZONDERE NACIlTi\IIS

\

PIechtige

•

geloofsb~lijl1enis

Als besluit del' plechtigheden hebben
ane aallwezigen woord voor woord de
geloofsbelijdenls uitgesproken van den
nationalen martelaar VOOl' de Philippijnen, dr. :Jose Rizal, ,die neerkomt op de
geloofsbelijdenis in de Godqelijke Drleeenheld, de Onbevle'kte Ontvangenis
van de H.' MaagdMaria,' de leer
Van de Katholieke Kerk en het gezag
aan den Paus, maar voor deze menschen, op deze plaats en nagenoeg op
den eersten verjaardag der onafhankelijkheld, weI een heel aparte beteekenis
krljgt.
Na het Congreslied, van een ingehou
den geestdrift, stroomde het veld langZaam leeg.
A

Het ,was het uur, dat de hooge brutale toren van de Jaarmarkt zijn llchten doofde.
Na beschollwingen

Er is natuurlijk in prlesterkrlngen
met- groote spannIng naar deze massacommunie uitgezien. Men varieerde In
mijn verwachtlgen van tien tot dertig
duizend. Een heel stoutmoed{g optimist,
had het getal veertig dulzend durven
noemen. Welnu, er is nooit over de priestel's van Ide Philippijnen een zoo vreugdevolle on broerhtg gekomen als toen ze
den regen van het Hemelsch M.~nna zagen neerdalen op dit uitverkoren volk
van het· Oosten. Vele malen veertigduizend mannen hebben zich klein gel)laakt Voor hun God. Er waren e1·, die
op het allerlaatste oogenblik op het veld
, tot den pl'~ester kwamen geloopen,. bewogen door de duizenden om hen heen,
en na een leven van godsdienstige onverschllligheid hun biecht spraken. Een
bisschop vertelde me, dat jongens van
vel' In de twlntig, uit de bel'gstreken,
dezen nacht voor het eerst tot de sacramenten van biecht en H. Communle
waren genaderd I
lIeilig uur vGor priesters tll
de kathe<lraal.
Den volgenden middag was e1' uitslultend voor blsschoppell en priestel's ~en
Heilig Uur-oefening In, de kathedraal.
gr werd in het latijn gepreekt. Tegelljkertljd verzamelden de geloovigen
,zich weer in de daarvoor aangewezen
kerken.
Maar ook in' de andere kerken is het
weer een gaan en komen van godvruchtige geloovigen tot laat in den nacht.
Is bet niet voor ons zelf, dan hebben we
Jezus nog zooveel te vi'agen voor andereno Het Is, also! deze congresdagen

QJ1ze 21el lleQb~n ultieklopt,
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Itemelsch brood en....... eell
reep chocolade
Ge moet dlt niet als een profanat1e
lezen. De leldsters van deze ochtendbijeenkomst . hebben inderdaad heel
goed gezien, toen ze na de Hellige Mis
en de plechtlge opdracht aan de Hellige Maagd Marla,al die witte bruidjes,
al die witte pagen' van Jezus, als echte
kinderen hebben onthaald op een krakend broodje en een reep chocolade.
Het was toch fee s t r Kijk maar eens
naa1' die prachtlge vuurp'ijlen, die als
balonn~n rond het hooge altaar
blljven zweven en vroolljk ,en blij de Pau·
sel~ke en Pllll1ppljn&chil vlaggen late"
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, transatlanttsch verkeer,

dus berekend op het vervoer van. 12
heett deze vltegboot een
actle-radlus van bijna 5000 K. M. TheQ~
retisch is 'zij' dus I~eschjkt om. den grootsten afstand over 'den Atlantischen
Oceaan d.w,s. tusschen New Foundland
en Ierland, welke lets meer· dan 3000
De Douglas-tabrlek in Calltornle heeft K.M. bedraagt, in een ruk at -te legeen groote vliegboot vervaardlgd. Van gen. In d'e practijkmoet men evenwel
aanbouw in serle is nog wet geen spra- met de atmostertsche omstandlgheden
ke, maar de kans is greet, dat dit zal rekening houden, De tegenwlnd bijv.
gebeuren. Het prototype is er Intusschen kan op dit traject seer sterk zijn. Dat
en zal bestelllngen voor dit nieuwe hebben o.a. de Duitsche luchtschepen
ondervonden.
Douglasproduct moe ten verwerven.

passagters,

Luchtoaart

Douglas vliegboot

Zooals men op het bijgaande plaatje
zlet gelijkt de Douglas-vllegboot uiterlijk
veel op de landvliegtuigen van deze firma. D~ vliegboot is fraai gestroomltjnd
en biedt plaats aan 32 passaglers, wannear de vliegboot in normaal gebrulk is,
dat wil zeggen over niet al te groote
afstanden van· ten hoogste 1500 K. M.
Anders wordt hetmet de vervoerscapaciteit van deze, vliegboot wanneer zij
wordt aangewend voor vluchten over
groote ,afstanden zonder tusschenlan~
dingen. Wij denken daarbij in de eerste.
plaats aan het transatlantische verkeerJ
speclaal dat over den NOQrdelijken Atlantischen Oceaan. IBij een dergelijk gebruik wordt het aantal passagiers gel'e'"
duceerd tot twaalf, teneinde den hedrijfsstoffenvoorraad zoo groot mogelijk
te doen zijn en daarbij nog wat ruimte
te behouden yoor het vervoer van post
en vrachtgoederen.

Het ligt in de bedoeling van de
Douglastabnek dat de Douglas-vllegboot' naar Europa zal komen voor het
houden
van
demonstratte-vluchten.
Aan belangstelling in de Oude Wereld
voor dit nouglas-product behoeft men
niet te twljfelen. Het is echter niet be'kend of d~'ze vliegboot door de lucht
dan weI per s,chip het oude Europa zal
bereiken.

Parijs

r- 1'okio '

Gilbert Denis en George Gilbert zijn
Dinsdag te 10.05 nm. uit Parijs gestart
in een Coudron-Simoun-vliegt,uig, ultgerust met een 220PK motor, waarmed'e
zij; froki.o binnen 100 uur hopen te berei ken, 'Selnt -Havas. Gi.stermorgen te 9
uur bereiktenzij Athene, 'namen daar
brandstof in enstegen een uur later
weer op. ,
i

