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I

De nachtexpres verricht metde stlptheid die wij tegenwoordlg van de S. S.
gewend zijn haar plicht. Zij is bijna altijd vol bezet en de twee nieuwe wagens
die over 14 dagen gereed .zullen zijn,
komen '[utst van pas. De scheldende
chef van het bedrijf. Ir Gotz, kwam
Woen~dag naar Batavia met een andere van zijn schepplngen : de "vlugge
vier", wier cerste editie op de dagen dat
de mailboot vertrekt doorrlldt naar
PrilJk, om het embarkement te vergemakkelijken van " verlofgangers en repatrieerenden uit de Preanger. EJ.' l1gt
een merkwaardige symboliek in het feit
dat de heel' GOtz in de jaren van zijn
bewlnd
de omstandigheden steeds
slechter zag worden en zijn dlenst
nochtans steeds verbeterde. In 1929 be ...
droeg de opbrengst del'S. S. 83 millloen.
De reiziger en degene dIe goederen te
vervoeren had gevoelde zicli bij de zen
dienst min of meer' als een in<lrlnger.
Men kon hem ~n zijn goederell, nu ja
den toegang niet weigeren, maar welkom was hij niet. De i~wendige organisatie del'S. S. was een prachtstuk op
zichzeIt: men had: een directorlum
van ftrie man die het werk niet af konden en zich daarom hoog boven het gewoel del' menigte afzonderden.
Het is mogelijk dat zij daardoor het
pub11ek en zijn beihoef~en zeUs in het
geheel nieb meer zagen. Misschien zagen zij het weI maar was het eenvoudlger het te negeeren. Hoe dit zij, in
ieder geval was de situatie aldus: dat
het publ1ek de S.S. weI i~ de gelegen.f
held wilde steren een kleine hOnderd
millioen te sPindeeren om van de S.S.
gebruik te, mogen nlaken ...
De heel', Gotz trad in 1933 op. De
ba ten waren geslonken tot mindel' dan
\
de helft: nog geen 35 m.m. was de opbrengst van de S.S. over dat jaar. Er
is geen., landsbedrijf of !..onderneming
dat zulk een geweldige klap heeft gekregen als de S.S. Het proces van afbraak zette zich voort. Het Is nu, In
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Naar Aneta uit Soerabaia selnt,
werd gisteren tegen mid,dernacht
een moordaanslag gepleegd op dr. ,I
Chr. Snell, die gelukklg evenwel
slechts llcht werd gewond,

lIet 'schijnt dat de organisatle der
"Inchtbeschermingsdiensten" op het
doode punt gekomen is.
,' Nadat men tei~ departemente B.B.
geruimen tijd in samenwerking met
Oorlog gewerkt had aan de voorbereiding van een ordonnantle, waarin
de organlsat.e der Iuchtbeschermlngsdlensten geregeld zou worden,
heeft de regeering kort geleden aan
de betrSkken instanties medegedeeld
dat het haar niet noodlg Iijkt, de
materle centraal te regelen, terwijl
de regeerlng voorts van meenlns
blijkt dat de locale ressorten de kosten zelf maar moeten dragen,

De aanslag geschiedde op het oogen-·
bllk, dat dr. Snell thulskwarn, en de.

aanvaller was zijn elgen, met een plso
platt gewapende hulsjongen. Erger werd
voorkomen door den aanstonds te hulp
snellenden controleur van een particuHere nachtvelllgheldsdlenst, den heel'
P. de Bont, dle den hulsjongen overweIdig de,
Dr. Ort was spoedlg tel' plaatse om
zijn collega medlsche hulp te yerleenen.
Hij constateerde, dat de toegebrachte
wonden nlet gevaarlijk waren.
Ret motlet van den aanslag is onbekend. Vermoed wordt, dat de hulsjongen in een vlaag van kr.ankzinnl~heid
handelde.

Onze Tiileproductie
Naar wlj hoor~n zaI, het niet mogelijk
zijn de op Banka tijdens Chineesch
Nieuwjaar gezonken baggermolen ' l I rl1nyang" zonder speciale maatregelen weer
in bedrijf te krijg~n: er zal nu een
deel van den bovenbouw worden gesloopt.
Het ongeluk met de "Dinyang", dIe
blnnenkort toch in het dok zou gaan,
brengt Intu8schen geen verandering in
het werkplan wat betrelt de omvang del'
productie. Het staat thans vast, dat
Banka dit jaar zijn· quotum ruhn zal
halen.

Javaansch Recbtsbegrip
Karbollw

mee~

,waard dan., ee~ yrouw!

Woensdag stond voor den Djokjaschen
Landraad terecht Pontjoatmo alias Marlno, beschuldigd van moord op zijn neet
Ngadikin, wel,k feit gepleegd werd in den
1936, met een opbrengst van rond 28.5 nacht van 29 op 30 Augustus 1936 in
mm waarschijnlijk. tot stllstand geko- de dessa Djati te Godean.
men. Oat was dus altijd, in die 3 jaar,
In dien bewusten nacht heeft beklaagnog een verdere vermindering van 20 de zijn neef eerst. zwaar mishandeld en
percent......
geworgd, waarna hij den verslagene met
Maar inmiddels had zlch een wonder een kain aan cen tak van een ·waroeboom in den tuin ophing, om zoodoende
voltrokken: wij hebben in de periode den schijn oJ? te 'We~ken, als had Ngavan het bewind van den laatsten hoofd- dlkin middels ophangillg zelfmoord geeinspecteur de S. S. zien metamorfosee- pleegd.
ren van een middelmatig goede, nogal
Deze opzet mislukte evenwel, daar
strat bureaucratische vervoersinstelling v66rdien geruchten in de dessa. gingen,
zonder ,veel" inittatief tot een instituut dat Ngadlkin sinds geruimen tijd een
waar men er achter heen zat" waar liaison had met de echtgenoote van Ponhet beginset" the cust~mer king" ;ot zijn I tjoatmo en de verhoudlng tusschen Pon~
"
tjo en 'zijn neef nlet al te best meer was
uiterste consequenties werd doorge- en verschillende feiten aanwijzingen
voerd, en waar plotseling all e s kon, gaven,' dab hier sprake was van moord
wat in de jaren del' voorspoed noolt ge- uit jaloezie.
kund had. Over de nachttrein is jaren ~ In deze zaak werden 10 getuigen gegediscussieerd. Er was al een plan in hoord en een hunner, de desaman
st~die in de jaren 1931-'32 overigens Kromowijono, verklaarde dat hij op
..'
zijn tocht naar de sawah iets aan
van zoo beperkten omvang dat het een tak zag bengelen, wat later het
thans eenvoudig als volkomen ontoerei- lijk van Ngadlkin blee,k te zijn. Hij llep
kend terzljde zou moeten zijn gelegd. evenwel door. daar hi} m e e r b eMaar zeUs dat kon to en niet om de I a n g s tel lin g
had v 0 0 r
,
~ijn
padi
dan voor het
eenvoudige en afdoende rede~ dat I ij k ... "nachttreinen op Java onmogelijk wa~
ren". Gelukkig bleek ruim tien jaar later
Dit gaf den voorzitter aableiding ~m
, te vragen of hij ook doorgeloopen zou
dat ze weI mogelijk waren, en goed ook. zljn wanneer zijl1 vrouw werd opgehanOp dit oogenblik bedrulpt ondanks de gen, waarop getuLge een heel vaag antenorme veriaging del' inkomsten de .~. S. woord gaf.
zich nog, wat betreft de directe ultga"En wat, als ze je karbouw aan een
ven': zij kan haar kosten betalen uit de tak ophingen 7"
ontvangsten, dank zij het feit dat eert
geweldlge besparing werd verkregen op - Dan h a dl get u i g e n i e t
aHerlei uitgaven. De geheele organlsatie geaarzeld om het dier
is niet alleen betel' doch ook zeer veel t e b e v r ij d. e n.
"Wat een mentaliteit I Dus de kargcedkooper geworden. Voor den heel'
Gotz nemen wij den hoed af...... · ook bouw gaat voor je vrouw!" , '
Ook deze getuige vertelde nlemand
als 'e,en symbool, want hij is het zeker
wat hij gezlen had, zelfs niet taen hlj
niet a I ~ e e n geweest die :dlt won- later voorbij het huis kwam en de mender heeft gewrocht. Maar deze eel' zul- schen hoorde vertellen, da t Ngadikln
len wlj hem niet onthouden: dat hij er- aan bulkpijn overleden was..
in geslaagd is de geheele geest van het
De rest van het verslag besparen wij
landsbedrijf grondLg te veranderen. Dat
den
Iezer. Het was ons slechts te doen
is .eigenlijk belangrijker dan de materieele en de organlsatorlsche wijzigln- om de getuige-verklaring van den braven Kromo, welke in haar soberheid
gen, die hij heeft aangebracht.
zoo'n helder llcht werpt op den weI zeer
Zijn opvolger krijgt het wat gemakke- "practischen" inslag van de Opstersche
Hjker: nu eenmaal het front van on- rechtsbegrippe~.
verschilligheid, zelfgenoegzaamheid en
bureaucratie is doorbroken zal het eenvoudiger zijn de ontwik,keling door te
CONTRoLE OP SPAANSCIIE GRENS
zetten in de go~:le ric'htlng. Er llgt Cell'
moeilijkheld op zijn weg: niemand zal
VolgeQ.s een Reuter-telegram uit Panu ooit meer gelooven dat er iets 0 h- rijs is officieel bekend gemaakt, dat de
m 0 gel Ij k is voor de S. 8 .......
internationale controle-commissie aan
de Fransch-Spaansche grens' ult ' N eR. d e rIa n d e r s zal bestaan.

het doode punt ?
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Teg-en::trijdige berlchten cmtrent verloop
van den strijd rondom Oviedo. - aooden
doen wanhopige pogingen om weder in /)'i~
zit van den weg Madrid - Valencia te koi men.
Verscherping disci pine 'bij de re-,
geerlngstroepen.
Fransche senaat verwerpt met algerneene
stemmen wetsontwerp betreffende quota.
en ultvoerrechten. - Cornmentaren op Von
NeUL-aths bezoek aan ~\~el1en. - De staking-en in Amerika.
Tcestand in ShellSi wcder norrnaal.

I
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Het Derde B}ad: C. K. EIcut ovet de
Grol1'dwetswijzlging. - Allerlei uit Ned,:!'''
land en het Buitenland. - Kort Verhaal. Personalia, -

Radio-progra~ma's.
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nlngen, -
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In de desbetreffende circulaire worHet SchooItreiuschandaal
den verder enkele aigemeene regelen
De leden van de Koninklijke lIandelSillissie naar ZUid-Amerika zijn naar gesteld. Zoo worden de residenten geNaar Aneta uit Malang seint; heeft
Cherbourg vertrokken om zich h" te ~chepen llaar Rio. De !eider -der miss ie, noemd als lelders der organisaties, on- de politierechter luldc¥r" 'uitspraak:
jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek (links) in gesprek met prof. V"n Kan. Geheel der supervisie van de gouverneurs.
doende in de zaak van de drle opge-:links minister jhr. Oe Graeff" die o.m. ten afscheid aanwezig was.
De burgemeesters hebben, al moet de schoten jongens die het sch~ndaal In
beschikking over de gemeentediensten den schooltrein veroorzaakten, de be ...
,-- --------~
via deze autoriteiten loopen, dus geen
eigenlijke,
practlsche taak in de lucht.. klaagden veroordeeld tot geldboeten van
Iudie en de rubber
l\'lijllbou ,vzakell
beschermlngsdiensten, maar voor hen is J 25, / 15 en f 15.
Zooais men zich, herinnert, eischte
danook de ongetwijfeld veel schoonere
Naar Aneta uit Den Haag seint, ~ordt
De activiteit die het concern-Marsman taak weggelegd, voor de dubbeltjes te het O. M. tegen elken beklaagde een
in het beurs-overzicht van de Telegraaf hler ontwikkelt, geeft goede hoop dat mogen zorgen.
maand voorwaardelij.k.
ten aanzien van de huldige rUbber-situa~ al~erlei mogelijkheden op mijnbouwgebied hier thans zeer grondig worden
Naar schatting zal voor de inrichtlng
•
18:1pm
tie nog opgemerkt, d'at de Britsche....\\~"t
onderzocht. Voor het onderzoek van van een beschelden iuchtbeschermings}I..,.
bervoorraden practisch reeds verdw.erH~'n een aantal concessies die aan het con- dienst voor Batavia een kapitaal van
NotariSklerk gearl'esteel'd
schijnen als gevolg van de behoeften del' cern zijn aangebodE!l1 door Indische ex- f 250.000 noodig z1jn, terwlil de jaarregeering, terwijl een sterke ultbreidlng plorateurs zijn twee zeer bekwame Ame- lijksche ultgaven pl.m. / 15.000 zullen
Een Chlneesche klerk va~ een nota..
!
van de rubber-productle afstuit op ~oel":, rikaansche ingenieurs hier aan het werk. bedragen.
riskantoor hier tel' stede is, yerdach~
Wat de nikkelertsen op Celebes beHet ziet er dus naar uit, ot er onder van verduistering van stukken, gearres...
lijkheden in d~ rubber...produceerendo
treft
zljn,
zooals
men
weet,
verschillende
deze
omstandigheden voorloopig niets
landen, met uitzondering van N~der
'gegadigden aan de markt. Onderhande- van de luchtbeschermingsdiensten te- teerd.
landsch-Indte, waar deze moeilljkheden l1nge~ wachten intusschen op het rap- recht komt, daar geen enkel ressort een
De man moet in December van het
geringer zljn dan elders.
port -van de hoog:eeraren Reinders en dergeHjk kapitaal bijeen zal kunnen en vorlge jaar een ,drietal not~,rieele a~ten
Van Oyen over het toe te pas~en pro- willen brengen, voor een onderweFP, dat op geheimzinnige wijze hebben doen.
Toch pessimisme over cede. Men weet dat de ertsen vrij arm in de eerste plaats tot de landstaak bepr'odllctiecapaciteit "
zijn, doch dat zoowel prof. Caron als de hoort, want een Ollderdeel van de lands... verdwijnen.
firm~ Krupp een procede hebben ~a.. ve~dediging is.
.
In het beursoverzicht van" het ,~AIg~ mengesteld, dat de winning ook van
Het spreekt uiteraard vanzelf dat geVERTREK II. A. CROIHMELIN ' •.,
meen Handelsblad" wordt. betooJ~~ d~~ deze ertsen rendabel maakt. . Naar wij bruik gemaakt kan worden van d~ plaat..
de stljging der rUbb~rwaai~~n'Off' ~~ 'hooren, Is te" verwach.ten dat~ aan het selijke d~en8te.n, doch deze' toeval11ge
De heel' H. A. Crommelin, Directeur
Amsterdamlsche beurs een gevolg, is vaa procede-Krupp de voorkeur zal worden omstandigheid mag geen reden zijn om van den Rotterdamsche Lloyd, zal mor..'
gegeven. Zoodra de experts hun rapport nu ook de locale re:sorten met alle kosgen per 8.8. "Plancius" Nederlandsch~
de verwachting, dat, ondanks de plan- hebben ultgebracht, zullen de onderhan-II ten te belasten.
Indie verlaten.
I
nen voor toenemende emlgratie naar de delingen tusschen de regeering en de
Een billijke oplo~slng zou kunnen zijn
Er' wordt nog een bezoek gebracht aan
Buitengewesten, het toch'nog nlet mo- gegadigden kunnen beginnen.
dat het land het. kapitaal fourneerde,
de Straits en Dell,.
dat voor de oprichting noodig was, of
gelijk zal zijn aan de toenemende vraag
waarna de heer
- _.•"'~--althans het grootste gedeelte daarvan,
Crommelln zlch' 6 "
voor rubber te voldoen, aldus seint Aneterwijl dan bljv. de jaarlijksche uitgaven
Maart a.s. zal in..
DE OPLEVING IN DE RUBBER
ta uit Amsterdam.
uit de middelen del' locale ressorten zouschepen op het
:
1
den kunnen worden bestreden.
Geen weerslag in Automobielhandet'
m.s. "Sibajak", met
Gissingen te Londen
Doeh de regeerlng zal moeten beginwelk schip dOe te ..
rugreis naar R~t..
Na de scherpe stijging, welke heden
Vragend n~ar het effec9, ~at de .op- nen, zeIt over' de brug te komen en blljk
terdam wordt ge..
de rubbernuirkt kenmerkte, vraagt men leving in de rubbergewesteh welll~ht te geven van het inzlcht, dat de luchtmaakt.
zich in wel1ngel1chte 'kringen te Londen 'reed& .op den ~ataviaschen automobIe:- beschermingsdiensten in de eerste plaats
De heel' A. Vel''''
af of dit het einde van de "holdOff"-1 handel heeft Ultg~oefend, vernamen Wlj, tot het terrein der landsverdedlging beschoor, Agent Af...
'staking ,del' Amer"lkaansche consumenteil dat van eet,'lig merkbaar effect op den hooreni
dee ling Scheepsza..
beteekent.
handel in meuwe wagens practisch geen
Da-arom komt het" standpunt del' reken der N. V. In..
spra'ke is.
geering onbegrijpelijk voor, evenals de
ternationale Cre..,
meening trouwens dat de zaak in rndie,
. Men wijst op de mogelijkheid, datI de
diet- en Handels..
Er worden uit Batavia weI wat wa- waar de verhoudingen veel gecompliceerpublicatie van Engelands herbewapeVereeniging "Rot..
'ningsplannen de Amerikaansche consn- gens naar, de Irubberstl'eken verkocht, der zijn dan elders, niet centraal gereterdam", zal den
menten waarschiinlijk heeft doen beset- doch dit be~rkt zlch tot dusver feite- geld behoeft te worden, terwijl dat
heel'
Crommelin
tot
Deli
vergezellen.
lijk
tot
oUde'e
wagens,
niet
zelden
ouoveral
elders
weI
geschied
is.
fen, dat het te optimistisch zou zijn, ge..
.
Mevrouw Crommelin blljft nog eenige
durende den loop van het eerstvolgende der nog dan die, welke in de tweedeHet schljnt dat de "geldbeschermings- dao-en op Java en vertrekt Woensdag
kwartaal, aan het einde waarvan zij zou- hand verkrijgbaar 'zijn.
dienst" van het gouvernement hier een 3 Maart van hier per m.s. "SibaJaklJ
den .genoodzaakt zijn de voorraden aan
, Inmlddels worden voor de naast€ toe- hartig woordje meegesproken heeft I
naar Europa.
,te vullen, een b~langrijke prijsdallng te
komst weI 'wat gunstiger verwachtingen
De befa'amde "flnancleele verhouding"
verwachten.
gekoesterd, ofschoon daarblj uiteraard ~usschen gouvernem~nt en zelfstandige
het voorbehoud wordt gemaakt, dat de gebiedsdeelen schijnt langzamerhand T'VEE EN EEN HALF JAAR GEIHSCIIT
~estand in gen.oemde streken zich in deze te worden: de ressorten zorgen dat
gun.stlgen ,zin blijft ontwikkelen. Men het geld er komt en de regeering ziet
hoopt dat na verloop van circa nog een toe dat het op de juiste, althans door
half jaar er ook vraag naar betere wa- haar gewenschte, wljze wordt uitgegens zal ontstaan.
geven!
t
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.ZENDINGSCONSUL OP REIS '
Dr.' N. A. G. Slotemaker de Bruine,
de zendingsconsul, vertrekt met het
eerstvolgend Qantas-vliegtuig r--l Maart!I E: ;: :;:;:;:;:;:;: : : : : : : : : : : : ~: : : : : ~:
a.s. - naar Koepang om daar de opening bij' te ~onen van een nleuwe school
"f.Qor inheemsche voorgarugers en zich
vervolgens ook wat rulmer te orlenteeren in den zendingsarbeld in dat geb-ied.
Hij keert 17 Maart terug.
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De Raad ~an Justitie te Makasser zet..
te heden de behandeling voort van de
zaak tegen den gewezen opperhoutvester
Van M., die, 'gelijk men weet, wegens
ambtelijke verduistering van f 28.000 en
wegens valschheid in geschrifte terecht
staat.
I
Het O. M. eischte een gevangenisstraf
van twee en een half jaar, seint Aneta 4

P~STBESTRIJDING

•

DE POSTVLUCHTEN
Volgens opgave van den Leider del'
pest,bestrijding heeft op Java' over het
jaar 1936 het aantal pestgevallen 6226
bedragen, hetgeen ongeveer eenvierd.e
gedeelte is van het totaal voordat de
pestvaccinatle toegepa~~ werd.
.
~'.,{';'.~ In 1934 werden blJvoorbeeld rUlm ~ :,&~'><.;@1i:
23.000 pestgevallen geconstateerd.·
',",'" -,.
Het vorlge jaar bedroeg' het aantal
inentingen rulm 1.800.000 terwijI rulm lIet opleidingsschip Hr. iUs.' "Hertog lIendrik", dat op eell oefentocht in de
50.000 woningen verbeteringen onder- lUiddellandsche Zee aan den grond geraakt is aan de oostzijde van Delos
gingen.
Jlarbour in de Cycladen.
'\

•

•

•
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Uitr~is

De "Perkoetoet" is hedenmorgen Oil
Tjilllitan geland.
De "Djalakt is gisteren op ,Rhodos
aangekomen.
Thuisreis
De "Edelvalk" is gister~n te RangOOl1
gearriveerd.
De "Rietvink" is te Marse1lle opgehou-..
J den.
'"

I

':...J

..
\

...

•
~ERSTE

Op den Uithijk

Inheemsche
D~

KllnSlniJvel!h~j<J.

\lemQeii\lgep. van hd
s,ti~u~~

Jay~

.'

Korte Berichten

De Posthond pijeen

nl!f90Vtl1gen, 'f}1,et 'behulp ',uan N(trcot.ic(t

Jg-

BtA])