De verkeersvl1egboot heert tegenwoordig, nu wij aan Iden vooravond staan
De Lindherghs
van het luchtverkeer over den Nool'delijken Atlantischen Oceaan, de aandacht
De Lindberghs zijn gisteren, naar
van, heel veel vliegtuigconstructeurs. De Reuter seint, te Bombay gearriveerd.
firma Short bouwt er 38 voor de Imperial Airways. In Frankrijk weet men BASIS VOOR. ElUPIRE- VLIEGBOOTEN
nog nlet precies aan welk type men met
het oog op het transatlantisch luchtverDe gameenteraad van Portsmouth
keel' de vool'keur zal geven; vllegboot heert heden een plan goedgekeurd tot
of landvliegtuig, entre ces deux mon het aanleggen van een dam, waardool'
coeur balance.
de Langstone-haven geheel zal worden
afgesloten en herschapen in een reusDe
achtig meel', dat als basis voor de Em,"
Air-France pire-vlle.gbootdiensten zal worden ge-,
bruikt.
.
peinst over het In gebruik nemen van
de Farman 224, een viermotorig landHet ministerie van Luchtvaart is 00vliegtuig voor het luchtverkeer over reid 568.000 pond sterling voor zijn rel~mge afstanden, terwijl een tweede kening te nemen van de totale, kosten,
Lieutenant
de Vais-seau Paris, welke met welke op 1.220.000 pond sterling worden
I ,
VCin
recht een vlel'-motorig ,vliegschip ge- geraamd, terwijl het vQorts de geineente
noemd kan worden.
PortsmQuth voor den tijd van 15 jaar
In Duitschland staat men voor het cenbedtag aan inkomsten van ten rhin
Lessen flit het Ii'ein-schlllld((ol. -- J"die lla. de . tlepl'essie
dilemma vliegboot of watervliegtuig op ste 30.000 pond sterling per jaar ult deze
basis garandeert.
werts/!: val~ Reesema in h'et. V.C.-orgaan drijvers.
Jeugdverwildering
sehreef geldt allWill1een : de mens'Chen V3n
,
het "ik doe niet aan politiek" mis'kennen,
De voorstanders van het plan verklaEen medewerker heeft onlangs over
Het Soerabai,aasch Handelsblad, maakt
tot schade van ziehzelf en. van.'hunt kring,
enkele opmerkingen in verband l;net het
de werkelijkheid'.
..'
, dit vraagstuk uitvoerig geschreven naar' ren, dat Port:;;mouth hierdoor de eerste
trelnschandaal" waarvan ook wij mel3.1. M~n behoeft onder eenheid en saan.- aanleiding van het gereed komen van vllegboQtbasis evenals de eerste vloot"
~
, ,~
....
hoorlgh~ld niet t€ verstaan, het loocheding hebben gem:,lakt: de mispand~ling ,.: ~ nen van bePaal9Je verschillende: €venmin een groot, vier-motol'1g watervliegtuig, basis ter wereld zal worden, aldus seint
van jon.gere schoBei'en door oudere jonvlaeit uit hare .~lrgentie ~e noodzaak van bestemd voor transatlantisch postver- ReUter dd. 23 dezer uit Portsmouth.
gens in den trein. Het gebeurde achtte
gemeensch~ppehjk partlJ~~rband. voort. voer, dat vervaardigd is door de Ha~
.
Maar het 15 weI noodzakellJk, en dlt geldt
het blad heel erg. Het ergstechter vmdt
allereerst vaal' die Europeesche samenle burger Flugzeugbau G. m. b. H. De Duithet deze verschijnse!en ais symptoom
ving lJt rndie, dat men een praktisch en schers, d.w.z. de Deutsche Luft Hansa, Voetbal
van jeugdverwildedng:
st,=rk program vindt, waarop-. samenwer- zuBen zich voorloopig wei bepalen tot
•
king in het belang van Indle als geheel uitsluitend postvervoer over den "hamogelijk is.
ringvijver". Want het passagiersvervoer
De he-mel beware onze jeugd en dus 0114. Ret is vaor aIle ,groepen noodzakeze maatschappij v,oor Zoo'.:lijke normen,
Oefen,vedstrijd eell dr~\\v
lijk ineen-k()l101~.iaal Oostersch land zich laten zij over aan de Duitsche luchtkrachtens welkezooiets als normaal of alschepen, welke meer comfort bieden
in
den
"polit1eken
strijd"
mMr
beperkin1
thans ,,'lliet zoo el g '" ,wordt be~chouwd.
gen op te le:ggen, dan !SOms g:eSChltiut. De vaor vervoer van passagiers dan vliegStrijd van weinig bcteekenis
Ook in andere opzichten was het in
zaak-Kerstens, het verstor~m eener ver··
den trein een "be €'stebende".
gaderir,g door N. S. B.-ers, toon en inhoud tulgen. Aneen' zijn zij natuurlijk mindel'
Aneta seint uit Hotterdam, dat de gis.
van ges'Chriften als "Hoor en Wederhoor", sne1. Snelheid is een eisch van den tijd
En dat herinnert ons we-er aan de
van scmmig'c locale I. E. V.-organen, van (n daarmee moeten de vliegtuigcon- teren gespeelde oefenwedstrijd van het
'err..st1ge klachten over stra.atschenderij,
een dee} del' Chineesch-Maleische pelS structeurs terdege rekening houden.
waaraan de schooljeugd Vian ongeveer deNederlandsche elftal contra Crystal Pal'eeren dit; ieder die tot eenige verantzelfde leeftijd en ontwikkelingzich hier
lace in een draw (2-2) is geeiildigd.
woordelijkheid
is geroepelll zal eraan m0e,·
op Soembaja heeft schuldig 'gemaakt tuDerhalve plegen zij vool'tdurend ove1'- Ret was een weinig belangl'ijke wedten medewerk;~n, dat alles wat rassenhaat
dens net bloemencorso op Koninginnedag.
en. ,klasseilhaat· kan ,veroorzaken zorgvul- leg met de vliegtuig-motorfabrikan- strijd, waarin de back \-Vilders en V/els
Sommige deelr.emers hebben zic11 zoozeel'
di:ge,l' wordt verm~~n, dan den Iaatsten ten.
geergerdiaan d'a baldad1gheid ell vernielde besten van het Nederlandsche team
t1jd soms goochi'edt.
zucht van deze knapen. welk'e zij niet van
waren.
hun wagens af konden houdel1J - die po5. Het is in: deze maatschappij l~OO
litie kan nu eenmaal niet overal tegeFjk
De Amerikaansche
vliegtuigmotor
dig, een locaa,len centraal vertegenwoorzijn - drat z1j gezworen hebben: "eens en
digend st'clsel te 'kunnen blijven corrig~e staat ver bovenaan op het gebied van
Bakhuys was lurig maar maakte na
nooit weer".
ren ;zoowel de doorgezett-e ov,erdracht del' zuinigheid, betrekkelijk gering gewicht, de rust spoedig een mooien gelijkmabenoemingsbevoegdheid als eeu ook tot
Ook uit Batavia, waar d!ez!~lfde soort
gtcmeenteraden uit'gebreid partieel benoe- vermogen, enz. Daarvan hebben de Ame- ker 0-1) uit een pass van den linksjeugd zich placht t,e verzamelen op Pasal'
mingsrecht
zijll daarom onmi:sbaar,
rikaansche vliegtuigfabrikanten. groote- binnen Van der Vaart (Xerxes).
Baroe zijn soortgelijke klachten 'Verno6; Het projecteeren van Nederlandsdl~ lijks profijt getrokken. Sikorsky, Glenn
men.
politieke verhoudingen op Irdi~h terrcin Marthl en Boeing hebben hun succes
Na de tweede Engelsche goal maakte
Het gaat in zulke gevallell van, kwaad
is ongewenscht; de verhoudlngen hie1' bede
rechtsbinnen De Bock op fraaie wijze
tot erger, totdatzich hie'l' of daar weer
daaraan
voor
een
groot
deel
te
danken.
hooren door de Il1dlsche realiteit bepat1ld
eens een schandaal apddet wa;artn de
gelijk uit een pass van Bakhuys.
Aan
den
anderen
kant
hebben
zij
bij
te
worden.
Die
realiteit
is
andel'S
dan
de
JU5titie gemceid moet worden. En die
Nedierlandsche; naast· geza:gshand'having hun construetie steeds gestreefd naar
schandalen ga:}n 2Jich zoo lang-zamerhan,d
behQOrt in onze werkelijkheid een doelbe- zoo min mogelljk luchtweerstand. De
,Het spel kwam over het geheel n!et
en met een angstwekkendieregelmaat m::\,wu~t
beleid om IndH~ maatizchappel1jk,
nlfesteeren.
,
geestelijk en econamisch te ontwikkc:'CJ) aerodynamische vorm van het Amerl- op het normale peil van het NederEr meet aan de apvoeding van een Z~
voorop te staan.
kaansche verkeersvliegtufg - Douglas landsch elnal behalve dat van Wilders
ker deel van: de Indisch'a jeugd weI heel
nall). denzalm, den snellell visch, die als en \:Vels. De Bock was matIg.
veel mankeeren. Desktmdigen wet-en de
factoren, welke tenslotte leiden tot baneen torpedo door het water schiet ten , Ook Van del' Vaal't gaf matlg spel te
deloosheid en verwiIdering we.!' aan tc
VREE~IDE i\UTO-ONGELUKKEN
voorbeeld - heeft e1' zeer y~el toe bljge- zien. De Nederlandsche spil \Vallaart
wijzen. Het zou t~ vel' vceren om daarop
dragen, dat het Amerikaansche verkeers- ,vas goed. Het vert-oonde spel gaf geen
thans in t,e gaan,'
Op een regenacht!gen' middag reed vliegtuig over de geheele' wereld ver• Maar w~t voor ieder r. oak den me~st
basis voor een juiste beoordeeling van
splinternieuwe Ford-wagen van spreid is.
volslagel~ leek op het g~bied van opvoed- een
de spelers van het Nedel'landsche team.
kunde - volkQmen dUidelijk is, is datin slechta vijf dagen oud van Bragen in
.Het
de allereerste plaats ontbreken zelftucht,
VOETBi\LIN ENGELi\ND
olxieen discipline, z'~lfs in'de geringe ma- de richting van NgawI. Elg~naar was
gestroomlijillte .vliegtuig
een
Solosche
rijstpelleriJ-eigenaar,
een
te als de maatschapp1jdle voor d'en omChinees.
.
gang ill het dagel1jksch yerkeer ei'scht.
Ovel'gespeelde Leaglle- en Bekerheeft nu eenmaal een grootere snelheld
Met s~hade er., sehande ~ul1en zulke jonwedstrijden
dan
een
vliegtuig,
dat
nlet
gestroomBij _een brug gekomen, bemerkte de
gens op den duur allen moeten llo;:el'en wat
.die maatschappij van hen eischt. In het bestuurder, dat het l?andjirwater over' Hjnd -is, daarblj uitgaande van hetzelfde
Reuter seintuit Londen nog de vol~K~a.r!:che geval zeUs met heel veel het brugdek sloeg, zoodat all~en'de brug- motorvermogeri. III de Engelsche vakgende ultslagen na van overgespeelde
bladen
is
een
poos
geleden
het
AmeMaar is dat de jUh~t'd weg?
. leuningen te zien waren.' Hij reed den
wedstrijden : .
.'
.
Waar is de paeda,goog die ons dien wij- wagen langzaam omlaag, doch bemerkte rikaa'nsche streven naar' den gestroomzep.. kan? .
.
te laat, dat het geheele brugdek was lijnden vorm "American humbug" geTilE LEAGUE
weggeslagen door den bandjir, zoodat de noemd. Het vliegen zou er gevaarlljker
door
worden
O.
a.
De
tljd
heeft
evenIncUe in eell nieuwe periode Ford omlaag viel en aIleen het bovenDerete divisie
dek van den kap boven het water uit ... wei anders geleerd. De nieuwe' Shortvliegbooten
hebben
een
zuiveren
De Keizer bekUmt de Locomotlef en stak.
\ !
Z u i,ct. sec ~ i e :
stioomlijn, evenals de nieuwe Armstrong
overziet van dat hooge punt uit de
schade die in crisistijd' soclaal eli. pollDe inzittenden konden zich het veege Whitworth landvllegtuigen, welke voor
Queenparkran.gers
Northampton
tiek in lndie is aangericht. Hij zie~ Hjf redden zonder al te zware verwon- de Imperial Airways in aanbouw zijn.
3-2.
slechts verscherping del' verhoudingen, dingen.
De Douglas-verkeersvliegboot welke
doch bUjft van: meening dat het nog
geheel
van metaal (dur-aluminium} Is
BEKERWEDSTRIJDEN 5DE RONDE
Even
later,
zoo
lezen
we
verder
nog
in
alt.ljd mogelijk is een Indisch beleid te
heeft
In
tegenstelling,
met
de
gebouwd,
Tottenham :-- Everton ,
voeren dat steun vindt in de beginselen de L 0 c., k.wanl uit de rlchbing Ngawi
4-3
en inzichten van de voornaamste groe- een vrachtauto door den stroomenden ve1e verschillende vUegbooten slechts
Dercte ttivisie.
pen del' samenleving. Hij zal dlt nader regen rijden, waarvan de bestm!rder de twee IffiQtoren. Het ~ijn ibeproefde
uiteenzetten, doch formuleert alvast de zichtbare Fordkap voor het brugdek Wright Cyclone-,motoren, welke elk on
I
Z u 1 d. se c tie:
moet·hebben aangezien ! Ook de vracht"- geveer 1000 p.'k. kunnen ontwikkelen.
volgende stellingen:
Millwall _ Bristolcity
wagen 'Zakte door de brug en onder wa- Zij gaven de vliegboot een kruissnelheid
3-1
1. In de caJ.'ldinalezaak del' verhou- ter had .toen een botsing plaats tus- van 300 K.M. Onder den vleugel zijn "ding IndiE!-Nederland zal, met, vooropstel- schen beide wagens.
tel' weerS'zijden van de vlieg'boot twee
BAT. KANTOOR VOErrBAL BOND
ling van de l1ocdzaak, zoowelvan bepaalde
drijvers aangebracht. In tegenstelling
wijzig1ng€ll als van eel:!8 zelfherniening in
Daar beide wagens tel' plaatse arrl- bij.v. met de Short-vliegboot.en 'kunnen
De uitslag van den gisteren gespeelden
vele kli.ngen in Ne,d!erland, de staatk1.11ldi,ge ntet uitgezonderd', toch in Nedl.-Indie veerden kort nadat het brugdek was de drijvers van de OOuglas-vlfegboot wedstrijd (veteranen) B. 'B. ~ De la Mar
met meer zelfbehe,erschh:lg, gezetter owr- weggeslagen, had men geen maatregelen tegen den vleugel worden Ingetrokken, is 5-2.
weglng en wej'kelijkheids'Zin gehand~ld kunnen treffen om het wegverkeer at te het,geen de snelheld tengevolge van ver.
moeten worden, <ian weI 'eellS is ge~hied. slulten. Olt Is Ja.ter ge~ohled, waarblj het
mlnderden lucll~weeJ.'avanu ten ~oedQ 'Hedenmlddag z~l een ontmoetJng in
~. Fe.rWOl;ll. Ukeaf~ijdlSheld. van "l>OU..

Nleeningen

I

ctncleren'

4

A

Van een grooten pans en
een klein jongetje
De bisschop van Nueva Segovia delebreerde, de bisschop van Kaying, in
Kwantung, die naal' den naam van
Fr:ancls Ford ~ulstel't, sprak de kinderen
toe.
ot ze geluisterd hebben? Of ze nog
wisten te verteIlen, wat die geleerde bisschop had verteld? We konden het later op Iden avond hooren uit hun eigen
mond. Ze kwamen vertellen aan cen
"father". 0 yes, father, we know very
'well about the story the bishop told us.
Het was van den Paus en er kwani een
kleine jongetje bij den Paus en de Paus
vroeg hem wat ben jij en het jongetje
zei: lk ben kathollek, Paus. En toen zel
de Paus: wat wil je worden. En toen
zei het jongetje: I want to become a
soldier of Christ.' Maar de PallS zel:
jongetje, jij !bent pas'drie jaar. Dan kun
je toch geen soldaat van Jezus zljn.
Maal~ toea 'zei het jongetje : 0 yefJ, Holy
Father, I want to fight against the devill !
•
De kleintjes zongen op verschlllende
gedeelten klndergezangen. Ze deden het
ernstig, luistererid naar den luidsprekerman en vool' zoover ze: hent "tlen konden, keken ze naar zijn geweldlge armelt, die de maat aangaven. ·Ze zaten
er van aHe leeftijden tusschen zes en
zestien jaar. Zusters, als wassen beelden in 'de kerken, wisselden af met
jeugdige begeleidsters; broeders zoo
oud als Methusalem deelden de zorgen
met kwieke padvinders. Het was eigenlijk nergensvoor noodig. ZeUs de honderden en; honderden grooten, die dlt
geweldige kinderfeest niet hadden willen mlssen, gingen zoo geheel op in de
algemeene ontroering dat een groote
gllmlach stand over he~ veld waar nu
kl'acht.tg en stralend de .zon ketste In
de honderden ciborles, waarin de prlestel's hetKIeine Kindje Jezus kwamen
brengen aan de Jeugd del' Philippijnen.
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waarln dan clrca 40 mlllioen pond rubber wordt verwerkt,
Verder mag als gunstlge factor genoemd worden de invoaring van de indivldueele restrlctle voor bevolktngsrubber, waardoor aan de fluctuatles van
het ultvoerrecht op bevorktngsrubber
een elnde is gekomen.

'Handel en flijverheld

s.