~inde

d4fr AJgeme.ene Vergaderlng

.Boorput in brand

•u.1t Palembang selnt Aneta, 4at een
R,~oeve, flUe,
ze.,Is., chap onder ,£'0.
r,nf,OSlul!Jfl.cl.l:en
.(e. liler .Oll.I,I.11.1,(ISke,"d
Na dewaarvan
openbare
te B~n- boorput
bes t uur .v~l1l h~t .J~ya ~n~H~l:\ut.
q
J'
- ~
. ,,'"' y'"
,,0...
doeng,
wij verg~er~ng
een ver.s1a~ brachten,
van de B:P.M., OIl 174 km van
h.~eft den laatsten tijd nlet stu gez~ten
zette de Postbond in hulshoudehjke. de hoofdplaats verwijderd, Zond~~av~nd
Hoe t:9y'~~1 de overhetd bij de sala- en vooral na de' opening van lie't 'muNa de arrestatie van lIPangeran" Februari van het vorlge [aar te Bata- 'bijeenkomsten de bespreklngen voort,
in brand is gevlogen,' waarblj .twee .koerieering der ambtenaren soms neg te seum Bono Boedojo - thans rulm een te Batavia en de aankomst In de via.
lies werden . gedood. Daar de pub in
[aar
geleden
_
is
er
een
groote
activlc:i;
"
.
•
..
Met
betrekking
tot
de
versterking
van
werk gaaj, moge qIijken uit het vol- .. , "
,Hoor<1:stad van d,~ W ,,?emar~ng "gear:'
'1;oen ,htlr d in een .Ohlneesch hotel il.l ~~P Inwendlgen t9.e~~AP!l van ,de orga- een moeras llgt, bestaat er geen gevaar
gende zinnetje uit een gemeenteblad t eit aan den dag. gelegd,
die algemeen resteerde drle ~rSonen: een .'For":- ,de' pe..nede~~hid . alhler eeen beroovlng nlsatle werd besloten, dat de afdeelings- voor de omgevlng. Met man en maeht
.over een voorstel tot wijziglng der waardeering Yond, zooals blljkt uit den mosaan, een Ohlnees een een Inlander, plaats'door ve'rdoe:)\ien van het slacht- besturen een deel van de propaganda- wordt aan de blusschlng ·ge·wo'rkt.
"H~rziene Bat. bezoldlglngsregellng'":
grooten steun welke door de volksraad- die allen deel uitmaakten van een dle- offer, en .wel door het toedienen van een taak van het hoofdbestuur zullen over,
Ret bevordertngssysteem voor de ,H.B. f!acties werd verleend blj de behande- venbende, die haar slag sloeg met be- slaapdra~k, ten nadeele van een In- nemen door .bezoek aan omllggende cor- Roode Kruis te Soerabala
B.V." brengt mede, dat b.:worderinlg tot llng van het aandeel dat ~no Bo~dojo . nli:» y~» :;.~F,dq.g.vpn..d.e mi.{jdele~. Wca.l;l,r.- ~~A~~~~~ ,;vl.~JlVl. ,Q~\\lf.~~~9 ..~e.I:~e» .e..e!). respondentsehappen, aangezlen de 1Je.Naar Aneta ult Soerabaia seJnt, heeft
e'en hoogeren rang plaats vindt zoodanig,
(:f¥~t ,Wfr g~~t,~r~u 'r,~,~<;l'~ ~iitv,oerlg'e b·i~oil.:" }jul~9d;lA~ ~p :~~~~l~ ,an.~~~~ ~t~l~~w ,t~l perkte bewegtngavrljhetd van het hoofd- !le aldaar gevestlgde Roode Kruls afdeedat men nret in bezoldlging achteruit is toegekend uit heb 25-mlllloenfonds.
M
d~J.'.h,~ffi.~l.).'~h,~td,d.ep.; ~'\het.o·n.·d~r,zo,ek al:- wallr evan + J 4
,Ol1nr ,~~~"""cl',
;(;,. nolltfe bes t UUl' geen' I
't' hi eraan
'
gaat.
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De Inheemsche kUllstnijverheid ~ _ "p,a~g~).'ap.'~ J..$ ,de .ee.l~lg.e <:tie th~)lS 1l0~ ~l~~e Inl~l\d.er ~?.r: ~Qr~e~l g,~~!;r(~4~,ei\eJ. I v,QQf O~or~mnl~.er4 Overle~ k~nllen ~ch;lP. Aan 36 dames werd het: diplom~
.Mell had dan <le va~lOuq.s wp~~~U'e
,¥er *1l'~~ "M~tk,en~~ ~,9<;l)' ~eg,eri .h.~ni" Is' v.ol~ .~.l) hi) w~rQ we&e.n~ )Wll~H~ :v(3r.vol~. ' wQrq~p l}~h.artJ~d, zql het hqof9besttmr van' a~plrant helpster uitgerelkt. •
formaties niet ,behoeven in te krimpen tOQn~ de lA~.t.&te d~C~llni~ e~n aGnt~r- dp~p4~ lh'~t~l.'1aarverz.ameld" .
M~.~ .~ejJ#o~.,~.~ y~n ~e·J?06.I~H~ (d~~ ,~,~p. eel} ger€g~U en, ~auw'~ontact ?nderg~org~i~~>e,r<:l.e o,el1d.e h~er'aanhet'iWerk houqen metverschllIendeautoriteltenen I:I{;P. te Soera.b~i~
en bij het groote aan tal bevorqeringen uitgf;lng, die -ln~U~n nlet wonl~ 111g e- . ,'.~"(,,.' ",. '.,,/' "
'
die onder de oude personeelsformatie greB~~ - 'ol~v~rrpijqelljk ~t Ver.dwijpipg , ~ f·9fmR~~.f!r?' ,~~ Rog w.a~r sip~s VJ~ <: B~)V~e~t; bl~,eJ{ juJs,t fe' 'zljn: doch voor~s dQor het bespreken v~p. b~lang..
• plaats hadden, zou ieder spoedig een moet leiden. Dit verschijnsel valt' door ~19~t ~~ 4,~ ~,W~~,~~e.-~erp,~aJ.?l Yl-,~.s, J;i,~_eI.~ '.d.e ·~r,~on.e.li' die 'd,oQ,r 4a~r' ·v,e~.da·cht rm~~ a~ng~l~g~llp.e~~J1 ~n PP~l)qf\r~ v.~r.... rTl .de gisterenavOllP ge~ouden j~:ll,." -.' &~.4eflm~en, door het ultge.ven van bro-, vergaderlqg van de ~fdeelll~~ Soerabala
006 hooge betrekkIng bekleed hebben, aIle eeuwerl heen in alle landen' Wl:\ar ~F.~ #~~.4w~~~-~#J1[- ~a;nQ~~,~ ~~haQ: i~ -.:v{~,~,eh, war.ell ,onvlndQaar. .
~hllf£s ~n- het opn~Pl~n vap.' p~bl~caties' q~r I.K:P., welke zee4.' dr~k werd bedat hij in het geheel geen bezoldiging te nemen en wij n()~m~p tectl.t;s als ~9 'J89~;sJ~ R,efl}§,ym,gl~).~ '~99;r ,~~z.e ~Qt;g:, .'.' " ' ,. . >..
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kun~~ \tit ~~ trlict,d~I~~uwePa w~~~iv~n ~~~~ W~· 19J"~n f~v~; ,t;;l.~~J.? Yl~~ b;~t ,~a~e!~ gelle~e;n ~:e S·~~~r~9~ Y!PF~ g~~F'~ bond doen blijken,
,~". , tot voor.zitter gekozen in de plaats van
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mr .. SQndkuyl, die naar 8emarang vex..
De belastlngen z.oud.en ve~laagq kqn- de t~chlliek geheel verloren is gegaan. ~,~lfj Qtep'., r ~V;e.r~tr~~~: 1p~1.~'~ Aog ~'este.e.r<;l.
pe fOflPPS,~.:,ln. eQ d,e gep'rr~~~eerq~ Inzake de reeds In de openi'ngsrede. fr~}tt. ,Qe ,a,{tr~4enQe ,vQ9rzi.tt~r w~rd
nep. Z~l1 en :Batavia was een dOf~4Q En om wat dichter' bij huts ~ blijven, de $~~8-R,*' ,~~,*~. 9k;1~fl:~~' 'Yl~W..r~\r}:*l.c.~,~l~,· ,~Xe
zooals nergens op de aarde .te Vlndel1 edelsmeedkurist in 'de' VorstenlaJ1den ~!!-~p,. '~$~~ ·'~~~JP.~~~t;~ .y..~p d_~ $,evpr~.,; .~l1~p,ees hlebR~~ 1>e~e~~: .~~~ z!f d~ 'mir: ~r~ il~ ~~e~i~t,t:~nb~hq~q~.geiP'~:js.s.t!j- ~artel~Jk gehUldl~d ,voor zijn veelzijdi'fZOU zijn.
was enk~le jar~n g~ted~p' in .e~n ~~a- q,e ~Iqp~~~,~, \g8~Pb w~~ w~e.~,~pJlcpt:Ig ~s ,~o.t~.c.~ '!V,e lte gepru~}{t \yer9~P! il} VQOr~ den ~qlaen ~n de eco;0'm1~:~~ ~p-kvr~~ g~n. ~rb~lq, o.a. qoor den pr~pr,e!ect·
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dro€g "verg deri' het h'" fdb" t "v'an So.erabala en den partijvoorzitter
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de vergaderl'ng als eell de". ergste ver- glstermlddag na een bezoe.k van enkele
l!,it zijn ambtelijke' loopba~n
~h:l\l$ ,~~ ,JA,~.!'. ,Re.eds jn 1Q~~ ll}e~r1d.~
oens agm ag ee z cn m onod g
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d~ .BQPP .~al} .Nft,~~.~l~n,d,~.R- IJl.4~~GPie sari, Djokja,' een wararifj~ul':'vergift1gIng Hedenmorgen ~stonden voor den po- slechteringen, welke d~ posltIe van' de a en. ver ro en. . a -rna or en eHet' mannmg waren zeer mgenomen met .de
Mr. Herman C9rn~l1s Ha~t~velt w~rd K;unstl{l:iOg~p ~~l.1 in~~l~~n~ in n.~~ l~Yfe~~ voor, waarin men bijtljds kon ingrljpen. litlerechter t~ Batavia: mr. W. de Loos, ambtenaren heeft ondergaan.
De oorzaak van -dez~ ve~'giftiging is twee beklaagden, de h~e'r Van B. en ~oo~dbestuur zal deze aangelegenheld h:ut~mR~ (mt.v.apgs~t.
25 April 1890 te Lelg.~l1 ~ebor~p. ,Na d~ t~ mQ~tfln .ro_ep~m t~).' h~x.l.~~Jn~ .va~ lle.t
i 5-Jarig~ .1:1.l3. S. p,oortQPpep
~e h~qq~n IllhQ~mSGpe ~qnst~~p.~wl1t. yan ~l,t p1f'.1} ~en grondkwestie tusschell' twee zusters. ech~genoote, terecht wegens het belem- In gegegen ~tudie rtemen ~n.paf\ra.ap blj
' .
;Yolgde hlj de studie voor ambtenaar bij i~ lli~.trys g.~~o~>en, ·"'-:erIp.ped,~~~~ 'o~:a:~~ Sedert eenlge maand~n bestond er p\~x:.en van ~~n amb~enaar, belast met VOQft9~lFhlg aanda9ht .bl~Jven SCh~nken'l~e~rp~,~l1 qnvI:ucl~tba~rI~~ld
0
den adminlstratieven Bestuu'rsdienst ht daarvoor een kapltaal van Jll~t l)linder tu'~'scl1en deze'~z'usters" eeli''veete' om een b,e\t .~p~p'or~p v'}~ s~r~~bf\r~ fe~t~n, ~n
' {lit .5emfu·allg s~int Ap~t.a, 4~t e.ep.
Ned.-Indie en trad.8 8ept~mber 1ll16.in qa;lJ f q9.9'09!> ~.gO?~~ w~:.~ ~~'~.c~~~·· ,". St4Kj~' "ed, 'dat ,. volg\~il~ 'het ,:~o~lF~'::' J1~.~ 1.1it.ge,~~~~ v~n ~ijJ1 fUl1~th~.
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Salarlssen. Inlandsche vr.ou~ in Kot~ Gedeh~ PJ.ok's Lands dienst. .Bij zijn aankomst in
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llig'eschieveh" op iuiani' van 'de' ou'dste ho.p.dje van genoerpd echtpaar op straat,
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• . 'zortder dat de 'voorschrlften"der honds- wij{,l a.an de fo..mule.~rJ~g v~n d~ v_er- 'lg~)v!lrg9, WA~rp~ d~ d~der zlch vrijwHdir~teur B. B. gestelq en ~ J~!~u~ri 1917 j~~r g~l~.den t,e .Jogl~ .Ol~ ,ern,Ql}len ,\l.Q,QF 2us~r:' t _,. ".' •• ' . .
, :benoemd tot a.t.b. van den resident van de . ~ctltgepQot.e 'v~~ d,ep tp~~},~~~i~en
dolheidsordorinantte voldoend'e in acht l~lgenS met betrekking tot de aan v~r- ,li~ .bij d~ PQlitle meldqe. Hij' toonde
~chlllende personeelsgroepen t
to k n .j geen be '011 • e gaf Is r d
'd
)Kedoe met als st~Jldplaats Temang- gQ~vJtrn~~r ,ya!l. p~~et¢r ye,~c1}up~ e l l ,
'~~d~,n?~:ek y!.?u\y ~~aka,~te ~c~~lr 0j'P. ~y~~~n g~llom~~. E~n "p~rkaf~v, die op ... .
. " . ' oe ~ e l!'"W
n . a
e .~n v.an e
goeng. ·16 Maart 1917 werd hlj aange- de heeren ir. Sltsen en ir. Soera,~,ij~~an.
. , ."
E:en ag 00 aanspraa op e€n ap e ~!cn~r~~ \Y~J~1~ <?~ q~~ l~jf heeft en nen bezoldigmgen, waarover al~eheele ml~daad op, dat zljn huwehjk kmder.steld' als. asp. controleur te 'l'emanggQe\lg
De than,S z:eer,.b~k,~nsI~ CQQP.~~l;\ti,e ?a- g,{Rn~ c~,.,. §t~l~e qJ~at t ZJ.l~.t9r VOQf het 'Y,a,~~Y8~~ ?~ P~nH?~~tap 4~ g~br~ik,e~ Q¥ereenstemmln~ werd verkregen. Met loos wa~ gebleven..
.
el) 1 .(\l!B\1~t~~ J9.1~ t.~ a~~t~m tl~~ta~~~t karjan NgajQgJakarfa ~enj. opge.rJ.~p.t. I g~v.~l v,O,Q! d~ KQel)lPQ:~:aJl:-;~,~'ssa t~ Qr.en:- Yjk.~ 't}oete Ol~~eve~r f lO bedraagt.
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\als wnd. controleur; 28 Maart 1919 Den 'kun:3t:~~meden w~rd g~w~zen op d,e, ll~n, ~~tg,ee~ ~v.en)V~l .d.QQr de zust~r . "Intusschen kwam de politte, die het qe~tn~ nwt ~lgem.eene stemmen de v01- a~~(fhcrmv~ou~e vaJl ~e I.E.V.V.O.
Yolgde Zijll benqemiJ1g tot controleur toepa$sing ¥an de oU!ie k~t op P1:Qp,e.r- g,~Wpl~~~.d wex.Q..
beestje in "de kuif pikte" en de heer r{~nde moUe ~an.
Na~r. Aneta uit Saerabaia seint, Is
met standplaats Tjllegon. 1 December
ne gebruik.s.vOQr.werpe~l ell in w~er~ll: H1.~t.~O:Qr on,t~toud .e_el} v~r.\yii.dering met echtgenoo.t~ kopqen dus alvast
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' mevro.uw .vap. der PI~s, echtgeppote van
192~ .werd· hlj overgeplaatst na~r Soe·
van qe crisis, ,was h,et r~~J.!lt~f.li v~rr~s- j ~»~~ch:ep. <J,~ b..~rd~ ,vr.ou.w~m, ):e~l.J~teeren,~ f lOop het maandeliJksch budget gaan
bij~l1I ~s~~~~~ ~1g(m1eene "',ergaderlng den gouverneur van Oost.-Java, glsterak~ta ep tQ.egevo~gd ~~~ 4en ~ss.-re
gehoord 00 door 'den voorzltCer gehOU-! renavond plechtig ge'installeerd als besldent aldaar; 12 Jull 1922 wer~ hij qe- send. Da ede smeedk~n~t P~9~~c!~ QP ~p ,~» ~~P P9~m~ ~t .Y~rgl~tlghlg. ~a~ 'ge ~Jttr~~keI1.
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p~ q}~ ~s~ar l,s.Rch~ ge Jqn,g~ 'f~~u'f het er niet bij zitten.
spr;ki:~~~eel ell de aarop gevolgde be- i vrOl,lw va.n. det PI~s tlield een repev,oeIn November 1922 ging de heer Har- InhE:emsche al3 ~m:o~e.&ch.e we~eld ge- J Ar.s,eni,9~ln, ,w~lke zlJ- h} ,<;Ie ~ajo~r tp.e.. .' Men stapW op de oppassers af, die
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:volgde ziiu .Qeno~wing tot ass.-resldent
'.,,,,""""
maag; zoodat' men het raadzaam , yond !'l.
l'~erAe 'q>!
iionlt
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boete'
sUbsidiair
10 In
y,au1'letetbi'Jzon
Td•erT.-pe~SQl1.~el.
te streven
(>n
)~,
r..
~,
.
'
nle,ts
onbeproefd
.00 laten
In de' Kedirlsche desa BoerenO'oan
Ya~l' M{l.lang.
'
een en ander aan den wedono te rap- d~g~n he~h~e~is.
, om de grcep "amb«maren" ult haar nood.
wr~~rel1' Do<?r qa PR~tie ~n ,h~t. beMr. de' LoOs' yond dit wat te hooO' en tQ~~t-al.1~ te wrl0sS~ll.
~e~ft ,zich e,eq. elgenaar~ge kwes~ie
';rot ,Jull 1931 bleef ror. Hartevelt ~e
stuur werd een'ondetzoek'ing~steld; tet- :deed er f 25 _ a1
.
.
BIt
voorgedaan i~ de woning VflP ze~er.e.n
.~lan~, w~arnj;\ 1}ij .overgeplaatst wer"d
Oistermiddag h~eft de Landvoogd de
' . ; De ti t 1 : h b'b
t h
d
es 0 ell werd, de ja~rvergaderlng van I Moeljoredjo. Des nachts om een \lur ot
.J
'i'd"
'1
. wljl qe ~l~chtof~~r$ l!~a~ d~, W~plng vf\n '
lJru a en e en oc maar
e 1938 i C
b j t
J:l~ar Sidbpa:rdj9. ~iJ' beslult van 4 sepa~~$,~tr_e.~~n pady I?: ,.~.r~~qJ;~al,1!;sa~ es op cieri. maritrl van den' Hygienlsche'n-'Pro.. halve wereld: weliswaar heeft het
~ ,-/oera a a e houden.
'
1 een verschafte zich een onbekende wet,~niber lQ;ll W;~rQ hij t~jdelijJt ,ter behe.t erf van het i'esi~el)tshuls te San'
. ,
T
I tt
d bij
d
id
dId t
6,c;l,1lkking g~estel9 Iyan ~en Di~e~t,etir ({o;e,~g 'g~Iijs,pec.t:~er.d·. ·~er:.voti:e.h~l ~er.·d·\{.n .I:~~~~\da-~~el)~~ Vf~r~~J1 g~~~fl1}~P-B~t~~~d, :'~~b~p'~aa~ nu ! lq.- boete me~r Q;ln. .~n s.o ~ Wel,'
~Qn er ll~rtelljk at-, ga n g tQt di ens
wo~
ng oor e e e .en
n
,p
".,
~ • '
.w~~r ,ge· .~~J'~t~ hl.JJp V.~Ft~~~d, fVer~.
wanneer het \1pndje ~ewco.n m~egeno- sc!l~ld genOqlen va~ .(len ~fgetr.eq~n,1 S~~;\J:Qler~n . vil 51.e vOQrQeqr _st.W~ t_e
It.B. voOJ.' bij~op.dere werk~aamh.eden.
'ril~ri ~as door de 'polit1~, m~~r het ~u bond~secretarls, den heer J. J. v~n Veen" s!,l1jd~n. ,De lpdril1;g~r lJ<;gaf zl~? ~n It~t
2 JuU 193~ vol~,de het twee,de ~uro- \~~.~ .~,t~"i.tre~e,~ e~n, ~on.~F.it <.l.~or .4e ~,~,a.d
g~~t~~h ~a~'!?lj Z. !4?(tc..\v~;l:~ y.~rg~- ..., __ . ,_ . x ,,' ' . .
W_~dpn!l d:~ ~~' b~\de ec~telie~e~ veel mee,r gekost die gedurende 6 jaar deel van het hoofd- vertre~, waar de bewol1er en z~Jn v~ouw ,
~~~ch~ v~~f.l~f, Q~ oromekom$t ~a,rvl:l,n
llch
door
den
loco-burgemeester
l;~,
~~e~~a,c~~9f(~r~
~~
'~~~p
n~~~.
hebbe.n:· het . eenmaal in het asyl zit- bestuur heert uitgemaakt en over enkele op een bale-bale la~en te. slapen, m~t
Jll.t:. l;JiU~ve.l~ .te,r beschiJd;un,g we!d' ge- zeveld. ~en ,bezoek werd gebracht aan 'dfry~szI~~¢~J1~l~ in W~l1~~rl e~he,~de Z~~,:
~e7
hondje . via .een rekest
den. q~~~n UlQt Quitenl~nq~chve.~lof vertrekt. hun zeven-jarlg dochtet:tJe tu~sch~J1
's~~W v.~n d,~~ ~\nlster van Kolonn~n,
het
R.K.
weeshuis.
:stand
van
de
zieken
is
mo)neriteel
zoo.IJndvoogd
terug
te
kriJgen.
.
VQOr al hatgeen hlj i~ die j~ren in het, 'n~p In· De Qnpekende ~Jflagde ~r 1Jl,.ilet
, '~\letI}qe te wQrden belast' ~et wel~Oisteravond
g~f
de
resident
t.e
zljnen
danlg,
dat
zij
heden
het
hospihlar
weer
E~~
V\ei~~~
<!<?ortastend~r
optred.ep
Qel:;ln~
van den Bo,Pu he~ft ,v~rX:lcht, k~~d on~e.merkt op .te nemen,
.
$a~P1h~d~\l ~p het bl,1reau ~cono.mlsch~
a kt ,w~rn.Q,
huize' e.endiner, waarbij behalve de land- k~l!d~r \v~~~~tel}.
".
van: de J?o\itreagenten was hler we\ 01.> we~Q \lem warmen Q~n~ ge.~eg~, lletgeen I1lj zi.ch \Ht de .voet~n ql l1 e..De ){~p2ak~l) .van .de 49,e af.deeling. .
de'lijke' famllie een v·ijftlgtal g.aste'n . pe' .ol~gerle ~~ster i~ g~~rr~~teerd en zihl plaats s.eweest i '
gepa.a{d gin~ plet aanbie~ing V~Tl enkele, Pien, wier ho!< 111 de onmldd.ellij~e na~' Op dit kantoor bleef hij werkzaam tot voo17
p
r~~d~
yo,!e '~qn~~~~ie~';
-,,, " '''', .. ' .;
$Q~venh·~.
,b jheid van het huls ataat, maakten
I Mel 1936, waarna 'hij naar Indie terugaanzat, o.a. de Legercommandant~ 4.e
-::-.---, ~;.1"; i '
:~~'.
ev~nwel zulk een lawaai, dat de oude~
keerde ell beno~md wet:d ,t9t :ws.-re,~l:, directeur van ,Verkeer en Wate'rstaat,
-::--~''71 _J.~" ...·..·;-:-i-·
~r upor w.~r.dell gewek~. ~ij ml.s.~n.l1:~".,
dent t!3 Dj~ll\be.l'.
IW~ YQI,ksr~~4s11d luey.rq.liw ';R~Wux
1I00GE BORP¥N. l;lP ~YQ~Q
~7&~~. I.\E.(?,¥~'J;R~~JS~\~1E.CONGll~S
BRAND IN PALEMBANG
tu"rl~j~ ua{JelUk nun Jdn~, ,en de v~q~r
I~c,hul~, ((e' ~eg~.~,t .e~ '~~Irij~~ 1].~Qf.(k
"
toq~ direct ~p pnderzoek tllt..HiJ gin~
anV>~~,n.~.re\I~,
~~~~.~.~e
v~r,~~g,el}w.Q?'tdl~pq
l~n~~~:T~fn.~rd
W8rqt
~r
h~e,l
wat
Kli qe ,.,~t,~~~~e~t~I'-~~l,\~P.~I.~t,e.lUl1g
~lll1ber(lrQoghqJ:i
in
de a~ch geleg,d
den kampong In en op een afstand van
TRANSPORT VAN ZIE~~ p~~~~N
gers van particuUere organlsaties e ' ,
u
hij
d
!I
circa allderhalven kilometer van zljn
. lteden'morgen' heert 'de"iandvQogd het Y.~~ p~~ ~~~,il~n .' ~~vBl1,,'.
Zooals reeds gemeld zal op, 6) 7, e n , '
9. •
hlj oo d ht tj
t
Belallgrijke verbeterillg door gebruik bekenqe'meer van Tjlleuntja bezoc'l1t'all
T~~\yljl de ,q!:lsITI~~t~l1~p.p.~j e.~ n.Wtr8 Mel a,s. het,27ste decentra1isatlecon- ZQnQagavond 21 F~bruari jl. kQ~dl~de, ~ .1l1ng~.~g, Zlln oc ~r: e.op,een.eJ
v.all tran~PQJ::tt\u,~q
."
, "
lll:l~r ~erU,Qnfe ul.snmnQ1~~S
Y09.,~ zo~g.t,J~.
word.~Q.. \D,it.
d~ si{~~e oJ)
het Paletnbangs~he Qe.. z~twn, I}l] ha~l S"ond e~ll man met e~n
m!la1 to, (lIs me~ntehuls
met een motorboot eeil tooht' over h e t .
rt
f &re.~.
__, _ g.t'~.011.~.en.
'r'
11~ '"I
J'>. ~f'm ,.. ~ ~
aap, dSlt er in de ~toe&lveste m~~ ~n ~.en elpd tollw.m qe .hpng. YQl.,.
".DinsdagmldQag Qmstreek.s twe.e uur 'meer gemaakt. Er waren Inet· vfaggin qf\t \y!j ·s ~VPllq~ ~,P.., l~n.g :r-~~r (\,: Il?l~~~' vW:\ s~.J.Aa.I~~ollhS~ ~e~q.~~l\ J)ata- Qran~ wa~ uitgebrok~n, w~ar9P 'ai spoe.... g~ns de v,erklarlngen van ~et Ule!s~e,
:.zakte .een VQOr ,een tjikar gespanne,~ 'versierde eerepoorten opgarlcht':
~QPing.el?- vf.lll ~r ~l1dep ,~~ ~~.~~~~$e.~ I ~1~; ~~e~ waar~cl;1.ijnlijk zU),ten de V~t- dig ne~ ger,ucht gipg, dat !let r'tihl)er- wilde de onb~kende haar aan een boom
.~apl'.op .aod!Qng te~~mar~ng in elk~ar. landvoogd prees' het lenteachtlge kU::' R~1yJ~v~n ~~ .Z()~lt~~ ~n l~e gem~W~~e ~e ~~ae!.i~ge'p' ~&~I~QAA~~Q' \V,OXQ.~I\·ip ~e -Mb Qfqoghl.\ls va.n InternatlQ b.ij· Bagoes va:stbinden, welke ,bew~ring weI ge-Het dier was blij}{ba,af ov.~rv.e~moel~ of maat en hoopte, hier hiter ~og 'eens te.. ~~J:~a~y~tl~.cn~.4W tt)~r'l~j~ v,~~~ew.~~, 1~\\~~f~ ~~.iet~IJi "CQl.l.<;~rdJ~:'.
Koening in bl:and stond, het.geen op ,e~p ~tilf\fd WAJ.;dt 4s>9f .Q.~ .ho\l~ing vJ\9' ~~P
",t- 't.-.
i h Ith
i t
rug te komen.
., , wordt nu ook wat geda~p ~~~'P~ ~~raat7 . Yeq~~1M~l,\~e p'ra.e~Qxl~z~n zijn. ",in verglss1ng bleek te berusten, ontstaan man. 1\JIlen ,ta,st,omf-rtlnt de bt'~I'\QHnQ'~n
s
,a~,
Aqn ~ q a, al1 n ~.. ~l~er opnaamoorden, die ja~enlang zoo ,hoog ~ G~ m~f.!k", ~9q.V{~~ ov.~r gew eftn,tel,ii,lt fl'h ~t i di id 'vli l~
"(.....~"+..r<? /'t'
1
}lebteQ.
Vervolgens werd een bezoek gebracht boven den grond heb'ben gestaan, dat nanC1eel~ . als over s9ciaal~techniscl1e dpO,r th~t feit dat het brandende com- van -\£e n 'v: u vQ l)otn.~n In net d1-\i.s...
Tot ,1u~verre stond men in dergelijke aan's Lands klna-onderneming "Tjinjl- men ze bij avond van een auto ult nlet . o~d,erwe~peIj.. De.' vra~g' 'ho~ d,e. b~han- nle~ ~Qh vl~k naa.st ~oeld r09knuls ter. 'De politte staat hler voor een zeer
',gev,ajlen' vrijwel machteloos, hot dier roean", waar Z. Exc, werd o~tvangen I~en kon;, terw~l ze boven~~~n 1~~~si.~~1 delt~g' ht~,rvan, ~ver de ve~s~hlllende be.vQnd.
l~atlg geval, .temeer waar de mail nQch
' - 00., s.,t "on eigen kracht weer overeind. c~o.o! .d.r. Js:e~,b~~l1.
'
.. , ; n1o"
nnAtp·
AA
Q'\1nlltlQ'~to ~\ICh.
,> N
1 word,en v:e rde e,
Id
Een oppervlakte van circa f75
meter
n4cpis l1QOr~n
kan,
._L ~
~ lLf
H~ .~n1t~.~B"~
.~ LU , ..n!Z
r ;y, cvngresr!1ge~ za
'0
9 Jsin-ekep,
t nlemanu
die hem
kentte!-'.wljl Qr
m " ".y
komen, of anders afgemaakt worden.
~~ .. .'""'......".~ ..,;'r_
~~np.~n!·
maakt nog een punt van ovel'weglng in het vlerkant was geheel in een vuu'r'
,,'
. ,•
'_ Met la~~te WflS YQor h~t dier ~lf
'
Y~r~hm~mt~ AArq~\l Wg~q~p \'\\\ \~~ tut. Het zal' o.a. afhangen van de kwes- zee herschapen waarte~enOY,er z~lfs het
i.
;.;
9xer bet algemeen het aan~e,na~mst
lY1J1!~~ lY.. .,. Vi)N IJ..~PJS~J,,~J
~~J g~~~.
tie wle op den eersten dag een prae- sublleme brandblusohmateri;1-al ,van de
WAnt ,een pog.il1g, om het in een grop~}{
~~ a~Wfl€tnt~g~~t~n\J AAU C-f 9.\J:§ 9ij advies zal uitbrengen, waaromtrent nog B. P. M., dat kort na het uitbreken van
KRING WEST-JAVA I. E. V.
~e laden moest tengevolge van gepre~ ] p~ n,e~;l" 'Van lj~~~~J9Jn, \Y.1~n.& 9v.a,~U~;'". P9~e.n, . tbt'mf e.~n mt\i\\f.~a~l ~~f yqo.~-: geen overeenstemming bereikt Is (aan- d,en brand om ~.50 uur arrlveer~e, macll- ZaJ~.r4ag Zfll te .Buiten~rg e~n veraan behoorlijk materiaal weI in een ,~~n wiJ· g,J.~te~~n. h~p~» ~m~J9, W~:$ ~n
'ian ,tUPk,Kff\ffipl" 1J~~r~U~n \~ I vankelijk werd gemeld, dat de heer teloos stol1d.
.
.'buitengewooll pijnlijke operatie ontaar- g.~ M~l)tJ~,eF ~l} m~g~ntt~~r jJ\J.~ij !\~ml,..
Blaauw prae-adviseur zou zijn>.
' Om 9.20 uur arrlveer~e het Qellleen- gAde.rinf' plaats hebben van <Jen Kring
d~,~.
.
l)lS~~~~.eaf y~» ~~ s~n~:~~{~~t~x9n ~~~Q~
,
Naar men weet, wordt aan dit decen- tebrandbluschmaterlaal van de walzijde. W:est-J}\v~ .v~p h~t I. E. V., w~\~e ,~9P'. 'f11~01J ~o,» ,mel.! e~l)t,er yoor de e~~ste ~l} BanJ~J'4~,W3 eq V~.TVg BqO§ b~fa·'~"">'~''''~''C''''
traUsatlecongres een tentoonstelling Daarna ru~te h~t b.ra~PQlu~ch~at~riajll dag wordt voort.ge~t. Het prograll)Jl1a
n1~.,.:l I! .Q'~b..r,\l.il.t .ma~.en va.n. den door ~q.m~pl~~~E.l~~U~ v~p q~ Filml;\pp~k~n~ it»
~!\JJ.~J ~~ p~ ~~ftl',l..
;1 oJ-En', het "staftsbeeld, .voorh~en en .v~n de B. P. M! 111, .t~r~iJI qe aJ~me.ei),w:- luidt: Zaterdag n.rn. 8 uur reunle, 9 uur
~..~ Po
d'
1 rjiflsemlal1~en. ~lJ v~rt.r9~ .tl~ p~ff\n 't~Qil·
thans" vetbonden, waaromtrent ir..Tho- lIJ~e Bran(\weer .er verqer vp.or zorg- n.m. ~anvang .e.erste vergadering waatop
li
(,\e ,~J,~~'e JW ~p1,a~al,lg van ~ Vereen:- ~a~r rfe51~~'J~.lld en Werd 9l?g.en9m.ap .\n De 0finosan~n III .t@ 'p~rtij ~te"'S\.t, mas' Karsten een lezing met lichtbeel... dt'Oeg, dat de olusschluo- werd voltoold. o~~. 'p~sp'.r~k~p w.Qrpt: .D~ \\!~~~~amheJa
Iil\1g .t9~ ~es.9h~~~i~g :V~n Diere.~ m~t q.e dire tie
q Ned Ind' h '.!ll d
.. -' ~r,-;.·.,'_·"
. U. t'. "~I ~l1,. ~ft; .,
'
l:J...
v,an ~en J{rlng ,t.a.v. qe rfoy.inci~Je ~»~~st~.w~rk\l.1g ya~ d,e PQ~iti~ gebouwden'
. ,coo v~n e
i~~'~ +t"~.-, J~l!lm .. nQgli.~~bh Aij!.~~ Hg~ti,~gf'f'§~-: 4e.n zal hou~en...·
,om~tr~e~8 ~ U!-U· Wq~'t\1~t ge.v.alll" ge- R
t I
. d
i
b
t'ransportwagen. aldus Jezen wlj in de bQUWb~lJildv~n be~<Ill ~~tl t ~t \lit I .'ll3 ~l$;m r,!i,I,J," \lJ!1ll1ll!l ~ll,V~ml\lI, MIlIl~
Aan de vOQrbereld1l1!l van deze ten-. Vje~en en lie brand ge,blu6~bt. waama a,:~~~r~I:~~re~l,e~.;~~,i'ge~:~f :~\)~~
•s va~ J901 '~~~~9~{6ir:~ta~~en:n w~{S tn bet ~~qf~t:f\rlfl~.t ~~~l1: q~n li.~H~~.w~ij to.o.n&t~lUug· wo(c;it th.a~l$. reect,s d:t:uk. g~- de brandwe~l' ,tnr»kt~.·
1:1Jc"
nlel.lW tez'ameh Qm 0 u'ur V'.lm.. .B..tlh.(1_n, .l?it :fr!l~i transportn~.lddel,
geheel in- .oj J
"
"~> -"" ..~ V,~t, ';te ~l}n ~QJ}~~r~n.\h~ ~~\~~.~, wa~l7Qii, H~~H" werkt, altha~s te Bata.~ia.
Het gebo'
. d b
~
..1d .
"""P-.~
W1j vernemen o.m. dat voor Batavia
.
I UW wa~nn e r~n~ ,Woe~ e, d~19 zal dan 9·a. wQrden: l!H.et Jl).gls~V
vall gr'oot vee, is Javasch~ CU1~~m: ,MiJ~ {l} ~i9:~ fHQct.l~,~ 'n.e~ ~eGret~ri!l~t,o:n~ m~ld~' -:-:- vel~ ~If~
werd hlj door zljn ZQ9P mr. vlln U~u:- ' f:<.. ~ .l/~ .to , ' ,', ~'." - ••.• ,
'"..... ..~
was" ZOo e;l:en wlj tn bet P~lemQangscb· Burgerscnap", in~elejd d9Qr h~~ V:o,1Xsgericht op het vervoer
onlangs gereed gekomen, en ofschoon k I
'd'
,'.~ ". "f' , . dl
.l1:~~sl~::-Q~t~i~en vf\U v~~~hm~\Ht~ ~.~m\~ ook gebruik zal worden gemaakt van Nieu)VspJad een vQQrmal1ge bOlltza~erij
d 114 d W Ch
.
het nag l\~~.~ ',,9.f(~c.i~~1" i~ ge!>rulk ge- ,e 91J1, ~nd ~rQeg~l~n v~r '~hg~~\W~l' .,,~~r, ~'~ ~ii!l Ql1~V~t.:Lg4p.
het fotomatedl;l~l, d~t in ne~ bezit is die Is' omie})ouwci .tQt' r' 'bbenJ '0 11 I raa, ~, r. . .. 1\. Doeve.
l1
nomen werd kOll het al goede diensten Mlj.
v8: ~e
eIIl;l~qscn
~l1~U~~ "e ~{\nAR9\lW Oe' 'conferentle
qtl
SGh9.rsin~
van het Konlnklijk Batavlaasch Ge- ~qann
. . ,reeds €en 39 ton nmber
lJ,. ' .}:.Q
~ optlf~
te Ne,
f3qeraQaja,
opgevolll~'
,." . '. wraa!lte
.,...
, ·...
H.·
I
W,a~
.. ' ;.£. :..QewiJ~~n.
,
,- -,.'"
~~11 @n l'~~em~n'lte,p, qi~ ~p q~ QPP9.~!ltl~ n,co,tscJlilPo.
g~&1agen,
h.etg~en
QQ~ oveJdJjl$l'~1jj\{
I>.aJe.Utl.e}'~h:oo~l)
De transportwagen - een trac~or
......'...,'.
.te,l,l- w~r4~~ W~~~~~~, ~n 1?@~!Q9~ g~ H~- .
"
bleek uitt de dikke vette aWj:lrt~ rqo~
.~~
.mgt ppl.egg~r' - .i~ vqor~ien .van een
STAKING BIJ POUQL.t\S
m~~~qh~ps~ech,~l.l qel' Qe.tlq~~@~lJHl t~,.welke uit de vlammen opsteeg. De totale JJell aj;lndaph~ig~n b~,schq\lW~J h~~inhljschbok, waarmede zie~e of gewOl)de
. "", .,'
,_. , ,
h~ngn~'{~n· ~~r. Wnl~ 'i~PI <l.~ ~~~~~~~~ ,;
JubJleunl te l\lak~er
schade bedraagt f 27.000 waarbij voor !le~~D:d a.aJ;l .het pripGip.?, 9~t ,r~)n~~J9
<i~el~~ !tu!1)}en worden op~etlld en in
Uit Santa MonlQa, Cal., wo\,dt aan mogelij~~~td z~l 4~ f~n~~ct.\\r-:lX\.w~~\~,~
f 70QO ~ap r~'b,b~f is v;~do~eJl gegaap p,~ b~~l~ is yoor ~en voorge~ldlg~ ~.e'"
den wagen gezet.
A~le~ ge:$ei!ld, <\~~ e~ tA~'l~ QO~ ~~~ ~~~.~ ~chter ~s e~n g~,o~~Sl!\\~~l:q \l~h~~m.,
Ui~ Makasser seint l\\leta, dat de h~r en verder wat thet gebouw en de inven- ~onQh~l~ . m~llt de k~l~p..de.r, <;l!e QI~}
'; D~ \V~~en, die gestationneerd is op het khlg hi de Douglas.-fabF.1ek is uitgebro- ~hI~P \lA-m~~t~gl1,~B§~i\{\r,~~\l \:\\~~J\v.~n~
o. ~ok, hoo{d~g~Qt v~n de Moluksche tat;l~ aflpga~t I. ~o·o.oPt wa~rva9 f 5900 1,V{erd toeg~,~<?n~de~l d99.r .;i.e. ~~~p;- ~p
hoofdbureau van politie, werd telefo- ken. De arbelders hebben de emplace~
De heer H. A. SaUm w,erd als lelder .Handels Vennoot&ch,ap, ~.S. Zond~g a~n ~OJl1en voo,r .r~k~nln~ Y,a]1 _d~\1 .p,ro~u~.- par,fume~ie,fahjte,Is :,.J91}!1.S0]1 ~.~." nJej'
nisch 'ontboden en was'reeds spoedig 'tar m~nt~ Hez~t.
'
va,n .de..oewe:?:in g ~el<~~en. Y~!l 12 ~~ ,35.-jarlg dien.~tjublleuUl ~al nerde~ken tenhan<le!:}ar O~g J30~n,g TjJt ~l) d? ,r.~s-· ter stede. wd ~~e_r u.l.t ~~r ?)j» s!Jg:~~. s. plaatse. Nadat de sapl in den Wagen
Po,"
.
119 M.ll~rt z~i .h~ eell: oonfel'O!lt.1e h.qu- J.en ~n ~~rbal1d hiermede ill de sQoietelt teer~pde f 15.000 voor rek~pipg ~I.~l) d~ tleve rechme, welke, in frlssche en sprewa.s.overgaQracht werd naar \het dlerenDa seEie D.C. 4 ,toe$te~~e~, welke ~~ i d~~ 111 OOst-Jav3l, om, v8rvolgens v~r- zal reclple~r~n. De jubll"rls bekl~edt J-{andel M!t lJo}{ Tong N. V. '.
l<en<j~ kleuren geconterfeit, het schild
hospitaal op Kobong gereden, waar het K. L. M. voor haar Indle-hjn 'best~lde scheidene andere af~eelil1gen te bezoe- reeds tlen Jaar de functte van hoord..
Voor zoover ,bekend, Is deze schade siert. Het geheel dmagt een eenvoudig
dler ter verplegmg is opgeno·men.
staat er nog op stapel.
ken.
:
.,
.
. agent.
.'.
:
niet door verzekering gedekt.
en zakelijk cachet.
, . _1'~
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BA1'AVIllS-Cll NIEUWSBLAD
Ir. De Kok op thulsrels