M. Nederland

Rotterdamsche Lloyd en
Groote gelijkenis van balansen

Synthetlsche rubber

Allereerst zljn daar de vrachtverhoo-

de bedrijven met behoud van een krach\ tlge 'ba'ansposltte door de depresste
heeft gestuurd, Wlj moe ten hlerbi] wel
het voorbehoud maken, dat de waarsen is toegekend. Deposltle van den deering van de vloot [ulsb is. De calcuBedr ijf;vuullU tiona1~
Lloyd is op dlt punt sterker. De pen- latle van 'boekwaarde per B.R.T. geeft
stoenrondsen
van de Neder~and zljn het volgende beeld :
I '!
!beteekenis
voor een deel zeker in het bedl'ijfbe1
t
Het is geen gehelm, aldus de N.R.C., legd en elschen t.z.t. llqulde mlddelen.
19~5 1934 1933 1932 1931 1930 1929
.
waaraan wij. het volgende ontleenen, Voorlooplg sohljnt daaraan bij geen Nedervan belde maatschappijenge'brek te
dat onze twee Indi&che lijnen deelen ;lijn. Llquide mtddelell tel' hoogte van , land, 179 188 208 208 218 214 173
in de verbetering, die in. de ooheepvaart 25 pet. van de overlge activa zouden Lloyd 168 178 192 199 198 168 127
i
in 'bet algemeen valt te constateeren. .zeUs op een ongeoorloofde, 'verspllllng
duiden,
vooral
daar
'bij
toeneming'van
NJ..
1929
zlen
we
aanvankelijk
eeniga
Ofuchoon ultel'aard de invloed waa,rvan
de t'oedrijfsdrukte de koSteJl der 100- ~tijging van",de gemiddeld'e boelkwa.arde
de tedrijfiS.resultaten over 1930
pende relzen weer gefinan<;ierd worden :a,ls gevo~.g van nieuwenbouw, daarna
. slecht8 bes~helden zal 'blijken te zijn, door de vooruit tebetalen vrachten en loopt de lJJeekwaarde geleldelljk achter·
kunnen nu tooh weer verwachting!€l1 ult dien hoofde idus geen. vermogens- ult. In 'vergelljking met het nfveau van
voor de toekOlltst van dit bedrijf wor- behoefte zal ontsta;an. De rulme llqul- Voor de depressle zijn de huldtge boekden gekoesterd', die in tweevoudlg op- diteit is echter onvermijdelijk wanneer waarden echter nog l'ljkelijk hoog. De
zlcht van natlonale beteekenls- zijn. In de vloot niet geheel 1l11et obl!gatlelee- waarde v,an sc,heepvaarttonnage is op·
de eerste plaats omda.lt wij gebaat zijn nlngen - dIe in looptijd aan den le- het oogenibUk een lagere d,an die 'van
met een rendeerende en financieel ge- vensduur van de 'Vloot gelijk zijn - ge- 1929 vooral wanneer de lSohepen sedert
zonde sc'heepvaartverbindil1'g met onze financlerd wordt. En dit zou. zeker. een· 1931 niet 'meer zijn vervangen. Een verIndlsche :gewesten, in de tweede plaabs ol1Jvergeeflljke ,fout Izijn. Zooals de fl· der~aande afschrijvlngl op de boekwaaromdat de IndI.sche lijrten de steunpila- nanclering nu Is, Ikrijgen de maatschal)- de komt dan oak ,ge:wenscht 'Yoor. Aancen van de Nederbndsche scheepsbouw· pljen, voorzoover zij de "aft<3ehrij'Ving gezlen beide mlaatschalppijen nog reser.verdienen", ,haar vermogen te.rug dat ves ,habben, die -tegen de itQekwaarde
ind~trie zijn geweest.
in vervanging en vernleuwing zljn na- vall de 'Vloot .2JOuden kunnen worden
Vlij' zullen aohtereenvolgens belde tuurlijke besternming vlndt. Men be .. afgeschreven, lkan Imen deze kwestle
punten ,a\an de hand van de ter 'be- denke voorts, dat alg'men eenmaall tot tot een boekhoudkundlge terugbrengen.
schlkkhtg, staande cijfers analy~eeren. vernleuwing . ove\'gaat, daar dadelijk Bij de Nederland zou<len :rand I 14 mil,groote 'bedragen mee ,gemoeid zijn.
lioen reserves voor dit doel beS'chlkl>aar
zijn, het;Jgeen de ·boekwaarde met rond
pelroepeer~e balans van
In het algemeen· ,kanmen dus de I 50 'per loon zon doen aJfnemen, voor
.
d e ,,N e d e rIa n d'
,baiams,pciSltle 'van 'belde Iln(aatsc~appijen den Lloyd ozijn deze cijfers respectievegoect noemen. Een iCQmpliment''Verdlent lIjk / 17 imlll10en en·.J 70. Aldus gesteld
(in duizenden guldens)
de reserveerln:gspolitlek!. Nu het einde Is oHlcleele her-'wruardeering geen. con1929 van de depressle'-j1arell .in het zicht ditio sine qua non voor een eventueele
1935 1934
Activa :
~ohljnt kan de doe}matigheid worden emlssle. De v'eronderstellln~ Is dan ook
Etablisse.;,
V-loot,
vastgestel1d van een divldendpolltle'k, nlet gewaagd, ,dat beide directie.s ze
menten, Deelne62,217 67,661 95,17·1 die in de hoogc.onjunctuur een goed di- achtel\ve-gezullen laten, alzou het
mingen enz..
vIdend heeft gehandhaafd (1921/1930 tljdstlp thans .goed gekozen zljn: een
Magazijn, debiteugemlddeld voor de Nederland 9.5 ;pct., balans 'met een m'lll!oenen-reserve geeft
loopende
ren,
5,728 .4,543 11,864 voor aen Lloyd 7.5 pet.>, andel.lzijds ge- om 'Psyohologlsdhe redellel1 een ,beteren
reizen, enz.
Kas, effecten, enz. 16,603 '14,10$ 30,730 paard ging met een resel'vepolitlek, dIe indruk d:an een balans 'ZOuder reserves!

Geen gebrek ncnliquide middelen

'oP

8~,548

86,309 137,768

1935 1934
Passiva:
Kapitaal en reser52,941 54,741
yes
PersQneelfondsetl,
14,085 15,591
enz.
8,773 9,041
Obllgaties
1,795 2,000
Deposito V.N.s.M.
Diverse verpUchtlrtgen op korten
5,954 4,927
termljn

1929
90,050
15,120
2,849
4,320
~5,429

83,548 86,306 137,768
Rotterda-11l.sche Lloyd
1929
1935 1931:
Activa:
Vloot,
etabUssementen, deelne48,955 54,251 59,836
mlngen. enz.
Magazijn, debiteuren,
loopende
4,651 3,608 1"0,231
relzen, enz.
Kas, effecten enz. 14,067 11,336 32,065
67,673

69,1~5

102,135

1929
1935 1934
Passiva:
Kapft.aal en reser55,362 57,246 73,442
ves
4,951 4,945 5,125
Pe-rsoneelfondsen
1,825 2,225 3,600
~poslto V.N.S.M.
DIverse verpllch·
tlngen op korten
5,537 4,779 . 19,968
termljn
,'.'

67,673 69,195 102,135
\

Beide ibalansen vertoonen merkwa~r...
dig groote gelijkentssen. Vloo·t, peell1emingen en etablissementen worden bij
be ide. maat.schc.\l~1Jljen gennancierd imet
,vermogen, dat op langen tel~mijl1 beschlkbaar is. ,Bij d~n Lloyd ~ijh l«lpltaa1 en reserve daartoe meel' dan vol,doende, hij de Neder1a:nd nen1en ook
obllgtaUes deel aan deze ftnanciering.
re . veroordeelen , 13 deze cOl1strucUe
nlet: de inlromensstabilitelt Is .groOt
genoeg OlU jaarlijks f 360.00Q. rente te
k,unnel1betalell, de aard van het 011derpand leent zlch ,voor fin:s:mciering
met obligatles en de 'velihouding tussehen aartdeelen en- obIlgtaUes is vol..
doonde 'blnnen de perke}l g€lbleven om
ill geval va'll verliezen een 'buffer te
vorman roor de obligatlehouders. ~ze
zelfde ovel'weglngen zoudeil gelden voor
den Lloyd, dIe dus in de afwezigheld
van ob)Igatles.; een. expansie-mogelijkheld voor· obUg,2Jties bezlt, die straks
welllchtvall Iteteekenl~ zou klUlnen
blij-ken. 'De opmerking over de lnkomensstabilitel~ nemen 'wij voor de In·
dlsohe Hjnen nog ;wel '¥Oor onze verant~oording, ondanl{s de ongunstige el'varillg ~l1et obllgaties bij ,al,ldere scheepvaartJbedrijNen.
.
Ret verschll .in balanstelling tusschen
ooide ma:atSJchappijen laat zich wat de
debewlj{le betreft in grcote treklken verkl,aren uit den grooteren omvang
van de vloot van de Nederland, dIe bovendian tegen een hoogere w:aarde per
ton te boek staat. Het equivalent aan
de eredltzijdevonnen de pensioenfondsen blj de Nederland. Uit deze verhoudlngen voIgt dat een zeker fonds blj
den Lloyd op de vloot Is a!geschre'Ven,
1J.1J de Nederland ~·an de pen~loentond ..

,

Gunstige vooruitzichten vo·or
Rubber
Concurrentie der sy!,thetische: rubber
Oedurende deeer'ste Jaren van de
Rubberrestrlctle heen deze overeen..
komst minder goed ,gewerkt en dat was
toe teschrijven aan de o'verschrij'ding
del' exporten door de beYolklngs"rubber
van Ned.-IndH~, waardoor de markt tel"!
kens verstoord werd en elke haussebeweging in den kiem verstikte. Hoew~l
daarln een kenterlng kwam in 1936,
doordat toen bleek, dat de Indlsche Regeerlng n30 versc'hlllende misluk~
te pogingen erin geslaagd was om den
e-xport van die bevolklngsrubber te controleel'en, ia JdllS een beschouwing van
Aneta over de l'ubberposltle, bleef de
prljs tach. aan den .lagen kant.
Om. dit Iaatst-e tegen te gaan moest
het restrlctlepercentage drastlsch verhoogd worden en tengevolge van die
maatregel is mell er dan ook in geslaagd om de voorraden, tot· norma Ie
proporties t~rug te brengen.
Wij willen even het verloopaangeven
van de restrlctlepercentages, waaruit
blljkt welke paardenmldd~len te baat
genomen moesten /wordell om de avertollige 'voorraden 'Weg te werken. Dit
percentage bedroeg
~I
JunilJuU
Aug./8ept.
Oct./Nov. ,
Ie kwartaal.1935
2e kwartaal
3e
."
4~
"
Iste halfjaar 1936
2e Jt'wartaal
Ie kwal't-aal 1937,
3e

o
10%
20%

30%

~.

2&

193~

"
"

25%
25%
35%
40%
40%
35%
25%
20%
.15%

.
Ten elnde de prcductle voor bevolkingsrubber te beperken, liep het bulwngewoon ultvoerrecht tot enornle hoogte op. pe nettoprijs werd terugedron...
gen tot circa 12 cent per % kilo; h~t
ultvoerrecht op bevolkingaubber moest
worden opgeschroefd· tot circa 30 cent
per % kllo. Dat is nu eCihter achter dan
rug, vOOr de bevolking is eveneens Indivldlleelerestrlctie Ingevoerd, zoodat
deze 'mlsere, welke de markt telkens
verstoorde - omdat dlt uitvoerrecht
naar gelang van den Pl'ijs verhoogd of.
verlaagd moest \vorden en men soms
achter de markt aanllep- thans ge~hledenls is.
Het is 'voort.s merkwaardig, dat hoeweI de devaluatie den eersten stoot gat
totbetere prlj2en 'Ioor Ned.-Indlsche
ondernemlngen, doch dat daarna dl3
priJs te Londen sterk steeg .oot1 een
hoogterecord ,van 11 pence per lb. dat
niet geheel behouden ls: ,geble,ven, maar
toch is de prljs nu toch steeds om en
blj de 10 pence, terwijl gedurende 1936
in deeerste helft van hetJaar 7 pence
tot de vrome wenschell b&hoorde. t.

De prijsstij,gin:g Is een ge,volg van d~
zeer verbeterde statistische positle, welke aan de ma:rkt eindelljk het vertrouwen terug heeft geschonken.
Het wereldverbrulk was in
1936
1.033,781 ton
1935
934.155 "
(voor de crisis) . \.1929 .805.421"
De wereldvoorraad 'bedroeg
ultimo 1936
430.000 II:
1935
586.000 ,,;,
,
Wlj zien dus hlerult hoe zeerve,sl
gunstJgel' de positle Is geworden.
.

I

I

GUllstige factorell
Het verbrulklleemt niet aIleen to~ tl.1
verband met de toenemende bewap~
nlngslndustrie, maar ook omdat het
aantal personenauto's vool' pal'UcuUer
gebrulk stijgt.
(.
Dat toenemende verbrulk is echtei'
ook een gevolg, van de vele nieu\ve doelelnden waarvoor rubber wordt gebrulkt.
Door research-wel'k zijl'l tal van nieuwc
arletnlO'gelljkheden ontstaan als !Verwerking in wegen eJl In textlelgarens.
BIJ dIe wegdek-experlmenten is geble·
ken dat rubbel'poeder izeer geschlkt
daarvoor ls, waarom dus de ultvin'dlng
van rubberpoeder van groot belang is
voor de ~timulat1e van het ,verbrulk.
Een alidere uit'linding van den heer
Bot in Soerabaja ·maakt het mogelljk
om zonder vulcanlsatle uit latex een
sOOrt rubber te vervaal"dlgen, welke op
goedkoope. wijze in alle kleuren gemaakt kan worden. Zij is oplosbaar in
terpentljn en ges~hikt voor vloer- en
dakbedekklng. Nleuwe toepassillgen van
rubber .zijn o.a. : .wegpunalsesvan rubbel', welke tharts in Londen blj wlj<!e
vanproet zijn aangebracht op drukk,'?
krulspunten.
I
In Australle zijn <1e hooven van de
paarden del' bueden politte beslagen
met rub.ber hoef-"ijzers". In. Australia Is
men oak reeds vel' gevorderd in het
menlgen van rubber in het wegdek. Ue
Engelsche spoorwegmaatschappijen hebben onlangs groote orders geplaatst
voor buffers en binnenkort zullen 50.odO
rubberveeren in die buffers worden verwel'kt. De fir.ma Ooodrlchheeft na
langjarlge . prQeven l'ubberbanden
rubberveeren voor ttamwagens weten te
construeel'en en a!s deze vool' het trambedrijt voldoen, is het de bedoellng dat
de spoorwegen dit voorbeeld zullen volgen. Van mindel' belang moge als nleuwe toepassing genoemd worden rubber
snaren voor vIoloncello. Ten slotte keeren
wij weer tot de bewapenillg:Hndustrle
terug: en 110emen indat verband de
vervaardl~jng van rubber-gasmaskers.
In· Engeland worden In
Ja,ar tljds
40,000,000 van die masker~
vervaar<;Ugd,
,

en

een

•
De Robaver In 1936

Bruto-winst bijna 9 ton gestegen
Onkosren verder gedaald
STERKE LIQUIDITEIT

Een verbeterlng van de resultaten
kan well1cht voortkomen ult de grootere levendigheld op de effectenmarkt en
ult het emlssiehedrijf, waarblj. evenwel
valt op te merken, dat de winsten uit
dit laatste steeds van ondergeschlkt belang zljn. Een daadwerkelijke verbetering van het bankwezenkan slechts
voortsprulten utt een gezonde vraag
naar nleuw handelscredlet, maar op hat
oogenbllk bestaat hlerop nag nlet veel

De Robavel' blijft ~ij haar .practijk
van de laatste [aren om he,t jaarverslag,
naar de wljze der" Brits,che groote banken reed" In de eerste maand van het
j a al: tepubllceeren·,. een methode welke
ten zeerste valt toe te [ulchen.
Het verslag van de dlrectle IS, zooals ultslcht.
~ewoonlljk), sober; er wordt slechts met
Liqulditei,tspositle zeer
enkele woorden melding gemaakt van de
gUllStig
belangl'ijkste feiten op financleel en economlsch gebied In het atgeloopen [aar :
Wat de batans pel' t Januarl 1937 be"Het helangrljksta feit In de finan- trert, deze tsont een zeer gunatlge ll·
cleele geschledenls van het afgeloopen quldltett. De dtrect opetscbbareverJaar . was zonder twijfel het losmaken pllchtlngen ult rekenl~gcourant-saldl
van den gulden van het gQud. On2e en -geadvlseerde wissels 'bedragen ca.
. Fen ollguustige factor is ook (Ie
munt, los van het goud, toont eerst recht I 162 millioen; daarnaastbellepen de
lleigillg om hoe Ianger hoe meer in
haar Innerl1jke kracht; het lngesteld deposito's f 38.1 mlll~oen. Aangezien de
het gl'OOt sYllthetische'rubber te proEgallsatlefonds heeft moeite om den Robaver ·~11 sedert 1923 geen speclflcatle
duceeren. In (Ie eerste plants wijzen
gulden ·niet boven een zeker pell te la- meer 'geeft yah de termijnen, waarop
deze deposlto·s zljn toevertrouwd, kan
wij dan op het vierjal'~u plan ill
tel11 stljgen.
men dus het totaal Ibedrag aan dIrect
DuitschI"nd, waar lueu de fabrlca;·
"In den loop van hetjaar?egon ook opelschbare verpllchtingen nlet nagaall,
In ons land een kell'tering te komen in maar Qok al telt men het volle bedrag
ge van kuustmatig',e 'llbber flinlt
het economische leven; vooral in de van deze deposito's daarblj, dan nog
heeft aangepakt. Niet aIleen doo,r
scheepvaart en den scheepsbouw kwa- staan tegenover ,ca. f 200 ml110en aan
prodllCtie van , kUllstrubber, lllaJa)~
men de teekenen van verbetering duide- dIrect opeischbare verpllchtlngen, liqulo,()k door regeuera.tie van Olule rublljk aan den dag. Ret prijsgeven van de de belegglngen ten bedrage van rulm
ber dl'eigt het verbruik van·llatuurmuntpal'iteit heeft deze opwaartsche be- f 136 mlllioen.
'
weglng te onzent versterkt; het heeH
lijke~,rllbber in Dllitschland terug te
.-.Il:1
veelal een stlmuleerenden Invloed ge1 Jan. 1937 1 Jan. 1936
Ioopen.
1
oefend op handel en bedrljf, .dle zlch
(in mlllioenen guldeu8)
De kunlStJmatige rubber is echter nog reeds sterk hadden weten aan te pas- I<:as, Ifasslers en "call" - 30.2· 13.6
75.5
63.7
steeds vljf maal zoo duur als natuur- '3en.
Wissels
rubber,..... maar men heeft er ge'en of
"In de economlsche opleving speelt de Banken en banklers
weinlg deviezen voor noodig om die te herbewapenlng een rol van bete,ekenis.
25.9
30.4
(onmidd. opelschb.)
produceeren, zoodat de kost-prijsfactor Wer1<elijk gezonde algemeene opleving
136.1 1,1)3.2
zwaarder kan gaan wegen naarmate de kan - het zij hler nog eens herhaald ~erstworden verwacht, Indlen aan de
deviezens:chaarschte stijgt.
().
Ook in Italle heeft men dat probleem volgende drie voorwaarden is vo1daall: . De stlJging van de llquide middelen
tel' hand genomen, mede In verband ~el1 stablele int.el'natlonale politIek, een houdt verband met de toenemlng van
met deviezenmoeilij~heden.Daur is o.a. ,tablele internatlonale muntvel'houding de ,verpllchtingen. Deze bedroegen het
het bletareaal ultgBbreld, nlet om meel' en een stabiete internationale handels- vorige jaar ruim f 161 mlllloen, wat ca.
sulker te produceeren, maar meer al- oolitiek, bevrljd van hooge dpuanerech- 63% ultmaakte van dehlerboven bere..
cohol en dIe. alcohol wordt dee1s go- ten en contingenteerlngen".
kende . direct . opeischbare verpllch..
mengd in benzIne om dusaardolle, ,die
"De ingrijpende gebeurtenissen op fl- tlngen; op 1 Jannar! 1937 betlroeg dit
met deviezen betaald IlUoet worden tn '1ancleel gehied hebben in het laats,te percentage v,an leklas llquiditeiten te ...
geringere hoeveelheden te importeeren. 1<wartaal lev~ndlgheld gebracht in het genover. de direct ope~chbare verpllch...
Ole meerdera alcohol dient echter ook Bffecten- en emisslebedrijf. Daarentegen Ungen 68%, dus nog meer dan het vo"
ter productie van kunstrubber en met 3 IS de wisselmarkt, sedert de operaties ,rlge jaar. j
-_:{~.,.-~i..:l~~ ~{~~.g~~. §- ~ &r.-~"-~" • --,-. 'V':'::;<t.-:.- cC'"" 'v·.. -1
Kilo alcohol Wordt 1 Kilo kunstrubber van het Egallsatlefonds aanvlngen, vrijgewonnen. Die alcohol wordt deels ge- weI verstijfd. De rente ging in het afl
De Dldtsche belangel\
fabriceerd ult rijstkaf (l00 Kilo kaf -;eloopen jaarop en neer, naar gelang
Het valt op, dat in de toellchtlng <lit
geeft 20 Kilo alcohol>. I
\
men gevaren zag voor de goudblok-vaOak Japan Is bezig om synthetlsche luta's; sedert het goud ook hIei' te lan- jaar nlet .meer. gesproken wordt van
rubber te maken, naar ve,rluldt volgens de werd losgelaten, Is de geldmarkt zeer de Dultsche deblteuren. Wlj herlnneren
een geheel ander procede dan In andere "t'ulm geworden. De vraag naar nleuw eraan, dat in het vorig jaarverslag het
landen. Wat Rusland aangaat, hebben ~rediet bleef beperkt. Ol1ze rentewlnst Is saldo van dIe Dultsche debtteuren, niet
wij daar ook meel'malen op gewezen, 1ngeveer gelijk aan die van het vorige door zekerheden 'buitenDuitschland ge ...
nlet alleen wataangaat de synthetischB Jaa1'.
dekt, toemaalsnog ca. f 3 ~illioen be·
rubb,er zelve, maar' ook rubber gewondroeg
(elnd 1933 hedroeg dit totaal/16.5
,;Alles bljeengenomen zljn de resulta..;.
nen ult latexhoudende strulken (we~!{e ten van onze inste,11lng over· het afge- m1l110en) ; uit dlt nlet meer vermelden
volgens de Soviets 10 ton rubber per loopen jaar zeer bevredlgend toe noemen. mag men weI aflelden, dat d1t Dult..
~ H. A. zouden geven).
I
Oe algemeene ..omsh\ildigheden - poli- sche belang thans. tot een' zoo gering
B~hou\ien' wlj de felten
echter tiek en economIsch - brel)gen ons ech-' bedragls gedaald, dat de dlrecUe een
nuchter, dan is het op dat gebied nog ··er er 'toe u in overweging te geven we- hijzondere vermeldlng hlervan in he~
lang nl.etzoover gekomen als de ver- ,ierom een ulterst voorzlchtlg be1eld te jaarverslag ove11>odlg achtt-e.·
schlllende regeeringen. ong wll1en doen volgen en pelangrijke bedragen· aan on- . Hierboven "'wezen IWij er reeds op, dat
gelooven. WeI is de import gedaald In -!e reserves toe te voegell".
ult de hoogere winst - naast. de vel'·
Rusland van maxLmaal 47.300 ton in
De cijfers van de wlnst... en verl1es-\ hooglng der Open Reserve met f 1 mll...
1934 tot 38000 in 1936 en In ItaW~ van rekenlng weerspiegelen den hierboven 110en - een grootere dohtle plaats
bljna 21.QOO ton in de maanden· Januarll geschetsten gang van za'ken op geld- yond aan de "Bij'zondere reserves te ...
N<Wember 1935 tot 15.500 in dezelfde 'pe.. en eUectemna1'lkt. Dewin.st 01> rente gen 'mogelljke rislco's" welke geboekt is
dode hi 1936, maar dat Is mede ~en en wlssels Immers toont een' kleine onder crediteuren in rekening-coural1t.
gevolg van ,tiet elnde van den striJd in vermlnderlng aan te,genover het vorlge In de afgeloopen elf jaren is deze reser'"
Abessynie ;
Dultschland Importeerde Jaar, n1. Vlah 7.6 tot 1.3 mllHoen, waar- va gedoteerd tot In totaal I. 18.950.000,
J!an./Nov. In 1936 totaal 64.335 ton te·· ~egenover ech~r staat dat de provisie- hetgeen weI zeer duldeli}k de vool'2lch·
gen 58.000 in 1915; de Invoer steeg da,ar winstaanzlenlljk steeg, n1. van /3.8 tot tige bedr1jfspol1tlek onderstreept.
dus. Terwljl Japan in het tlJdvak ,Jan.! f 4.6. ml11ioell, de inkomsten ult effec·
Nov. 1936 importeerde 53.000 ton tegen ten en syndlcaten van 2% ton tot bljna
51.500
1935, zoodat oak danr een stij- 5% ton. Ret totale resultaat Is een stljGOENIEZAKKEN
glng Is waar te /l1emen.
gIng,van de 'bruOO-winst 'Van I 11.7 tot
Cal c t\ t t a, 20 Febr. (R~uter);.
!)ijna I 12.6 milIloen.
ConcIusie~
Vor. 'Not. 20 Febr.
Daarna!Mt toont het opkostencljter
Rs. As~ .Rs. As.
eenverdere dallng. aan. ~drcegen de
Als wij de gunstlge tegen de ongrun- bedrijfsonkosten In
1934 nog bljna Heavy C'zakken, gestLge factor~p atwegen, dan slaat de :ba~ I 6.4 ml111oen, in 1935 was dlt' cljter
zoomd, ready, 'VrlJ
lans naareerstgenoemde over. Na de reeds 'Vermll1derd tot even J 6 mllHoen,
tangs boord Calcut...
prijsdallng is weer e~n herstel lngetre- terwijl over 1936 de onkosten I 5.8 mllta, per 100 stuks.
den, de meerdere ult'voer, door verzach- lioenbedroegen, een dallng van ol1ge- Blauw gestraept,
ting der restrtctle, werd als een hausse- .veer 6 ton of ca. 10% in twee Jaren
21 05 e21 02
40 x 28, 2% Ibs.
factor beschouwd, zoodat de rubber- tljds. H~t resutaat is geweest, dat nlet
mld.-pr. mld ....pr.
s'ituatle als gunstlg kan worden be- aIleen de resel'veerlng ~net2 ton kon Groen gestreept,
schotlwd).
23 09 23 09
worden verhoogd, ,maar ook het divi- , 43 X 29, 2% Ibs.
mld.-pr. mld.-pr.
dend, dat van 4~ op 5%% is gebracl\t
(Nadruk verbodenJ
De markt was stH en ,priJahoudend.
en mltsdien 4% ton 1ueer elscht, terwijl
ten ~dotte bljna 2 ton meer op nleuwe
rekenlng,wordt ovevgeboekt.
DE KATOENMARI{'.l'
Het Is dug al~eszlns begrljpelljk, dat de
RIJSTrEND£R
,:Urectie de resultaten over 1936 zeer beLIve l' P 0 0 I, 20 Febr, (Reuter).
'De ultslag der op heden ·gehouden -:redigend noemt, maar het Is t~vens
Vor, Not. 20 Febr.
B1111tontender VQor 350 tons Java zUver- een 'zeer verstandlge poUtlek om een AmerIcan, MIddling,
roorzichtig
beletd te voeren. Immers
vlles-rijst, afscheep per s $. "Slberg" dd
7.25
'spot
7.22
12 Maart a.s. van Tandjong Prlok, ten blljven de vooruitzlchten op economlsch
~gvpt1an, Sakellaridls,
behoeve van de mljnwerkers op het '5ebled, hoewel verbeterd, toch op z'il
10.0'7
F. Q. F'i. Spot
9.97
'llinst genomen on.zeker, tel\'Yijl de toeelland BUUton; Is als voIgt:
komst van de geldmarkt voor het bankwezenwe'inlg winst-as~c!ten bledt: de
O. & S. y/h. Meester
/ 3.59
PRIJS-INDEX VAN PRODUCTEN ,
dallng van de rel1tewinst - in 1934 nog
O. & S. v/h. Meester
It 3.69
. D. & K; v/h. Meester
f 7% m1l1loen! is In dlt opzicht teekeJl 3.61~
Lon den, 24 Fabr. (Aneta). Redell
nend: als resultaat van de thans ge3.69
M. D. v/ll. Meester
181.9:
Gisteren 182. 4. Weken geleden
volgde geldpolltlek staat ons e~n perlode
. 'tV. & D. vIh.Meester
II 3.68
van goed-l{oop geld te wachten, welke 178.5. 52 Weken geleden 141.1.
Toegewezen/ aan het Makelaarsktn- het voor de bauken zeer moeUljk zal
tOOl' Gijselman & Steup v/h. Meester tot maken om haar rentabUlteit te handhaFAILLISSE~IENTEN
den prljs van J 3.59 per plcol C. & F. Yen. WeUswaar waren ook de vorlge
crlslsjaren nlet zeer winstgevend, maar
Tandjong Pandan.
Uitgesproken
de geldkoersen waren toch' nlet wt zoo'n.
uiterst laag .pen gedaald als thans. BoBij vonnts van den Raad van Justitie
vendlell vonden de bankell to~n nog te BatavIa, ter buitengewone terechtMJJNBOU\V-RAPPORTEN
eenige compensaUe in den Wis&elhandel,
zittlng vall Dinsdag 23 Febl'Ua!1 1937,
i
"lUoeara. SipougiU maar - het jaarverslag wljst hierop ..:..
Is ultgesproken het falEJssement van:
sedert de operaties van het EgallsatleOedurellde de week van 14..2..'31 tim fonds aanvingen Is de wlsselmarkt vrij ..
'Mohamad Sapl'in, van beroepCom.
20-2-'37 werden te Pagaran SI Ajoe 552 weI verstijfd. Deze ultlng doet den'ken mles op het Hoofdkantoor van den
ton erts vermalen van gemiddeld 10 aan een soortgeliJke opmerklng van ee.n Pandhuisdienst, w0l.lende te Batavia·
gram goud per ton en 7 gram zUver per del' gl'oote Engelsche hanken, namelijk, Centrum. '
ton.
Bij vonnts .van tlen Raad van Jus~itle
dat voor haar· de wlsselarbltrage nlet
Simau meer geworden was dan een makelaars- teBatavla van _24 Jlebruarl 1937 Is uit..
Oedurende de week van 14-2-'37 tot functle tusschen de officleele Yaluta· gesproken het fa1llissement van: c
Yong Klan Lan, koopman wonend~
20-2-'37 werden te Lebong TandaI 1768 Instailtles en: den handel. Inderoaad
tOll erts vermalen 'Van gemlddeld 9.1 blljkt de~ belangrijke brOil van inkom.. te B~tavla ..Centrum, Senen No. 189 en
dwt~ goUd per ton en 112 dwts zUver· sten voor de handehbanken hoe lan~er aldaar h~lldeldrlJvende onder het mer_
pn ~n.
I
4
.
I. --"'~__ ~:~
~Q~ me~r op tQ 'h·o~en. .'
!! I : ' Nam Kin. '