Tsap •Comeh

Hesdenmorgen op Tjililitan gestalt

Opgewekte viering in benedenstad en.
r
• op Senen
'

Bioscopen

Wie met de ,~Efnpres~ of Bruau)" komen

~

Fllmoonkondlqinq

De- qix~qteur-~ene~a~l van de "KonlnkJijke", ir. de Kok, en zijn metgezel,
de heel' SChmidt Cransz, zijn hedenmorgen 8 u, 45 onder groote belangstelling met hun vltegtulg op Tj1l1lltan gestart voor de thulsrels, Zij sullen heden
via Palembang naar S1ngawre vliegen.

Zooals Ieder jaar wemelde het QQk
gisteravond ter gelegenheid van Tsap
Go-meh op Glodok, senen, Pasar Baroe
en in de overlge Chlneesche wijken van
tallooze Chineesche, inheemsch'e en andere belangstellenden, die zich vermelden in de viering van het eerste volle
Omder de vele autorltelten, Qie op maanateest na Chineesch nleuwjaar.
het vllegveld aanweztg waren, voor het
En zooals Immer tt:0f het ook nu weer,
ui~~le\~e, werden opgemerkb het lid I dat op den "grooten avond" zelt op OI!Jvan den Ra~d van Indle dr, Vlsman, qe dok de drukte minder was dan op d~O
vIOQ1tvoogd, de hoofdvertegenwoordiger voorafgaanden avond, oorzaak hlervan
van de B.P.M" mr. Sand'kuyl, de chef Is natuurlijk dat eerglsteravond Olodok
Haridelszaken Holthuis en verscheidene het eenige oord van het festijn was en
qllder~ l~!<:!~nde figuren van de B,P.M. glsteren de vreugde, om in modernen
T~ a.jllgap'p~e. ~aLdr. de Kok nog za- stijl te blijven, gedecentrallseerd was.
~qUN~~ b.espi·ckingen voeren en daarna
Talrijke groepen, op 'de "zonderllngste
de tterufirei~' naar Hol.and in regelmattge wijze ultgedost, met enkele dansende
etap'lpe~ maken,
0
lelders of Ielderessen, die onvermoeld
achterwaarts loopende met de rislco's
van dien, voordansen. Dltmaal betrekkeIijk weinlg "unhelmlsche u monsters in
pout' en papter meevoerende, en langs
Hijhelgenootsehap
den kant op hun gemak in de Chineesene . restaurants vele Europeaneu:'dle
blijkba~I: 01> hun maandeUjksch bU4g~~
!><opderdagavond .heett de atdeellng hiervoor een post hadden ultgetrokken,
B~havia van het Nederlandsch Bijbel- daar ons anders jdeze, escapades tege1)
gQn<QQts.chap haar jaarlijksche alge- het einde van de maand ietwat onvermee ne vergadering gehouden in de Wil- klaarbaar voorkomen. De restaurants
IQmsker}{, de eerste maal - naar de maakten goede zaken. De groote zaten
VOOlt'2itter, de heer A.K. De Groot, me- vol' Europeanen en gegoede Chineezen,
'dede~lde - dat d~ afde~llng een po- de za~ell van eenlgszins minde~ ~llool
glng deed om haar jaarvergaderlng in hadden overvlo~digen toeloop van Inbree~deren kring te houden. Tevoren gaf landers.
.
spre~ker gelegenheid aan het VrouwenHet vreugde-;varken, in casu de maan
koorr onde~ le~ding van Mevrouw Barbas dJe 1~ den vooravond intrigant achte~
om een lIed ten gehoore te brengen, ~enlge wolken verscholen was genp,d:at de vergadering het 4de vers van bl~ven, Is-wam later in volle glorie aan
Oez:ang 210 gezon&~n had: Spreke, las den avopplijken hemel te staan en de
vervrolgens van Psalm 3'1 het 4q{' tq~ het I vreH-gde, qle karakteristiek' voor deze
20stle vers VQor, waaroa hiJ vQqrgtn~ in fees't~n, Impler weintg kunstmatlg~ voegebed. Hierna heette spr. de ~flqwezi- ijlng. beho~ft doch, zlchzelf urenfang in
~en" onder wle de' zendlngscon~!ll\
~f~rlH houeJ~ ook zonder tQ~voer "van
G,ra:af yap ~f1ndW,ijq1<, we!~opl. !fHJ geeS~Fi~~e ~~h~r, hleld to~ ~lep in
danlkte tien I{er 4.e rllag v~o!= h~t 5lfsta~n den n~<;hP qtass'~~~, mensclten 'op de
• der WiKems}{er~ e» q~t I;>ame~~por vqpr been.'
':
'
ziJn medewerking, waa;rn~ plJ een k8'rt
Wij slaagdell er Jp gelijk hoteJratten.
wpoJrd sprak ter inleiditfg van' de vol- klauterpartijen ult te voeren Olver daken,
gi}n<cle sprekers.
' .. .•
van passars en hotels en van' de~e ver:'
heven hoogte - tiber den Git}teln 1st
D:aarna was het wpord ~an ~. .~. Ruh' - og ~p ,\'friemelende me'n~h~n~ee
U 'b e I s, die sprak over ,,Pe, beteekpnJ~ neer te ~l.efi :-'~(n interessant ,e!l$p.e'ctavan den Bijbel voor h~t ~r.smm}iJJt l~:' cuiair lS,cnouws~l. Maar OOd'welmend
ven'''. Spr. wees, erop, }Vells e~n.. W.9n.4.er was de g:~ur v~h' de exotisCh~ lek~et.:.
de ,Bijb_el eigenlijk in de~,e w.e~elq ~(;. nijtjes, ,dJe op qle plaatsen st~rker dan
,Oeem boek heeft zulk ~en v.~~sJ?r,ei?1P.g op den geganep grond in de k1Jls~h~
g~vQmden en wordt zooyeel g.~le~~n. 41- ¥eusgaten .?r1p.gt. Op SQneri was de
Ie all}dere boeken verouqereQ en worflten drukte e,vrnals in de' benedenstad ID"oot,
ver~eten. En zelfs ge kl~ssie~e'n, we~~e ~a "r~~nt z\cb'de plaats .nlet 200 bij utttl}ams slechts in b,eper,kten kring lez.ers stek voor teestvlerillg als Glodok.
vlndien, zqu mel}. kunnen mJss~n. :p~
.O,veral zag inen
dochteren vall; het
Bljoblel echter, hoewel ee~enouq,'\Vordt t{eir.elsche rijk in de flatteuze ShangI19g steeds herdr\lk~ e.n vertaald'. JliJ Is hal-dress en wij 'twijfelen er nlet aan
v~rt;aald in 900 t.alen en hier in IndH~ .d;l,t gisteravond Amor' flink op het pad
worldt hij jaarlijks in lQO~OOO e~empla:-, is geweest!
.
r~n onder de Inheemsch,.en verspreld.
apr".. ,we~ pp .1l~1!' .wDu~e,di1ke ...v.ah. 51e .'.
li~fde van gen mensch voo~ qen B{jbel.
~ecd en Jll~rte)jng, ja ,z.elfs zijn leven
h~ejft hij el vQor oyel geha~ Qm hepl
te ,k~un.nen le.~e,n. Oe .verlda.~ing Js h,iercin
t~ .v'inden : ~at ~e .li1~QeI ge,e.l) lu~e.-bQei<
!.s" maar een .leve~&9()~k. ,

Agenda
BATAVIA

Capitol: ,,.Three cheers for
love"