glngen, die 'zoowel drukken tip het vervoer van rubber naar Amerika als naar
Europa. Ala wlj voor oogen houden, dat
het wereldverbruik in vijf [aar met
rulm 300.000 ton Is tcegenomen, .w aa r -.
van circa. 225.000 .oJ) rekenlng is te
stellen van de 'vel'. staten, beteekent
dit dat 70% van die toename aan Arnerlka te danken is. Het verbrulk aldaar
is op z\jn beurt weer afhankelilk van
het autobedrijf, zoodat een groote staking als dle bij General Motors direct
het verbrulk drukt, zij het dan slechts
tijdelijk.
(
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tlt\T.AVmSCiI - NIEUWS:hti\D van Donderdag : 25 Fe.nrliarI 1937

Bloeiende Bongerds in Februarl. - In een kunstmatlg verwarmden boon~.
gnard-onder-glas te Zwaag (N.·H.) - cen zgn, stookkas - s.taan de prurmeboomeu reeds in vollen bloel. lIet zal nog wei een kwart jaar duren eer
.
de Betuwe hen dat nadoet

I

VlERDE DLAIJ

De medaille, naar ontwerp van Toon Dupuis, welke namens het Prfnselljk
Paar tel' herlnnering aan Zijn huwelijk, is uitgereikt aan de leden. der Hothouding er van het Vorstelijk personeel, bljeen op den teestavond In den Haag.
/
schen Dierentuin, hun door II. M. de Koning'in aangeboden.

Bij den Dinkeldijk is door den Rijkswa terstaat een wacht geplaatst, opdat de
door het hooge water gedupeerde boeren hem niet zullen doorgraven tenelnde
.
het water naar deze veel lager gelegen rivier te laten arstroomen,

Fola's
uii de
LlJcht..

De \Va.a 1 Is zoo sterk gestegen, dat de \Vaallmden te Nijmegen weer blank staan. Vroeger veroorzaakte zulks steeds
aanslenlllke stagnatie in den dienst der veerpont, doch slnds een brug de verblndlng vormt, trekt de Nijmegel1aar
zteh van den hoogen waterstand nlet veel meer aan.

Amcrika is nog steeds het Iand der scherpe tegenstelllngen r tetwijl men in verseheldene staten
thans niet weet, hoe zich het water van het lijl te houden, graaft men in het dorre Arizona voor ird..
gatle-doeleinden een 120 km, lang kanaal tusschen Calexico en Yuma. Het kana al, dat Amerika's
grootste zandwoestijn vruchtbaar moet maken, zal in 1939 . worden voltoold.

'.
•

Ten tweeden male heeft het klelne Dee nsehe zwem-sterretde Ragnhlld IIveger
bij de wedstrljden te I{opellhagen den Nederlandschen melsjes een wereldreconl ontroofd: Ook 01) de 200 meter sloeg zij onze rugslagkamploene in den
~ zeer fraasen tljd van 2.46.3. Links Nida Senft, rechts Ragnhlld,

Het Britsche oorlogsschlp "l\Ia lay a", dat kortgeleden voor de Portugeesche
kust ill aanvarlng is geweest met het Nederlandsche 8.S. "K~rt()sollo", is voor re.
paratie te Portsmouth aangekomen, De averij aan den romp is dnidelijk te zlen,

Er is nog ljs! - Terwijl de stedellng nog tenauwernood weet dat het heert
gevroren, wordt men er op ~t IJsselmeer en de lVaddenzee nog steeds aan herln..
nerd. In den hoek tussehen de Friesehe kust en den Afsluitdijk heert zlch, als
gevolg van den aanhoudenden N.·\V. wind, een groote hoeveelheid drijfijs uit
de lVaddenzee opgehoopt, welke ter plaatse een arctisch landschap heert
doen ontstaan."

Nu het, water is gezakt kan men zrcn eerst goed Ceil v()orstelling vormen van de verwoesttnsen welke in de Amerikaansche steden zljn aangerlcht, Foto
links: Een leger van arbelders relnlgt de straten van het brllingrijze slib, dat Ilet water heeft achtergelaten ; loto milttlcn: Piano's staan to
dl·og:en
Foto rechts: Een gestr~n(te motol'boot•
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VIERDE BLAD
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heleft); heeft hij niet geboden, dan in
de door u zelf geboden kleur ; pas Indlen
noch de partner, noch degene die uit
meet komen, geboden h!2eft,komt de
kleur van den bltnde in aanmerklng.

Bridgerubriek,

O.--W. kwetsbaar; N. is gever.

Nederland-Oostenrijk
Lessen uit den wedstrijd

<)

S pel 6.