Bloscopen hedenavond

G lob e: "P~GcadUly Jim".
"Three cheers for love", heet de film
F. e x -;r h e a tei: "Jungle Princess",
die gisteravond in net Capitol voor het
D~ca-Park: "Drac~!a's Dochter".
..
C 1 n e m a: .De Gehelme Agl.mt".
eerst draalde, doch ZIJ had evengoed
Cap ito 1: "Three Cheers for 'Love".
"three cheers for tap-dancing" getiteld
M a x 1 m : ,JOe Geheirnzlnnlge Kandekunnen zijn. Een film waarin de llchte ' laars van den Kei~r".
muze·triomphen vlert. Hoe kan het oOkllin~~r~e~~.~1e B10SCOOP: "De TwE:',;anders wanneer de hoofdrol ons een I
dochter van een succesvollen filmmag-I
WAT IN DEN AETHER IS
naa t te zien gee ft.
Erfelijk belast met den filmgeest, die,
VRIJDAG, 26 FEBRUARI
haar vader carriere Het maken, geeft I N i ro m
21.0,0 Radfotconeet : ' "Bal
Skippy blijk van een grooten aanleg Phohl'
champetre",
21.10 Causerie
:
.Amstervoor dans en muzlek en zelfs op een
dam en de Amsterdamkostschool, waar ze naar toe wordt gemers".
zon den om "lady" te worden, verloo-' B. B. C.
22.55"A SCottish notebook".
chent zij ha:;tr inborst niet. Zij het ook,
MORG.EN l\IAGNEETJES
dat de omstandlghederu daartoe niet:XU$i$S
"mIIrD"~_~
..
weinlg' bljdragen. want de school is geen
~--school doch een .Iierabgekommen'' gezelschap dat de vader van Skippy wil
overhalen om hen te engageeren voor
(Van Vrijdag 26 Februarl 1937).
de film. Maar de vader is een oude rot
die men geen oude kunstjes behoeft te
leeren. Intusschen komt daar Amor met
Hooge druk strekt zlch van MantsjoeZij1{ pijlen en deze vormt het onvoorzien ,l'ije Zuidwaart uit over Korea, de Gele
en wisselvallig element - als immer' Zee en Zuidoost-China. In Noord en
in de menschelijke berekeningen.
\Vest China is de druk aanzienlijk geDe hoofdl'ollen in deze film worden daald. In Zuid Japan is de drUk gesteOnder de ongeveer 500 ,passagiers die 'J. c. J. L.-kade, in de derde binnenhaplet de "Empress of Brit:;lip", van de ven m~eren. H~t schlp zal tot 11 Maart vervuld door Eleanore Whitney, Robert gen, ip Noord Japan gedaald. In Zuid
Canadian Pac~fic, welk~ boot 9 Maait <iaar verblijven en slechts toegankelijk Cummings en William Frawley. Een vlot (Jhin~ en de Philippijnen waren de
samenspel, frissche opwekkende muz,iek druk~eranderingen klein. In Indo-Ch~~
in de haven van Tandjong PrJok wordt ziJn voor genoodlgden.
en aardlge dansnummers zijn de aan- na, Siam, Malakka en geheel Ned. Indle
verwacht, komende van Bangkok, op
een toerlstenkrulstocht rond de wereld, . Een deel der passaglers zal per auto trekkelijkheden van deze vroolijke amu- daalde de druk. in Indie ,vooral in het
Zuiden en Westen. Over een deel van
zijn de volg~nde prominente passaglers: naar Semarang r~izep, waar zij door de sementsfilm.
'
.
Noord
en West Australie nam de, druk
"Empress
of
Britain"
weer
worden
opP.t:ins~s Lydia Donskaya, Countess Coweveneens at.
ley, vlcomtesse Edgar de Bresson, Comte gepikt. Een ander deel zal uitstapjes
l,l 0 0 g t e Win den: Deze zijI)
n1aken naar Buitenzorg, Soekaboemi en
R. du Temple de Rouchemonte, PJ;of.
overal zwak en kenterend.
Cameron, SIr Frederic putterfield, Ma- ?andoeng.
Ve r Vi c h tin g: Kentering.
Het toer-istenschip verliet begin Jan. de
yor-General S .. s. L~ng, Lady Sassoon
Mevrouw Llda Langerveld vertoeft
t:aven
van
New
York
en
behoort
14
Mei
ep La~y PatricIa WeJesley.
thans. weer hler ter stede, in verband
De witte Canadees: tot dusver het weer thuis te zijn.
met na~r laat,ste concert, wa,arop zij zal
Natuurlijk
zal
Bali
nJet
ov~rgeslagen
grootste sc~ip dat OOlt de haven van
optreden met de dames tida van der
Prlok Is blllnengeloopen, zal aan de worden.
Laag (2de viool) en Beck (cello) om het
dubbelconcert met obllgaat-cellopartij
van Vivaldi te spelen.
----........-----_.
Onze vioUste - wij beschouwen hier
I{eplllrp~vell Op J{ehQIl Sh·jh haar nog altijd voor drie kwart als "Ba"TROUBLE I~ Pi\RADISE"
ta\!iasch~JJ ! is in Singapore de afge- Voe!blll
T~n ~.u~z~ van e~n echtpa~r, \y~ll<s ,Met ,nieuwe band van de y. s. RulJb~r loopen weken eenlge malen opgetreden :
naa~ ZIJn rechtstreeksche af~om&~ van
.,.
Export 00
'
zij speeIde' vO,or d,e onlangs opgerlchte
de eerste' mensch ~p aarde bewijst, heeft
M'alay Broadcasting Comp.: voorts in de
IIe~ Zwltse,rsche elfhd
Een
groot
aanta1
~ijklustigen
was
i~ts .ona~ngeqa~ms Phlats gehad. Mevrquy/ is te goedgeloovig geweest en i\u vanmorgen op Kebon sirth verzameld Wesley ChlJrch op een kerkconcert en
DE D~'I.NITIEV.E QPSTELLING
is' tpij'nheer zijn nkUUrW~l,'k, ~en k~$t tQn einde een niet aJledaagsche deI}lon- tenslotte in Fla~&taff IIp:tJse, de zetel
Daar er!Shtk, kwijt'.·
str~tie pij te wonen, die tevens de at... va~ aeneraal Ilopbey. Zlj logeerde in
N'lar
ilne,t.a uit ZUrich ver,l1~ell.lt is
, Toetr 'ttlijnheer op zijn werJ<, was, t~actle b~~at letwat sensatloneel te zijn. dlen tijd bij de Rt. Hon. Harrick Small de opstelling van het Zwitsersch elltal
kwam er een Ambonees,' die mevrouw De heer C. de SeUh~hl)J assLStent mana- ~n na4 er, ,Zpoals zij ons enthousiast vel'- vQQr den wedstrijd op 9 lUaart in het
~ertelde een 'goed~ vrlend
zifn van ger der U. S. Rubber EXpOrt Co 'Ltd. telde, de prettlgste herinnerlngen aan i\m£~erdamsche stadiQl, als voigt vasthaar echtgenoot, welke laa~ste hem uit- Manilla zou een demollstratie geven met dlt vertoef In de Leeuwenstad, waar zij gesteld :
genoodi~d had, zijn huis eens te bekij- de U. S. Royal Master Centipe~e qrip- zlch blnnenkort weer gaat vest~gen.
Schlegel
ken.
'
autoballd, een fabrikaat van de U. s.
Minelli
Gobet
De goede vtiend moet het erg ,letter- Rubber Export Co Ltd., waarvan InterAGAT{~E REIFF
Guinchard Vel'nati I4oertsch~r
Hjlt opgevat hebOOn en zeUs in de slaap- natio de distribut(mr voor Nederlandsch
Bickel Paul Aebi RUl>i Xam Abegglen
kamer geweest zijn. Want daa~ lag vaar Jndie is. Vele personen uiteraard voorIII aansluiting op ons b,el'icht over de
~ G.eorg, Aebi.
zijn bezoek het klokje, maar tladien nlet nNP~liJk uJt ige °ktl.rtgen, vap. den aqt.o.illeer.
;
r;
! ' ~~ , ••~
IJ"~Ma~rt "a:s. door de' "Vereenigde Opehitnd~n alsm~de vep:;cllmend~ ',(erteg~n
ret~e ep Blijspelspelers" op te voeren
De politte. zoekt nu den ,vrind".
woordlgers van de pers, waren' ~anwezl~
Op~rett,eschlager "Wie is
Raffles 7",
ten eipde de capJ.:lolen op het slappe kunhen wij thans onzen lezers berichIudividu
kqQrd' in c~su op d~n glactpep w~g g~~e tep, dat Agathe Reiff dien avcnd haar
PEen!
te slaan.
Gearresteenl wegens lastigvallell
afsclieldsa.vond geeft.
'
Tijdens de Tjap-G011}eh-fee&ten te 'Van gemeenteweg~ W~~q Qv~r e~p.
van dames
ZQQ~ls' reesr~ e~r~er gem~lij, v~n:tre~t
Batavia hebben slecht$ vl~r z~kken.rol- lengte van vijftlg meter de weg- Kebon Agathe Reiff' ~mw ~Rf.n ria~Y ~»r4i?1~'.
Hlet woord v,an ~en ~iJbel is de openlers hun slag kunnen slaan. Prie hupner I Sir1h tusschen Laan HQlle ~n Tanah
pe politie heert in den afgeloopen
Dtt kQmep.a~ ilfscnl::lqs'lPRrst~l1mgen.
b~riing van <,;t~s lie{~e itl Je,zus 9 h r ls hebben er overIgens geen pi~~l~r v~p. I Apang l.1at gespotel} en ble~op zou de zijllen een t~"¢~t~t~itt"l{'l'iaIH~fq~:ag~n: nft~h~ de hand gelegd op een ~uropee'i~h
tus. Met d~,I) ~ij'bel leven )8 ~et Je~us
g~had, dRar zij dOOr de politie ingeJe- heer De ~ellheim ~~mproeven nemen, zoodat een -g~~~)H~~ ,. Mmp~Rh~~'i d~ jqp~Jl1ensch, dat qe gewoante had in de
Cju:istus, nw~ ,-QQ~ .l~Y~,\1:..MtW,r z66 vJln
kend werden. '
: (ji~ z911q~n ultWijiZen dat deze 111euwe vroolijkheld zal vernoogen. Onder regie avonduren in de Europeesche woonwij- .
d~rt Bijbel g~Qt~~e.n,. kost moelte, vQl.
~an~; 'Y~arop' de fabrie,k patent h~eft van Johan Schmidt zal zoowel aan de ken wandel~l1de dflmes la.stig te vallen
!l1j\rlding en.' ~eP:ed:
genomen evenals op de speciale l'ubb~r lllterlijke ver~orging v"n het tooneel als met n'iet nflder te noemen handtasteUjkLEK GER~~i~REERD
soort' waaruit h1j is samengesteld in van de 'costulnes de m~e~te zorg b~st~ed heden. Dit jOllgmepo::ch n~eft thans ee,n
D)s. Hof~er ~p"l:ak ,o',(er "de b~
t~l<{enls v~n d,eQ ~ijQ~l
XQQr, .qe
Tw~e maal in de maand wordt in het
De ,.Slperg" van de K,P.M., het schip, groote mate an'ti-sllp elgenschappen worden, tef\~ijl het geheele ~n$emble volledige bekentenis afgelegd ep meer
\ zich met gJ:oote toewijding van zijn taak gevallen genoemd dan aan de politie
GeSi.ChiedenJ~ l-«e,r lM~tl.~llil~\~I'. paar~ l'4~~um cen gamelanbespelhig gegeven dat eenigen t1jd geleden nabij Singkep bez~t.
De band zelf heert een ietwa t eigen- zal kwijten. Muzlek, zang; dans en vroo- gerapporteerd waren.
b.tJ dienen.- .aJ.9J.lii ~~r. 2 din:- en op die dagen 'verheugt 't Museum, zich lek stlet, waarschijnlijk OP een &ez~~k~~
De' dames, die door dezen knaap zijn
g~n, weI 1l.1 h$3~ tQ<?~ g~\1~ll~~~ ,te wor- l in ~en nog veel drukker bezoek'van 1n- vaartuig, is heden, no. gerepateerd te aardig prone!. Men ziet er nl~t de g~ lij~qeia ! 9p dUs naar' "Wle Is Raffles 7"
d~n,. Ten e.er~t~: teg~U9,'l~r <le~ .\nvloed, ,heemsche zijde dan gewoonlijk op Zon- zijn in het droogdol~' te PrfOoK,' weer in pruJ~elij~e fl~qrel1 in uitgesneden doqh owat A.gath~ Reiff met groote \!QldQe- lastig gevallen, worden verzocht ,doh te
nlt'slultend in de lengfe aangebrachre nhlg op' haar afs9heidsavollq kan terug wenden tot den chef der Crimineelevj:tn, den ~!jb~l .stflf\n ~ew~l~ige nlach- ,gagen' re.eds het geval is.
~lenst gestel(,1.
irtsnijdingen,
die dpor hun :vorm. ervoor zlep.
Recherche, op het hoofqblueau van PQten" die he.m teg~lllwuP~~l. :r~~ tw~ede : :
.
litie . ~lhier.
~ mitvoering ~n'~et Uij~~lwq9rd Is in: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- ~Offi q.J;agen, dat de band niet op "elgefl
wa,ter'~ kan slippen.
.
\
hfUlLden van me P,$-,c ~ e,n. In ~e ,ge,Tegen h~lf tW~~lf n~m de d~mQp.- l\~ET HI~AU RUpK" ~i\~~ SOERABi\IA
schiledenis van de menschheld (l1~~t ,de
stratie een aanvang:
'
DE NIEU\VE LOTERIJ
~ijtnel te worden beschquwd tl~~ een
, Kerst ree<,t d~ he~r De ~elll}eiJll met
De "DeutsQhe Ve-rein" heeft het aal's~h<ool, waar men immers ill de lagere,
e,en . !31}elp.~id van 'vijftig 'daarop van. gige denkbeeld gehad om het Q~its'che
Heden zullen de loten verkrijgbaar
~lasssen ook lHet de stof leert, die QP~e,stlg 'en vervolgens van zeventig kilo- theater-ensemble te Batavia onder lei- worden gesteld .voor de volgep!:le Groote
s~ennd is voor de hoogere en de hoogste I
nH~t~i- ove,r l1et patge.9P.Ot~n' w¢gd~k OW din~ van dr. Mengert uit· te noodlgen Loterij welke ten name sta~t van de
klaS3sen. En daarbij moet men zlch WeI
dan plots~lirig de vier wielen t~ p~Qk- orp te SOerabaja een opvoering te komen Oestichten van Pa van der steur te
v9OJrstellen, dat men dan nog in dit
«
J,{e~rel1. PtJidel!jk }ronden \\!ij copstaw~- gev~n van "Halt-Ruck", het blijspel van Magelang.
\
a»r<dsbhe leven er niet in slagen zal alre,l}'
qa~
d~
wa~~~~
g~~l1:
slipbeweging
uitPaul
Vulpius'
en
Rolph
Arthur
Roberts,
l~ 1tot w~rkeiijkheid te rnaken y,rat men
"o~}:de.'
~~t AOQr ge'noemd dilettanten-ensemble
De verdere deelhebbend,en zijn,:
el Jin vindt. J£etl ~cnerp onder~oheld
Het Centraa[ Comite voor Steun aan
. \t~im,~lding ,v~(dlent het feit. dat de met veel succes te Batavia en Buiten·tij.ernt. 99k ~~ma~~t te w~rd~n ,~u:~sQhen
heer De' ~ilheim eergisteren in Ban- zorg werd opgevoerd.
Werkloozen te Batavia;
het Oude en het Nieuwe Testament. ;En
doeng off~cieel soortgelijke proeven
Op Zaterdag 6 Maart zal dit stuk in de
Het Algemeen Armenfonds voor Ned.t9 clh Yl1UeQ z.ij el!<aar ~an en vh)~t mell
heeft gep.Qpleq vO,Qr de ~ed~rlan4~h- "D~ut:sche Verein" te Soeraoaia worden Indie te Batavia; .
i1) lhet laatst,e ,een ultwer;k,il1g y~~ :\let,
Indische Wegenv~reenlging. De ,voor- gespe~ld, e:n wij tWijfe.1~n er niet aan,
Het Genootsc1,lap voor in- en u"itwene~r$te.
.
zitter d~r v~J:eenlgin.g, de heer Van of oo~ da~r z~l bet succes zeer groot zijn. dige Zending;
D)e i~vIQe,~ :van Qen ,~ijb~l g~at v~r
Oort, controleerde de proeven zeU. Ter
Het J;3estuur der Prptestantsc-ne Weesujt b~it.~n die van de ~erk, ja zeUs ver
controle van. de ·r~sultaten - ook anhuizen te Semarang;
bllitten dien van het Christendom. Tendere banden werden all$ vergelijkingsBt\L i\AN BOORD!
Het Bestuur der Room~h Katl\QUeke,
slot~te sprak ds. Hofker een dankgebed
mat~riaal oopJ::oefd geprulkte men
Weeshuizen te Semarang;
een speclal~n ~. g. vertragingsmeter,
Helaas z~l er geen koele zeewind
Het Bestuur van de Vereenlging
~1t, w~jlrna de bijeenkom~t met ,ge,za~~,
waarmede' men op wetenschapPelijke waaien wann~er morgen het "Ball am "Eykenstichting" te Batavia en
g,eslloten werd.
wijze o. m. dqor middel van een film Bord der Europa" plaat..s heeft... maar
Het Steunfonds te Batavia.
de bij ,het remmen 9ptredenden vertra- o~etwijfeld zal het In het Deutsches
.-----..._ _,
ging op eim glad wegvlak kiln reglstree- Haus, waar het wordt gehouden, minlB~lnpE-SOUPER I~ I),ES l~D,ES
reno
stens zoo ge~ellig zijn.als aa,n boord
Di\NSJU}l'FER ~EROOFD
GHsteravond werd in hotel Des Indes
. De uitslag van de-?e proefnemingen van W~lk schip ook I Er IS van de voorEen geval van brutale straatroof heeft
~ed1erom een groot brldge-souper geg~kao sp'oeqi~ tegempet w~i~en g~~lel1{.
ber.eldm~ z~~r veel werk g~maakt, zoo- zich weer eens voorgedaan in K.')dja,
v;ent Q11,1~er leiding van onzen bridge>/
E'p ip aapmerking gen~men d~ erva- d~t naar WlJ ver:vachte~ dlt carnavals- het kwartiel' van vermaak in Priok's
nJeCde~erker, den, heer G., M. !- scl1a.ub.
Aan Molenvliet Oost, no. 37, is e.en, \neraal:fa,t.~l::b~~"ijf ter hand, waannede rinO", die n,' Ij /hpde11IllOrgen o'odeqe,n, lijkt f~est op het Konmgsplem e.en gebeurte- haven. Een dansjuffer was het slachtvaai, nleuw faqrieksgebouw verrez8p" yUlen aI d~d~hj~'~ucces had <loQr de uit9
.y.,
'~~'I'
l'
ms zal worden die
t 11 bt
O>ok ditmilal bestond er weer groote keurig van stijl en afwer kil1g: Aan del )nuntend~ j{waliteit van het tabdkaat. net on$ w'einlg ,jtlblens of het iesultaat· t'
men me
c
ver- offer van een Inlander, die haar een
q~laHigstelling. Niet minder dan 48 pa,· voorzijde van het geqoRw bevindt zich RegeJro~tlg wer~en dqor de geheel~ za~ den he'er D~ ~e~l»eim ~vre~llg~n. gee.
gouden haisketting en een munt ui~
ren" nit$luit~nd gemengde p.t\J::~n ~n ~a-. 'een ruim kantoor en daarach~~r .P.:? ~~~r.~it~ §~tt\~n:(e.\lts 'en F. M. S. fabrje~en
'
hetzelfd.e edele metaal
t.rukte. De;
n}e$ ...paren }lamen at\n den w~~~trijct eig~nUjke fabriek met de bottellnMRU!i- ·0'~Y.~~ti~9. p~\\r\1a volgde Siam en kort
ZO~EK'f EN GE ZUL'.f VINDEN
roover IS later door de poll,tIe gear.res.d~e)l.
ties, de f1es~<;hepsP?~Hnt:ic}1tingen',~l{:~~1 ~~( ~~n ~t:if<lt~n~ oorlog, Saigon ell Me~e ~J,AS&I~f{ CO~PEIJ.T
. . .
teerd.
' .
~et tournooi kenmerkte zich door een afpakl'uimte. BOven de' fqbri~k b;eYh~?li ,ctat{ l)~ .f:i\~r~i~Isen op Java dateeren
.!)e A(chlp~~-Bro~wertJI alhier hee~t . De jUff~ouw danst nu van pleziel: dat
t zeelr gean1meer~e stemmh~g. Na afloop zich een ~pslagruimte vool' n1aterl~i~h. .ya.Ji: .~qe,~a;~ahi· 1928 en ~at~vJa 1~32. r DOItqer~ag 4 ¥a~rt a.s. zullen de ge- I blJ de poUtle ,aanglfte ged~an, d;lt Zlj ~lj ha("\r eigend·')mlllen weel' terug heeft !/
valll ,den wedstr1j~ en het sop~er w~~d:
. ,
.
~
, "k
()"era,l ha:(r~rh~h' succes niet het minst -.:ombmeelde orcnesten v~n de N,I'-I ~an een opkooper 2.600 fleSi~ch~n heeft I
----e.r mog ~ru.k' gectanst:
'.'
In ~eze nleu,?,e fabnek wor~en qe ,v~el~ ,do9~"l1er~ Itlnc'~l~retl va,\~ al1erle~ nieuw,e, ~.Q.~.. ~n "~ot~l,, des Indes" he~ 5de gekocht, van welke partij de helf.~ n.~g I
DE HAVEN VAN TG.-PRIOK
IDleronder laten Wlj de wmnaars val1 bekende Fraser & Neave dqn~s ~R~~l~ ·~(Ua~~lijJ<.e lil116na·des.' Ho~ goed die be-I ,,!<las~~e!{ COr~eIU gev~n, waarblj als i geheel nleuw was, zoodat waarschlJnhjk I
'
: ~zten zeer geslaagqen fl,VQ\l~ ..."ol~en. , ,~SHRf'}\'jl~~r, :.t;onic, Orange Cr1Jsh, ~u:nt~, dac1llt'wireh 'bl~ek maar ~l 'te'vaak door . s~list ial optreden de 'heer Pie t van zij van diefs,tal afkomstig was. De po.Aangekome~l 26" Febr.
f
E<:erste prijs: Dr. ,Onr 'en·ll\ey-r. S~Qof.! .en v,~le ail4~re, alsmede d~ nie\.lAw~t~ I'Jllhl~e.r ut\naeHawe '~~ij he~ vlelen<;le imi-I d e r ,B i I t, ~ariton, hetgeen tevens i Htie is toen de zaak gaan uitzoeken,
,,¥egerf,al van Sw:eten. , van. Semarang
• Tweede prijs: MF. DoeVe·,en me,vr" ,Fras~r & Nea5e drank "Cola 1 Creme" ,~~~i_es. ,riez,e~ziin e~hie.r"nh)lt:ller·in'staat Iz~~n afScheid'3avo.nd'~ i~l verband met doch Yond, \yat ~ij niet. zocht, n~m.elijk I en,.B~:t~~1o;.g"~,van R'~am en oc.sthaven.j
~imgers-Hora SiGCall1 a.
,gelr.,a~}~t onder ,het bekende n~erK "roode I geweest' de voortdurend' stij~~nde 01l1- ~IJn vertrek n~ar Eurol?a.
.
.
een clatldestI~ne stokerlj. ten hUlze van
"Glan,z 8:':[(5 , van SU"l13upcre.
,
I»erde prijs: Hr. c alflN~enR~~~ "en }e,euw:
.
zet- van de k\\aliteisprod\lc~~l~ ,vA,n Fra-I qoor d~ ~r.ch~sten: zu len w~Iken Ult-, een Ch;nees. . .
Vertrokkcll 2G I·'e~r.
mewr. Neumann.
.
I
'
:Qe N. V. Fraser & Neave ~erd 1n het ~er & Neave te stuiten. 'T:'e ~l;l.t,avia w~r,d ,f?~y.o~rd wR~~~n val~ S c h ~ per t, I Intus..qliel~ IS de. he~koms~ v~n de. ,.Edel1'da~e", l1'aal" 'rig. Pandan P.mgkal,
~ ~ d 1 en B ~ e t - g~gedn1el;lwe flesschen nog nlel. duide- I p.~nang, s():l1!g~f Li~t, ~lin~ce en Singapore.
, 'VTierde prijs: Hr. Blokdijk en .mevr. midden der vorlge .eeuw opg-ericht en de ou'de fabriek op' T~'nah '~\ba,ng' ~l If. a ~ ,d ,~11'
..rus's':lnet de la Sablonle:t:e
werkte aallvankeliJk onder anderen spoed1g te kleln weshatve nl~h besloot
0 v e n.
HJk. tJit de stock van de Archipel-Brou-, ,,~rol1l'etl1eus, naal Padang, Macallah,
&..1
~,~
•
' "
k' .. I .
'
,
.
"
,
.
"
H t C
t b . t
I
l·j1.·· .j
'j
Ith
t
SUEZ, R'dam, Londen en HambUlg.
VTijlfcle prijs: Mr. Werkm\ln en mevr. naam, eerst te Singapore als d.t:u. ~.e.rIJ.1 tot Ultbreiding en ?:oo kwam het nieuwe"
e
onc~r
e~lll zOQa s g~woon 1 ~ wert) Zl n ZI, a
ans zoo moe men I ,S:ebel'g", ll'uar Tg. Par:.dal;l, DaJJ.o, R:'ouw
Hocogendoorn.
In de tach~iger jaren nam m~n' het Ml- trotsche gebQuw tot stand. .
.
Jm~ 9,15 n.m;
aannemen, nlet verdwenen.
~ en. Singapole.
"
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Telefoon Wehevreden 1958

6 ·,dagen.

kakap ;V-z kilo f 0.55
Holl. Stokvischi " " " 0.90
Appetit I sild, Schelvischlever,
,c.helvischleverpate, I gerookte
zalm, paling, poling, in gelei,
cU1sJovisboter, haring au yin
blanc.
Ver~che

•

•

II

\

~

Brleven onder No. 3999 Batavlaasch Nleuwsblad.
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. BEKEND ME'!' KRAMERIJEN EN PROVISIl;lN

~,~

~--~

DE HELFT VAN ONZEN 'IOORRAAD.

.
' . VRAAGT' .
V C'R it 0 0 P

~
~

.

~

houden wij, w ,~gens gebrek aan
ple'rtsrulrnte, een opruiming van ca.

EN DRANKEN

.

_

•

WftI •

G E V R A AGO,

Gedurende dezen uilverkocp geven
wij op deze artikelen de .volqende ,
kortingen.

150dlv

.

.

Ad ve r t e n t i e n

8 ij aankoop op:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdoq
Vrijdag
Zaterdag

Vetloofd:
. 'MILLY WETTERS
en
.J. Th. MEYER
Kerkstraat 129'

1 Maart 20%
30%
2 II

3

II

4

II

5
6

II
II

,.~"

Slerlijk, Snel'

II

40%

II

50%
60%

zijn

Mr.-Cornelis,

7-7

Ijava',

.

.

GereduceerJe prijzen.

395!

T' A B LET T E' N gevestigd
.
.
Noordwijk' J 5'- (Gebouw LeSA vas TA" vensverzekerlrtq
Mij. Arnhem)
Batavia-C. , .,;

'

OEO. WEHRY & CO:
. Ba tav 1 a.

GOEDE, BOE KEN
zlJn ooze beste vrlenden...... Leest dus
\~el Qoeken en wordt, Lid van de

•

•

I

WL.2250 en 2400
PRIOK 36

Telef. WI. 3368 '_. Bezoekuren :
7.30 V.m. -," 1.30 n.m. Zaterdag: 12.30 n.m,
3974

f

" "

'

, 'GEMEUBELD HEERENHUIS,

I NFL U E N Z A v~~~T~ER~~~rtcJ~~~L~A;etl

UP. P. VON PAJZS

>«:

"

8 kamers,' badk.,keuken, .tuln, schuurtje, kelder.' Centro verw. bad,
vaste waschtafels warm en k. water. Van aIle moderne gemakken
voorzien.
.
Te bespreken: Dames v, d. Linden, 8alembaplein 23, Batavia-C,
.3976

VERHUISD naar KRAMAT 59
Telefoon Welt. 754 "
.,'
'.
.
Voormalig Chef-Arts, verbonden
aan chirurgische afdeelingen in
Europa.'
.
"
.
Specialist Vrouwenarts,
tegen Influenza, Griep, VerkoudA~
A,GENDA:
Aigemeene .oraktiik.
heid, Hoofd- en Aangezichtspijn
. f.. J:aarverslag 1936. "
L<L1 N IEK (intern) (Chlrurqlsche
1nst
2.· Balans en ':V
- & VerUes- potienten, Bevclllnqen) .
Prijs per tube
0.75
'rek~n~g per 31 December 1936. De potienten staan onder strenq]
3. Winstverdeeling.
medisch toezicht.
4. ,Verlenging termijn plaatslng
1e. klasse f 5.- per dag.
kapitaa1.
2e.
'
3.50""
5. Watt verder iter tatel zalwor3e
"
"2 50
'
d
t
. "
rr
,
en" gebrach .
Rontgen-Bestralingen, enz.,De Dlrectle :
Meest Moderne inrichting.

___

TJIDAMAR KULTUUR
MAA'TSCHAPPIJo
I,.

•

132mw\
_

....

OPENBARE "
VERKOOPJNG KRAWANG

,

In qe heqe.if gehouden JAAR- Ten overstaan van vendukanLIJKSCHE ALGEMEENE, VEROA- toor, Pcerwakarta op Zaterdag 6
DERING VA~tAANDEELHOUDERS Maart 1937 des v.m, 10 uur ten
werden:
notariskantcre te Krawang, van
1. De Balans., en de Wlnst- en perceeteneigendom verp. 605 (3534
Verl)esre~epJng per 31 Decem- M:i.) en 623 (1160 M 2 . ) gelegen te
ber 1936 goedgekeurd ;
Krawang, dessa Krawang Wetan,
2. Het Dividend vastgesteld op ,Ieig. akten nos. 94 en 93 ddo. 22
I
30% of f 1300.- per aandeel'IJanUarl 1924.
, Batavia-C.
Mr.-Cornelis
waarover vanaf heden beschikt
. .
Buitenzorg
kan wOJ:<1e\l ten kantore van De verkoopll1g ~escllledtkrac,h81ndoeng
3960
ondergeteek~mden.
tens onherroepel1Jke .volmacht.
Bat a v i a" "2d Februari 1937.
Namens de "hypotheekhoudste,r
----------WELLENSTEIN, KRAUSE & co.,
NOTARIS POERWAKARTA.