Bloenlleziu,g"

~

door mr, F, \V. Goudsmlt

N.
•

I

a

h

'<?O
3

10
9
8
·6
3
2

IV

~

b
8
4
3·

Dank zl] de welwillende medewerklng
van het bestuur van den Nederlandschen Bridge-Bond hadden wij gelegen-'
held om alle spellen van den wedstrijd
Nederland - Oostenrijk na afloop van
• 5 3
It 10 9 6 2
O . .~ h v 1064
de match te bestudeeren en te analy- \V. ~ 8 7 5 2
<) b 7
o a4
seeren. Een dergelijke studle heeJt nlet
,tft 10 9 7.2
... a v 5
aIleen haar nut voar de lezet·s, maar ook
voor ons, spelers. Immel's, pas~ dOOle een
z.
\'1'ij nauwkeurige analyse blijkt, hoe de
verschUlen ontstaan, meer speelaal
• ,~ ,0 ....
wa.araan de versehlllen te wijten zijn.
v
a 11
h
Men kan de fouten. opzoeken en men .
b
b
v 6
kan' uitvinden waar het toeval een rol
895
gespeeld heeH. El·zalwel geen bridge7
mateh gespeeld kunnen worden, waarbij
4
de invloed van Fortuna geheel uit te
sehakelen is, maarmtssehien zal in de
Hetbieden ging 'aldu3 :
verre toekomst eens een wedstl"ijd gespeeld kunnen worden, waarbij het aanKamer I: (Nederland Z-N).
tal fouten zooal nlet nul, dantoeh ulo : pas '; ,Z: 1 in Sell.; \V: pas; If:
terst klein zal zijn. In dezen wedstrijd 2 In R.
in leder geval was dit aantal nog lang
o : 2 in H. ; Z : 2 in SA. ; \V : 3 in II. ;
niet gering. Missehien is het mogelijk, N : 4 In R. •
dat door een onderzoek del" spellen,
0: pas; Z: 5 in R.; \V: pas; N:
waardoor de fouten aan het lieht ko- pas.
men, deze misstappen tot leering zullen
0: pas.
kUllnen strekken, zoodal; deze misschien
vermeden zullenkunnen worden:
Kamer II:
0: .pas;Z: 1 in Sell.; \V: pas N :
2 in.R.
0: 2 in U.; Z: 2 hl SA.; \V: pas;
N: 3 In R.
0: pas; z: ,3 in SA.: ,\V: pas; N:

Indien ik dan oak tat behandeling
van eel1lge Interessante spellen zal overgaan, waarin fouten gemaakt zijn) dan
Is dat niet, om' een ;del' spelers hetzij
van Oostenrijksche, hetzij van Nederlandsche nationaliteit, te krenken, maar
eenvoudig om de lezers in de gelegenheld te steUen, uil; de fouten leering
te trekken. Teneinde eehter elke gevoellghei<.l te ontzien, zal Ik noeh bij goed
. spel, noeh ,bij sleeht spel, eelligen naam
11oemen; ten overvloede voeg Ik hlera:ul
nog toe, dat ik ook voor mijzelf geen
uitz(Hldel'lng maak.

pas.

0: double; Z: redouble; allen passen.

In kamer I ging Ni2del'1and 1 down
omdat 0 met R. a :lan slag gekomeu,
Kl. naspeelde, en Kl. a, v beide, verkeel'd
zaten. In kamer II wonnen de Oostenrijkars eehter hun spel, ja, zij maakten
zelfs 2 overslagen' (geredoubleerd D. En
waarom? W kwam ten onreehte met R.
b uit onder moUef, dat zijn partnergedoubleerd had. Hij vergat da,arbij, dat
men aIleen dan tegen 3 in S.A. -Indien
de partner gedoubleerd heeft -"- met de
door (ien blinde geboden kleur m02t uitkomeu, indien men niet zelf (of de part
ner) geboden heeft. De reglel is. dat men
uit moet komen In de door den partner
geboden
kleur (ais hlJ
gedoubleerd

In "Bl"idgeworld" Is een door Culbertonder den tHel:
"Experts at thelr besl; and worst". Voor
belde categol"1een zou rijkeiijk matel'laal
blj de 232 spellen aanwezlg zijn.

sOll geleide rUbriek

Het ,Is mOn bedoellng Om tt doo!' dit
Nt volgende artlkelen een bloemlezlng
(lall te bieden uit de bovenbedoelde col·
lectie.

w

w

Radio-programma's
.., c

.,

;"

NIROl\I
Batavia I 126 1\1.

i9.03 VOOn\volld,,;coltcert -- 18.30 Oll verkenning - 19.00 Persberichten - 19.20 Kalnermuzi'ek ~ 2().10 Operafragmenten - 21.10
Algemeen buitenlandsch weekoverzicht, door
den heer J. H. Ritman - 21.30 Papulaire
gramophool1muziek (aUeen. ove!' deS archi·
pelzenders) - 21.58' Amster,d. openingskoer6'e11l 22.30 Bluiting.
• B. R. V.
BatavIa I 15'7.89 l'L, Batavfll II 61.66 LU,
17.00 Gramofoonmuziek - 11.30 Persber1chten. - 17.-15 Oramo!oonmuozlek ~ 18.00
BorLs Lensk¥ trio - 18.30 Gen\engd programma - 19.00 Three l'hythm ra.scals - 19.30
Orkestmuzi~k 20.00 Gramofoonmuziek .20.15 CQl1cert (viool el1l piano) - 21.00 iliamofoonmuziek - 21.15 Phohi-relay: Causerie: Een bez.ce-k aan de reparatiewinkel van
de SPOOrwegen - 21.30 Bespeling en besPl"ek1'11g van elgen~omposit1es - 21.50 Cocktailprogramma: Serleuz-e muziek - 22.30 Dans·
llluziek - 23.00 Sluitlng.
BANDOENO p. M. Y.
58.G3· 1\1. en 90.63 M.
11.00 !<'lilnulluzlek en. 2,~\ng - 18.00 Bridge
, =- 18.15 QuarL'et in. A-majeur Ope 18 No. 5
~
van Beethoven.. (Strijkkwartet)
- , 13.40
Persberichten. Op 9Q M. : Muzikaal prOgramma - 19.00 Albert Sandler en zljn orkest 19.30 Orquestm "Tipi~a." - 20.50 HeruitZiencHng Phohi: Voorrlracht (V.P.RO.) - 21.00
Stemming'smuziek - 21.30 ,,8ellon1" - 22.00
,Con~erll 23.00 Sluiting.

It. V. 1\1. J. ,(SElUARANG)
161.29 M. en 88.76 1\1.
16.M '!heemUziek - 18.00 Persberichten ~
18.20 Gevarioeel"d programma .- 19.00 AvondwlJding (N.I.O.R.O.) - 1~.30 In5trumentaal
allerlei - 20.-10 Licht'€ muziek - 21.00 Eventu~l~ herltitzending Phohl-programma.
22.00 Sluiting.
~
A. R'. V. 0. (SOERABAIA)
109.89 1\1.
16.30 Mar~h - 16.33 Viool-recital- 17.00
Maude'line - 17.15 Persber1chtelll - 11.30
Lichte ol'kt'stmuziek - 18.00 'rile London
piano-accord€Olli band! -,18.30 Amusementsmuziek - 19.30 Potpourrieen - 20.30 Dansmu.zi'ek - 21.00 DUikche Uedjes - 21.30 Con·
cert - ~Z.30 Tyroler-klanken - 23.00 Slui-

tinge

. :;

,

NIROll (~[ALEISCIl)
Bandoeng 11 103, PLP 21

17.00 Chineesche Yang

Khimmu~lek

".30 Jav,aaltSClw SAmel'll) "v~n Q€n
~q~n~Qro.,

I

.....

Mang..

,

6

7

O.

nalldoeng It 103, ~MII 45
18.00 Odeoll-gramophoonplaten- progra m..
mao Kl'ontjongmuoziek - 18.30 Ao.zal\ (oPl;oep tot het ,gebed) -en Kor'anvoorlezing
18.45 'l'ur!csche muzie-k•.
Batavia II 190
11.00 Krontjol:g zondel'zal1g - 17.30 Chi·
neesche Yang K'himnJuziek - 18.00 G'evadeem Maleisch programma - 18~30 Sgenda.
neesche gamelan.
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b 10 5

o

~

h
8
6

8

a

4

b
10

b

b
9-

,87652

5 3

Z.
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lIet bleden ging ald us:
Kamer I: (Nederland Z-N)':
\V. ~
O. ~ 2
N : .pas : 0: pas : ;Z : 2 in Seh.; W :
o h 832
o 6
pas.
.... 7 6 2
'" h98543
Jl: 2 in SA.; 0 : pas; Z: 3in seh., ;
vi: pas.
z.
N :. 4 In Sell., 0: pas; Z: 'pas; \V':
pas.
IV o
Kamer II:
v a v a
N :' pas; 0: pas; Z: 1 in Seh.; W:
b
b 10 10
pas.
10
7
N: 1 in SA.; 0: pas; Z: 3 in Seh. ;
9
5
W..: pas.
4
N ; 3 in SA. ; 0 : pas; 'Z : pas; W : pas.
Het bleden glng aidus:
In kal'ner I kwam \V uit met Kl. 4. Z
nam met Kl. a. ,en moest vervolgens vijf
Kamer I (Nederland Z-N) :
maal tro2f slaanom aIle troeven van 0
\V: pas; oN: pas; 0: pas; Z: 1 in
te' kUlinen verwijderen. Hij had toell 6
H.
slagen en kon nog altijd vast op 2 R.
IW: pas; N: 4 in H.; 0: 4 In Sen. ;
en· 1. Kl. slag rekenell. Hij moest natuurZ: pas.
lijk 'op tafel minstens H. b. .10, 9 00. W: pas; N: double; 0: pas; z:
waren, en Kl. h,zoodat. op tafel R.
pas.
b, 10, 9 blee! liggen.
'
\V: pas.
Eerst speelde Z R. a. Z had hlerl1a
een z2.ker spel, door een kleine R. nit
Kamer II:
zijn hand te spelen. Immers, O-W
W: pas; N: 1 in 11:; p: 2 in Kl.; kunnen na met R. V. aan slag gekomen
z: 3 in H.
te zijn, ten hoogste II. a -en h maken,
W: pas; N: <1 in lI.; 0: pas; Z: waarna Z altijd
nog de besehlkking
pas. , '
heeft over I{l. h en R. h, 8. Daarom
W: pas.
speeldl3: Z R. 6 na~ W. den R. h bij 0
In kamer I giilgell de Oostenrijkers 2 plaatsende, nam R. v nlet, waardoor Z
'
down, in kamer II maakten zij 5 in H. zeUs 5 aan trek maakte.
In kamer U-maakte de OostenrijkSchijnbaar is de redbieding van de Oos·
tenrijkers in kall1':r I dus goed, omdat selle Z 4 in SA.
het resultaat op dit spel voor hun voOl'Nederland won dus op dit spel nog
deelig was. Iuuners, zij verloren In ka- eenlge matehpnnten, daar N':derland 550
mer I plechts 300 en WOllnen in kamer II punten moeht boeken en Oostenrijk
450 pnnten. Toeh had de gewaagdJ~' red- slechts 430.
bledlng van 0 in kamer I voordeel vool'
CORRESPONDEN'fIE
Nederland kunnen opleyeren, indien d2'
Nederlandsehe Z. maar nlet te begeerig
T. A. F. - B. te H. :
was geweest om een troeftrek te maken. Z. immel'S kwam met H. a uit en
N
Z
speelde H. na O. troefde afen bracht
~
de tafel met Seh. h. aan slag waarna ~ IV
~
o aTa x
a h x a,
hiJ van de tarel Kl. :Speelde. Z. nam 1 a
h
x
h
Kl. h. van O. met Kl.'a. en speelde toen 5 x x x
10
Kl. 10 na om nog een troeftrek te kU)l- ·3
x X
v
x
b
nen maken. Hlerdoor won O. eehter een
x X
9
x
tempo, waardoor hij het down gaan tot
2 kon beperken.
Z-N kwetsbaa~ ; Z.is gevel..
•

h 7 2
8 5 3

'"

•

a9843

'"

,.

o

-

ta::!="

Verkeer en Waterstaat
Overgepl, van het agentschap teMedan
naar het agentscbap te B1tavia-Centrum,
F. O. BEEH, boekhouder bij de Postspaarbank in Ned.vIndle.

Z: 5 in H. (3) ; N :'6 in Seh. (4).

3

v 9742

~

0

Het elndbod Is julst. ook al gaat Z.
door een ongunstlge Jverdeeling down,
Toeh dient hierbij te wora'2n opgemerkt,
d'at het bleden nog lwei eenlg eommentaar behoeft.
Ad (1) : N moet wel een positief antwoord geven; hij moet eehter nuet 3 in
R.zeggen op R. "a met 3 kletne R.; 3
in SA. was het aangewezen bod geweest
Ook hterna bledt Z 4 In xt., waarna N 4
in Seh. bledt.
Ad (2) : Ook 4 in H. verdient zeer weinlg aanbevellng, 01> dezelfde gronden
als onder (1), opgegeven. Dit klemt echtel' nog des te meer, omdat N ernstlg
rekenlng er mee . moot houden, dat 7welnlg . H. zal hebben, daar hlj al Kl.
en, Sell. geboden heeft.
Ad' (3): D1ar N eerst R. geboden
he: ft· en', daarna H.,' weet Z da t N
slechts een korte H""kaart heert. Ook a1
mag hij dan ~(st-erk~r veronderstellen
dan N in w2rkelijkheid Is, dit neemt
nl\lt weg, dat Z op h, x van H. niet5
in H. mag bieden.
Ad (~): Een roekeloos boc); N kan
nlet weten, dat Z een zoo sterke Seh.kaart
heeft. '
\
Ret
gaan,:

bled~n

had als

voIgt

Inzetrokken d'~ indeeling bij het XIV bataljon toe ,Bultenzorg, thans h:.g-edee~ld ibij
het lIe bataljon te Magelang' de kaplteln O.:
WIERS:\fA; den 1Cden Februal'i 1937 per
m.s.
,.Dempo" uit Nederland vertrokken,
keerende van verlot terug.
Met ingang van.d'cn- dag van overgave
eervol .ontheven van zijne tel' beschtkktngstelling bU, de Ie Atdeellng' van het pepartement van Oorlog, overgeplaatst van net
Sub3istenteEkader te Bandceng naar het
XIVe bataJjonte Bultenzorg de kapitein
P. A. II: J. VAN AARo.'3SEN.
'
Met tngans van den dag van overname
11.:1ast meOt de waarnoming, van de functie
van directeur der Kadoerschool te Magelang
de kapitein M. C. H. W. VAN BEUSEKOM.
Inged'eeld bij het IXe bataljol1 te Tjimahl
de 2de luitenant IW. K. REMMER'f, den 3en
Maart 1937 ~r m.s. "Baloeran," uit Nt;derlal~d vertrekkende, bestemd voor den dl\~nst
hier te lande.
i\1-tillerte

moeten

Overgep!aat-st ,~aar de Ie Ocmpagllil}
kust- en luchtdoelal"tiUerie te Weltevreden
de' lst'a luitenallt del' Artillerie G. E. H.
Z: 2 In Seh.; N: 3 in SA.
KOEN vall de Ie Afde-eling Houwitsers te
Z: 4 In Kl.; N:: 4 in Sell.
Weltev'reden.
'
Z: 4 in SA.; N 5 in SA,
Idem naar het korps, Luchtdoelart1llerle
Z: 6 in Sell.
te Soera baia de Iste lUitenant del' Artillerie
J. 'ST!}AR'f, tel' beschikking gest,sld .....an
den iU::I1<:cteur der Artillerie en ingedeeld
biJ het Subsistentenkadel' te Bandioeng.
Idem naar de Ie Afdeeling VeIdartHlel"ie
te Ma1ang de kapitein del" Artiller:e It A.
MVNZEBROOK, van het Hoofdkantoor del'
Artillerie te Bandoeng.
---~--Met ingar.g van 1 April 1937 e-ervol ontheYen als dir€'Ctem' van de Militail'd Gas'FinancH~n
cchool, tcr beschlkking gesteld van den .In6pecteur .del' Infanterie' en in verbanct. daarMet irigang van 18 Mei 1937 op verzcek medl,3 van. a la SUite van zijn ,Wapen te'iUg- .
wegens ·volbrachten diep.sttijd eervol en met 'gevoerd de kapitein der Infanterie F. SLEE4
recht op pensloen uit 's Lands dienst ontsi. nOs.
onder dankbetuiging voor de door l1rem aan
M'et ingang van 1 April 1937 bela,st met
den Lande bewezenlangdurige diensten: J, de' waarneming van de funetie van directeur
A. PUGLI, hooM van het kantoor voor d'~ van de Mllitaire' gas~hool de Iste luitep.ant
t\dminiEtratie van Landskassen te Batavia. del- Artillerie M. O. DE REEDE.
11et ingar.og van~ April 1931 eervol ontIIl- 'en Uitvoel'1'echten ell Accijnzen
heven als commandant van het detacheIm:ut Kust- en Luchtdoelartillerie te WelGcpl. f.e M~ka&-er als vel'lficateur J teyreden, geplaatst bij de 1d.e Compagnie
FRIEDLANDER, ambtenaar Me klasse.
Kust- en Luchtdoelartillerie te Weltevred~n
Benoemd tot adjunct
A. 'I'll en bel:oemd tot commandant dier compagBOGAARU'l', thans l"Cdacteur.
nie de lste luitenant der Artil1erh~ M. J.
Wegens zevenjar~el1 di~nst negen maan- B~KKER.
den verlof naar Europa verleend aan TH. P,
13evOrtl3rd tot lEur. 5ergeant-hulpmagu·
VAN HENSBgRGEN, ambtenaar 4da kl. bij
den dienst der In- en Uitv. en Accijnzen tf zijhmeester der Artillerie de Eur.' sergeant
Blit:u met bepaling, dat, hij zijn betrekking der Infanterie GINUS, in garnizoen teW'cl~
teyI'eden ..
op 2 Juli 1931 zal nwerleggen.
Weg'ens langdurigen di"cnst een ja:1r verlol
Bij aankomst in India ingedeeld blj het
naar Europa verl~nd aan W. LABARDVS, 8ubs:stentenkader te Soerabaia en' ter be·
g'ooiplolUe€rd douanekommles te Batavia Bchikking gesteld van den belwcrder van
(tolltantQor) met be palI ng, dat hij zijn betr, het magazijn van Ootlog aldaar de sel'op 20 Juili 1~37 zal nederle~gen.
geant-majoor-vuurwerker' KALSBEEK, per
m.s. "Johan van Oldenbarnevelt" van vel'lof •
terugverwacht.
.Topografische Dienst
H.e'vol'de,rd tot QPp€rwachtmeester-adml.
l\Iet ing)lng Vall 28- !"ebl'. 1937 is blj den 111strateur de Fjur. wachtme~ster (gee~aml..
opperwaclttIT\jeester-~dministlllt.oeur)
'l'opografischen dienst bevorderd tot majoor neerd
VAN KINS, in garnizoen te Soerabaia.
d'.} kapltein H. J. DE JAMAER.

Off. Berichten

4inspecteur

-ti

j,JQhil. Lortd<:mer at home" no. 8 -- 19.20
Con<:ert B.B.O. 'Welsh-Orkest - 20.15 B.B.C.
Singers - 20.25 Nieuws en mededeelin,%en
- 20.t5 Weensch'e walsen - 20.53 "Food for
thought"j causeri~ - 21.15 Bluit!ni.
zenders I OSH 13.9'7, aSF 19.8J, aSB 31.04
21,30 131,g Ben .... Tom Jenkiea (cinema-Ql'g~l) 22.00 .,The conquest of the air" 2Z.t1S Concert door Bournemouth Municipal
Orkest - 21.00 Nleuws en me<ledoeelingen 0.20 Dansmt\zie'k - 0.30 Sltliting.
P.\RIS·COLONll\LE
Zender TPA 2. 19.63 1\1.

1\

11 00 Ambol1eesche 1!edtel'en -- 17.30 Ke- 21.40 Litteralre causerie - 21,50 AcWalltel..
tjapi en soelIng - 18.00 Kinderuurtje - 18.tO ten ~ 22.00 C01!Cert - 23.30 Koersen -~ 23.35
Persboerichten - 19.00 Zangkoor (O.O.R.O.) Siuiting.
- 19.30 Bijbellezing (O.C.R.O'> - 20.00 Ha6.00 GramOfoolllutlzlek -' 9.00 Lichte mU- walianband "Lief Souveni~r" -- 22.30 Slut..
ROME (E. I .. i\. B.)
zlek -" 10.00 Concert - 11.00 Sluiting - U.OO tinge
LunchcOl1c'ert -- 15.00 S'luiting.
Golflel18te 25.<1 ~I. Azle·u(tzending
~UOIII
: 17.00 Theemuzie'k ....- 18.00, Wel'ken vall
19.00 GaVarleerd programma '-'- 20.31
Rimsky-Kor'Sa.koOv - 18.20 Hawaiian -18.10
Nieuws - 20.45 Zang-retital - 21.00 Causel'i'3
16.88 lU.
Persberi~hten. Op 00 M. : Muzikaal program
- 21.15 Nieuws (Engelsch) - 21.30 Lichte
n\a - 19.00'Ol'g'elconcert - 19.30 Gevarieel'd
20.00 Wilhelmus -- 20.11 CaUserie: "Wat muziek - 21.15 Sporto'v'!erzicht - 21.55 Vo"
progra1nma-'- 20.00 Concert door het 0'1'- veriofgangers ,gaarne wmen: weten" - 20.25 caal progra,ffill1a - 22.15 Vioolrecital - ~Z.3Q
<:heste'r Behop.berner - 21.00 HistoriscM Voordracht ell zang - 20.40 Persberlchten Nieuw.s - 22.40 Sluiting - 23.45 Nieuws _.
marsch-potpourrleen - 21.15 Oplel'a "Manon - 20.50 Ve,rgadering Phohi-club. BeantwoOl'~ 23.55 Vocaal concert - 0.10 Dansmuzlek Les~aut" 23.00' Sluiting.
!
ding luisterrapporten - 21.10 Voordracht en 0.30 Sport en laat.ste nieuws - 0.45 Sluitlng.
zang (vervolg) - 21.25 Causeri'e: "Amsterdam
R. IV. 1\1. J. (SEi\I~U~ANG)
en de Amsterdammers" - 21.45 Dansmuziek
- 2~.00 Sluiting.
161.29 1\1 en 88.76 ill.
l\ndel'e ZCndCl"8'
ZEESEN
8.00 Con~ert -' 11.00 S1U~lting.
ll.:\NDO~NG

63.03

~L

~l.

Y.

en 90.63 M.

4

18.25 VolksUed -: 18.30 Concert - 19.15
Grie'ksche .kroniek over het leven in l"l'ankrijk - 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 Con·
~e·l't (relay Radio-Paris) 21.00 Nieuwsen
Zenders DJi\ 31.38 ell 19.71 1\1.
BandoeoJ II 103, Ba.tavb II 190,
16.30 Theemuziek - 18.00 Persberi'Chtell -koloniale koerselll - 21.30 Radlojournaal Pi\lP 45
18.20
WaLsen
19.~0
Populaire
muziek
-4
:U.40 Il1ternationaIoe kron1ek - 21,50 Cau
16.30 Ceilo en pian.o - 1'7.00 Nleuws en
19.00 Persberichtel1l _. 19.15 Voorzingcn serle: Het leven in Parijs - 22.00 Concert 2.0.00 Schubert: Sonate O-d'Ur OPe 78 - 20.35 economisch overzicht (Dultsch)
17.1;'
Oansmuziek
21.00
Eventul€ele
heruitzenuit den Kor'an gevologd door een l-ezir.g over met solistel1 - ~3.30 Koersen - 23.35 Slu1·
PianoVOOl'dl'acht - 17.30 CauSerie - 17.:15
d,ir.g Phohl-programma -- 2Z.00 Sluitin«.
den Islam ~ 20.00 . Arabis~h en Malei3ch tinge
B1uiting.
.
programma 'verzorgd dOOle het Oamboes·
Orkest - 21.30 Specl~al gambang kromOl1iA. R~. V. O. (SOERABAIA)
Unders: DJE 16.89, OJQ 19.63 (van 20.30
ROi\lE (E. J. A. H.) .'
prog'ramma. van het Sill Hwa Lauw-Orkest.
109.89 M..
ltU~), DJN 31.'15
Bandoeng II 1031 Batavia II 190
18.25 V91kslied - 18.30 Lichte muziek .aoUlerigte' 25.4 l\-L Azla·uttzendin,
Pl\lll 41S, ~~,L.~ 29
6.30 Marsch ......'·6.35 Gymnasti'ek - 6.50 19.30 Nicuws (En~lsch) - 19.45 Lichte mu19.00 Gevarlee'd progralnma (relay)
Oramofoonmuzlek - 8.00 Sluitlng - 11.00 z~e1t- _ 20.25 Groeten aan de luiGteraars 22.30 Voortzetting d'er gamJ>al~tbespeUng ....
20.35 Nieuws - 20.·15 Opera4fragmenten. - Marsch - 11.03 Btemmingsmuziek - 11.30 20.30 Ni'euws en economis~h overzlcht - 20.45
23.30 Sluiting.
21.00 Actueele c,auserie - 21.15 Nieuws !(N,n- Oramofoonmu~:ek - 12.30 Muzlek enzang Voor de jeugd - 21.15 Pianorecital - :U.30
ge~ch) 21.30 Nieuws (Japans<lh) - :U.-I5 :..:.. 13.30 Gevarleerd concert - 14.30 Sluiting. Nieuwsen economisch overzicht (Eng. DJE,
Y. 0. R. ,0;' (MA1:EISCII)
Opera-acre - 2~.30 Nieuws -- 22.40 Sluiting
16.30 Marsch - 16.33 Engelsche walsen - DJQ, en DJN, N~t.d. DJA en DJB) - 21.·15
.....
23.55
Xylophom~ en orke-st ~ 0.20 Vocaal ~'1.00 Rumba's -- 17.15 Pcrsberichten - 11.30 Radiojounlaal _ 22.00 Japansche pianOwer•
105.26 l\t.
concert ' - 0.30 Sport- en laatste nieuw3.
"Alexander's accordeon-orkest - 18.00 Aller" 'ken _ 22.15 "Torquato Tasso" van: OQethe
lei - '19.00 Kc'Oren - 19.30 Halle orkest .•. _ 23.15 Causerie - 23.30 Sluiting.
11.00 Maleische liederen -17.30 Arabische
20.30 Ouvertures - 21.00 Dacsmuzie-k en ha,
l!~deren. - 18.00 Jav'aan,s.che Uederel1 - 18..10
waii~ll , - 22.30 Oramofoonmuzlek ~ 23.00
B B C (LONDEN) ,.
Persberl~hten :....:. 19.00 Ainboneesche liederen
Sluitmg.
• • •
~
- 19.30 Voorl,ezen uit de 'kof'an - 20.30 Ke 4
i
tJapi ,,8ekar Gallh" - 22.30 Sluit1ng.
Z~i\ders: GSC 31.32" GSB 31.55, GSA 49.59
--------w..,.ram
....._ .._·
_'
NIRO~I (l\IALEISCII)
, 6.3"0 Big Beu: Oansmuziek - 7.00 "London
PIIOIU
NIROl\1
Bandoeng 11 103, PLP2'J
calling - 1600 I"~ - 7.30 ,,stone !Quarry" 16.88 ~I.
.Batavia I 126 ~I
. 11.00 Amboneesch FlHitorkest
11.30 8.15 Nieuws en mededeeling1cll. - 8.35 Sll1iSoendaneesche Uederen.
ting.
20.00 Wllhebnus - 20.11 Cellorecital
6.30 Gyntnastiek' -- 6.·15 Luchtlge gramo-.
20.30 Voordracht (V.P.R.OJ - rzO.50'Cello- phoonmuziek -1.00 Gramophoonmtl"zie'k (alZenders:. GS~I 13.97, OSO 16.86, OSB 31.56
Bandoeng II 103. Pi\1I1 45
recital (vervolg) - 21.05 Persberichten l~en. over die 5 archipelzenders) -- 8.00 Slu1 4
18.00 Kinderututje _ 18.45 Chineeschc
18.30 Big' Ben. Cinema-orgelrecital - 19.00
21.15 Cau~rie, een bezoek aan den reparatie· tmg - 11.03 Vooaal, programma - 11.tO Uedjes voor kinderen.
Franklyn Kelsey (bariton) -=- 19.15 "Londen
wi'l1kelvan de spoorwegel1 - 21.30 Bespeling Voor de ziek~n U.KR.O.s.) - 12.00 Weel·.
.
caUin~ - 1000 \" - 19.45 "This is England"t
en bespreking eigen composities 22.00 bericht - 12.05 I~unchmuziek - 13.20 PersBatavia 11 190
caUserie - 20.00 B.B.C. Dansorkest - 20.25
Sluiting.
beirchtel1l -- 13.30 Popula!r programma 17.00 Diverse Scendalleesch~ Hederel1 _ Nieuws en medoo2elingen - 20.t5 Crlcke~
1~.20 Persberlchten (herha.Jmg) - H.30 .31ui4 17.30 PadvindetshalfuUl'tje _ 18.CO Ma1eische match - 21.05 Oansmuziek - 21.15 b1uitin~.
.ZEESEN
tl!11J.
.
I , Uederen -18.30 Hawaiian-intermezzo - 18.-15
Zende.rs: 0811 13.91, GSF 19.82; GSB 31.55
18.03 Populair allerrei - 18.30 Zangles VeOl' Oambang-kromongprogramma.
Zendeu DJA 31.38 en DJB 19.7-1 l\1.
21.30 Big Ben. COl1~ert B.B.O. Theatre-Or·
kindel'€n - 19.00 Persberichten ---:- 19.20 Elclt
Bandoeng II 103, Babvia 11 190.
16.00' Planomuziek ':.- 16.15 Str\jkkwartet wat wlls (se'rieus) - 20.00 Zan:grecltal - 20.30
Pi\lIl 45
kest - 22.27 Kaanermuz~ek - 22.55 "A Scot·
- 16.-15 PraetlS'Che wenken Voor dames - 2,igewlel'muziek - 21.00 Radiotoon-eel: j,Bal
t!sh notebook",causerie - 23.10 Verslag
17.00 Nieuws en economis'Ch overzicht champetre" - 21.30 Dansmuzll€k - 21.58
19.00 Persberichten - 19.15 Mooerne Ara· crlcketmatch - 23.30 "Ezra Pitt and Elmer
(Duitsch) 11.15 Hell fatum van e'en Amsterct openingskoersen - 22.00 Populaire bi~che muziek - 19.30 Persoverzicht - 20.00 come to London" - 24.00 Nieuws en mede·
Friezill (voor kinderen) - 11.45 Sluiting.
gramophoonmuziek (all~~l1! over de 5 archi- Krontjong-gTamO'phoop.platel1concert
met d.eelingen - 0.20 Dansmuzi~k - 0,30, Sluipelzenders) - 22.30 Bluiting.
zang van beken<le zang-ers en, zangeressen - tmg.
.
Zellders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
21.00 Uitzending uit Solo (S.R.I.) JavaanS'Ch'd
20.30 uur), DJN 31.,15
gamelal1bespeling Uit de Pendopo v.an P.K.
P.\RIS-COLONIALE
B. R. V.
18.25 Volksl1ed - 18.30 Lichte muziek R.M.H. Wirjod'iningrat.
19.30 Nieuws (EDI~lsch) - 19.-15 Lichte U'lUZend~r TPA f. 25.60 l\I
Ban(loeng II 103, Ba.tavla II 190
ziek - 20.25 Oroeten aan: de luisteraars Batavia I 151.89 1\1., Batavia Jl 01.66 1\-1.
Pi\IlI 45. FMN 29
20.30 Nieuws en ecoooll'lisch overzicht - 20.-15
6.45 Volkslied 6.50 Concert
7.·15
Muzikale kloein-kul1iSt - 21.30 Nieuws en eco·
7.00·Concert - 8.30 Bluiting - 10.00 Ora22.30 Voortzetting der Ja.vaansclle game- Nieuws en ko'ersen - 3.05 NLeuws (Spaansch)
nomisch OV'crzicht (Eng. DJE, DJQ en DJN, mofoonmuziek. (Alh~en op Batavia 1) - 11.00
lanbespeling
.....;
23.30
Sluiting.
8.15
Nieuws
(Pol'tugeesch)
8.25
SluiNed. DJA en. DJB) - 21.t5 Radiojounlaal - Gevarieerd programma - H.30 Sluiting.
tlng.
.
22.00 Jongeauteurs - 22.15 "GlUck laut
'- 17.00 Gramofconmuziek .:.- 11.30 PersbeVertI1a.g", muzikaal spel - 23.30 Sluiting.
V. ,0. R. o. (lUALEISCII)
Zender: 'rPA2 19.68
!l'lchten - 17.45 Gramo!oonmuziek - 18.00
Vocale klan'ken - 18.15 Padvil1dersllalfuurtJe
'~18.25 Volkslled _ 18.30 Concert - 19.16
105.26 1\1. .
B. B. C. (LONDEN)
- 18.45 Orkestmwiek - 19.00 Radio-cursus
3.30 Kr()ntjong en stamboel - 10.00 alUl-lR~neenSChe kron1ek over 't leven in Frank·
Zender, &
13.91, aSQ 16.86, aSB 31.~~ steno~rafie "Groote" - 1~.3Q Lucbttgeklan.. tins. ..... I,~.OQ, }{l\wal1an - 12.3Q, MalreLSChe lie" . fij.'k, ~ 19,30 NleuW.3 (Engel~h) - 19.45 Con.·
ken .-- 2Q,QQ "La, TQ...~l.\'J ..,... ~~.QO Piln"mu- qer~n - 13.00 J~vaall~h.e lteueren -- U,OO celt (f~la-y Radlo'!Parl&) - 21.00 Nieuws en
18.30 .Bli ,~ll, Pjr~!1Q IlrnCQPat19fl>1 ,...., l~,GO ~t~~ ...... 23,OQ 1JlUitillj,
I
I,
ijhlltin,.
I ""I I i
kQIQnl~l~ ~oer~n - ~l,SQ Jl'adiQJO\\rnaa\ ......
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Niemand kwetsbaar; W Is gever.

O-W kwetsbaar: 0 is gever,

2 in ~eh.; N: 3 in R. (1) .
Z: 4 in Kl.; N:, 4 in H. ,(2)-

o

IV

S pel 8.

Een

z:

N. \

. fi**

- .

Hetbleden ging aldus (O-W passen
steeds) :
;

Spel 9.

tndten W met 'H. ultkomt - hetgeen
o bevolen had - dan kan Z net spel
nlet winnen, daar hljnbet over en weer
over voldoende rentrees besehikt. Buttendien moet Z dan nog maar raden,
• 9
\V. ~, a 8,7 2
hoe hij de R. spelen moot.

-

,

--

,

•

Niroll1: Buitenzorg 182 M.,' Ch~l'ibon 105
M., Pekalongan 92 M., Soekaooemi 193 M.,
Bandoeng 120 M" en de Archipelzenders
Bandcel:g '(Y D 0) 200 M. 27 'M. (P L P) en
29 M. (P M N), Soerabaia I (Y 0 B) 25 M. .
tusschen 8.00 - 14.30 en 31 M. (Y D A) van
6.30' - 8.00 en's avonds, 'fandjong Priok
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14 30 en op
99 M.(Y 0 A) van 6.30 - 8.00 en's avolld3.
Nlrom Oost- en Mldden-J~va: Soera\)aia
II .196 M., 8el11Jlrang 122 M., Malang191 M.,
DJokja 181 M., Solo 188 M., TjePQe 168 M. .
B.R.V.: nuitenzorg 156.25 1\1;, S~kaboe·
lnl 142.18 1\t.
'
Luyks Bata.via. (C\) 143.01 M., aIleen werk..
dagen8Y2 - 10 en 5 th - 8 uur.. \
.Van Wing-en, Pekalongan: 91.14 M:,oSoerabaja 140 M., Semarang 102.09 M., Ma·
ge'lang 91.14 M., Madioen 107.53 M.
Radio lIoIvast, Soerabaja: 159.5 M.
Penang, Z. H. J. 49.3 M.
., ' ..
,Ku<lJa Lwnpw", Z.. O. Z. 48,92' e·n 1\0.10
Philips-Radio, Eirfdhoven., elkenWoens-' .
dagavond QP 19.71 M.
Pittsburg (U. S. AJ 48.86 M. vana! 4 unr

w.
Volkenbondszender ,(Radio Natioe,s) 33.41
ell 31.21 M. resp. Zondags 6.00 - 8.45 t>n

8.15 - 9.45 u u r . .
,
lIongkong. 31.49 M., 15.40 - 22.40.
Rio de Janeiro (BraziliiH 31.58 M. 5.30 6.15 uur (onregtelmatig).
Melbourne (Australia) 34.55 M. Woens.
dag, Donderdag, V)"ijdag, Zaterd,ag 17.30 ,
19.30 uur.
Rome, 31.13M. en 25.4 M. resp. Zondag
Maandag, Wce-nsdag, Vrijdag vauat 6.30 8.00 uu\" en dagelijks 20.45, - 22.45; 6,30
1JO UU~
.
Bangkok 15.11 M. Maan<:1ags val~ 20.30 22.00.

l\Iadrid 20.43 M. 5.45 - 8.30 uur Zondag
1.30 - 3.30 UUf..
Ruysselede (BelgHn 29.04 M. 2.00 - 8.30
uur.

Rl\DIO..NIEmvs

n.

l\f.'s "DE RUYTER"
Qe aankomst van H. M.'s 'kruiser "De
Ruyter" te TandJong-Priok zal door de
Nirom in samenwerking met Radio..
Holland gebroadeast worden. VOOl: dlt
do.el wordt het gouvernementsva, 'rtwlS
i\ANKO!\lST VAN

uAmbon", dat net oorlogs&cllip

zal Va!ell, yall een

te8emOQ~

Z~l,«er VQQnl~ll,

.•