I

VOLKSBmLIOTIlEEK ItFAVORIET"

.

Senen 85 Telefoon 748 WI.
CQntr11)utles vana! / 0.50.
Cflt.alogus plus de supplementen / 0.50

Directeuren.

Desgewenscht kunnen de hooken op
te!efohlsch verzQ~k thuls worden 00-

• 3997

/3954

__

w;

3956

-

&

4;

...

.)

TOKO OKAMURA

GEZELLIGHEID KENT GEEN
GRENZ EN.
Mqokt Uw huis daarom gexellig
door hef aanschaffen von n10derne en smaakyolle
•

Vendu-Kantoor

'~,C EN TR' A"

H 0 OPE R

A~ON~

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

•

;e~.:~DUT,IE OPLE'IDING

ten iluize van den WeIEdO. ,Heer

Ae Persl'Je

atf?etaUng.

n

---

3959

I

~~:~~:~I~~~::A:a~o~~

t 0K0 POP ULAInil

moderne
zitje, mooie tapijt-en, Kasenda
schilderijen, 1- en 2-pers. bed den .' 1) Jongel1eden van Europees,chen -landaard, (Nederlanders) 'van
Kero-systeem, eetkamer-ameuble- 19 tot en met 25 jaren, die hun eerste oefening als dlenstplichtige
ment, 8-enking gasfornuis.
hebben vervuld en een gcede technische opleiding hebben genoten
3955 Kijkdagen: Vrijdag 5-8 n.m. Cbij voorkeur in het bezit zijn van het einddlploma K. W. S. dan ,:-vel
Zaterdag 9-12 V.m. TechnischeSChool); kunnen In, aanmerking kOfllen voor opleidmg
3969 tot militair monteur bij de Luchtvaart Afdeeling. I
2) Zij, die na een proeftijd van 3 maanden voldoen, worden in
oplei~ing genomen en gaan een militaire dienst-verbintenis aan voor
,'.
7 jaren, welke verbintenis na ommekomst en bij. geschikt-bevinj:Ung,
desgewenscht telkenma-le kan worden verlengd met 6 jaren.-:/~ ~'
,
3) Bij gebleken geschiktheid is bevorderirtg mogel1jk tot de
Ais er een in Uw omgevf~g'
hoogere mont-eurs-rangen.
,'
.
is.die deze ziekre heefr.neem
(lloogste rang: Qnderlultenant hoofdmonteur, salaris f 256.- tot '.
;dan Formaminr. Ge bespaart ,
f 450.-:-,-,pensioon ± f 207.-).
\U daardoor zelf deze kwaal ~
ZATERDAG 27 FEBRUARI
4) Aanvang van den proeftijd 15 'Mel 1937. Verzoekschrlften in
,en voorkomt.dat de besmet. /"
te dienen v66r 15 Maart a.s.
, "
'ring op anderen overgaat.
De
verzoekschrlften,
ongezegeld
te
richten
aan
de
InspecHe,
Mi1lIN DE BOVENZAAL '
talre Luchtvaart, D. V. O. Bandoeng,( mooten o.m. vermelden: naam,
i
woonplaats,beroep, genoten onderwijs, gehuwd, C.q. Qngehuwd, aan-I '
I
5-JARIG LUSTRUM VAN
klnderen, of gegadigde de eerste oefening als dienstpUchtige heeft VERKRIJGBAAR IN AllE APOTjiEKEN & TOKO'S
'THE HAWAloiAN
SYNCOPATORS tal
vervuld; zij dlenen voorts vergezeld te gaan van ,een paspoort-foto, I ,
,
I
.
bewljs van goed gedrag, diploma's. en cijferlijstel1l, gelegaliseerd bewijs
'
I
MET MEDEWERKING VAN DE BEKENDE JAZZ BAND
van toestemmlng van ouders of voogden(voor minderjarigen) bewijs
3971
B ROW N' S S U G ~ R B A 81 E S
van Neder-landerschap (o.q. inschrijvings~lljet ofzakboekje) alsmede
_
van
een
eigenhandig
geschreven
beschrijving
van
den
'levensloop.
AANVANG 9.30 N.M.
3984
. 5) Nadere Inl1cl1tingen \vorden op aanvrage verst,r~kt door de
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rn~"t~
vande Mtl"al~ Lu~hWaar~ ~ ~ 0, Band~ng.
~~,
,

r

Om U'een beeld te geven ,van onze tlieuwe' zending illustreren wij enkele modellen, waarvan wij onderstaand de prij~
zen noteren.
NtJchthemd van zijden tricot met kantgarnering, Verkrijybaar tin ,rose ',en bleu.
Aile maten.
()nderjurk van zijden tricot met geborduurde crepe de chine pas. Zeer'(Ylodern
in :wit-roseen saumon. Speciale prijs.

.1

Bijpasseh~ paht~lon in wit, rose en sau"-'
!

mon, aile maten.
Zijden tricot pyama met freaie kantgar";ering. Verkrijgbaar ~n rose, bleu en geel.
IMaten 42-46., , \ .'
,

f'O HNAn--IN I I

A MUS I CAL NI G H T

MAGNEETJES TREKKEN

'

•

•

.

.'2 .!.2
2

!

MAISONG.W. VERSTEEG

I

p. sf.
3983

KENNISGEVINGI~I~1RlJ~All4JiD)ll

JAARLIJKSCHE: ALOEMEENE
VEnOADERINO VAN AANDEELHOUDER8 te houden op DoI~derd~g,'18 'Maart a.~., des morgens te
9" uur ten kantore del" Dlrectie te
Bat.avta.

II
~. AFD. LAMPEKAPPEN
Passar Baroe 93 - Batavia-C,'
Braga 35 ,
Bandoeng
Tjikeu~euhweg
Buitenxorg

a f 050

Verlofgangers Te Huur ·in 1937:

3972

U

De3gewen~ht leveren wlj ook op

;~Jt

In de moolste buurt van ,Amsterdam-Zuid;

Gee n I' UII f n g e 11 r

N.V:...OUTINDUSTRIE MAAT· - -

BILLIJKE . PRIJZEN

;

~

f.:

,MORGENBEGINT ONZE
GROTE JAARLIJKSE

BADHOTEl MODI WANASARI t2~~~

ISchitterend zwembad met bron-Ieidingwater.
Si. 303, Wit. 2100.

3995

".orgd.

heerHjkst kuuroord

I Inlichtir.gen tel'.

Illtslultend it content I

Llmba, 9 Februarl 1937.

, ." . annoex Leesgezelschap

i

"

lr

NoordwfJk U

Door om.standigheden eerst
.neaen geplaatst. '

3988 ,

,: ,Tel,. Wit. 316~

- ;

._-----------------------....::.

v. OLISLAEGER & CO.

Mahieu

"

Pasar Baroe 69

Zaterda9 en Zondag e.s,
.
'
R EeL A·M E 0 AGE N:
Gateau Nesseirode 0 f 1.- per stuk.
Boter coke' - vruchten coke - chocolade coke
Holi. wafels met slagroom en verse aardbeie.n.

J

, , B. H. E. NIPPERUS-

•

"L UI LEKKER l A N on

rijwiel~n.

1~IIE1r
llil~IEILILIE I~II~JII!"
AtJSWIJKSTRAAT'I&· BATAVIA· C. • TELF. 1858 ;z

II .

t

KORT MAAR KRACHTIG r I r

, In den ouderdom van 33 [aar.

SC..APPIJ ,:LANGKAT

onze

II

Onze leus bl]
dezen uitverkoop is:

JAN FRANS N IPPERUS

van

I

Zater deq 27 Fe br. zljn de artikelen
bl] ons te bezlchtlqen.

"Zacht ell kalm overleden
mijn llefste Man

l

·Veilig

en

, GemakkelJjke betalingsvoorwaarden

WACHT- NIET TOr
DE MOOISTE
,
ARTIKF.tF.N IIJN WEGGEHAALD r

Februari

d ~ hoofdeigenschar: pe

II

70%

HI.........

-------- ---pu. . . . . . . . . . .::JIi

korting

Posserstrcot 137

•

nrxn

EERST€

•

Froscher 6'

•

• •

·Z lET' 0 N Z'E

~

.-

;'1-~

3.~

E II' A LAG E ~

I

G RZON·
UJ 77lcdeh(jir!

I

9350

Ii

.~--

-- - - - - -

-

- --~

--

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

•

Voortzetting .van den strijd om Oviedo
Va/gens Witten

is

offensie'/

~.

\

"aUe

.

Tegen ,restauratie der
:"\\lf1absburg~rs "

De Groote Fuscistische
'-Road

-der Rooden gestuit

Vruchtelooze uitvollen der regeeringstroepen
.
,bij Madrid

.

Nederlcnd

} l

•
:(Tel,pammen '1'an rhet AJ6. ·Ned. "rId
'Pel1bUl'eau -&leta).

Verscherping der .dlsclpline
'ZES LEGER-1NSPECTEURS BENOE:l\ID

Frankrjjk wenscht terugroeplng ,'der vrijwilligel's
·NlEUWE JIOOGf.BER1\.AR

25 Febr. (Havas). De Boskische
regeering maakt bekend, dat de pogingen om ',Ovieao
in te 'nernen worden voortgezet. Gisteren veroverden de
reqeerinqstroepen de nieuwe wijken van 'Oviedo. Zi]
bezetten 0.0. de Plaza de Toros en voltooidende omsingeling von de wopenfobriek Lavega, die blootgesteld
werd aan mochinevuur uit de 'omringende huizen. De
strijd nom qedurende den nacht in heviqheid toe. 'Door
artillerie ondersteunde dinamiteros veeqdenbelonqrijke
punten schoon, waar, nog tegenstand werd 'geboden.,
Hedenmorqen stondhet legercommando de troepen
toe te rusten, terwijl de veroverde poslties werden ver- '
sterkt. De nationalistische vliegtuigen qoven geen
teeken van leven.
I
.

,'8 a yon n e,

Zware'verlie.xen der Rooden

NEOROLOOIE

,Olltzettellll .ongeluk :
B r u sse t, ,24 Februari (Transocean). .Zeven ,officieren 'w·f!rden
gedood tijdens', een pioniers-o~/e
·ning op .een .eacercttteoeki ·bi} Antw. er.p en. Voortswerden )'twaal/ ,le,den .ner ~bet10kken ,mflitdfre: 'ataee- \
ling, die'uit '35,otf idiefrn
'cadet.. -:1
''ten 'bestona, (Jewond.
,I

Aan het Madrid-front
Vruehteloose 'uitvcllen

Jen,

.ttet onaetut« thad ~plaats 'teen: ·~en
aantat otttcteren ,tilt 'hun i,deklift1'g
te yoorschijn kuiomen , toen een
mijn nietbteet« ,te ,zijn -ontploft•
.M en;~ou '1u'ist 'met .een. ondetzoek
tier 'mijn beginnen toen ,rdeie 'ex,plodeerde.
De 1Jelgische/mtnister 'van!oc#log
is naar '(Ie plaats van 'het pngeluk
uerirokken,

Gevallgenen verklaarden, dat verscheidene atdeellngen der internationale
brigade van het Oostelijke district van
Madrid naar den Ziu(l-Oostelijkeil sector zijn gedIrig~er'd
te traehten een
plotsellnge afsluitlng in de rlchtlng : van
Jararna of Guadalajafa te voorkom~n~

,_I .

« ...

~

Mijnstaking
ERNSTIOE.

om

SI~UATIE"'"

Pee s fH on gar IJ e) J! 24 'Febr.
(Re,uter). 'Vierhonderd mljnWerkers' zljn
In de Thomen-mijn een Hsit-down·'-staklng :begonnen met het doel een .loonsverhooglng te verkrijgen. De stakers
hebben de pompen stopgezet, ·zoodat -er
groot gevaar bestaat dat 'zlj zullen ver-

OPBLAZEN VAN LOOPGRAVEN

drlnken,

Ret Is volslagen donker In .de mljn,
daar de lampen der stakers opgebrand
zljn. De mannen hebben .ook de -telefoondraden naar de oppervlakte der
aarde dborgesneden.
De Vakvereeniging van ,Mjjnwerkers
weigert lets met de stakers te doen te
hebben, terwljl de eigenaars rnststeeren
dat zij ·naar boven zullen komen, 'alvorens zlj de sltuatle "W'enschen 'te bespreken. "
"
Het 'geheele distriot wordt ,mvaarlJewaakt ,door ,troepen, uitgerust metstalen
hehnen.
. .
I:

s,.

.p a. r ij
25 ,Febr. (Havas), De
strijd .om het :bezit van Oviedo duurt
voort. De berichten daarover z.ijn tegenstrijdig, doch het schijntvast te staan,
dat de rege,eringst"roepen de buiteuwijken: der 3tad hebben bere.ikt, waar de
aanval gestllit is.
i
t

BELGISCIIE VRIJWILLIGERS
B r u sse I, 24 Febr. (TransOcean).
De ;Belgische regieering heeftl gisteren

VERBETERING DER POSITIE8

IN DEN. LAS ROZAS-..~~OR

bij de Kamer. van VoIksvertegenwoordigers een wetsontwerp ingediend tot ilet
verbleden van de aanwerving van vr!j'\v1lligers en hun vertrek naar Spanje,
in ov'€reenstemming me~, de beSIuiten
van de .Londensche non-interventie-

Ooslellrijk
DE lIERTOG VAN WINDSOR

25 Fe})r. (Havas). Ra- ~ommlssle.
Verwac,ht wordt dat het wetsontwerp
dio-8evllla meldde '\om 8.30 nur: 'De
- ,in..' voor het einde van deze week zoowel
te:t:Q~tionale brigade openQ.~'~isterel.leen
S e ,v ill a,

SUCCES DER WI'rrEN

hev~gen

. Par ij s, 25 Febr. (Havas). De ver ..
tegenwoordiger :van Hayas' a~n het Ara-,
gonfront meIdt: De Wltt~n bezetten na
de inname ·van Fuencerrada den weg.
,die van Portal Rubio voorblj Vivel Rio
Martin in de rlchting van de M,iddeIlandsche 'Zee ·Ioont.

aanval in den Las Rozas-s~«>r,
gevolgd ~QO~' een andereru in den ·avond,
"een der hevigste aanvallen aan :het'
.
"
"
Madlld-front. Beide werden algesIageo. ',De artllIerie der .R,oo,<le.n glng ver-:
volgens voort de nationallstlseh~ ;1l.nles
te 'bombardeeren.
,

door de Kamer als door den Sena·at zal
zljn aangenomen.
-*

.....

:.,-~--"---

-

TERUGROEPING VAN VRIJWILLIGERS

Par iJ s,

-'

\V e fe n e n, 24 Febt. (Transocean).
De hertog van Windsor heeft -het kasteel Wa~serlernbw:g, toebehooren:d aan
graa! Miinster, gehuurd, ·aldu8 melden
de 'Weensehe bladen.'
De ;hertog ontving 'zljn :broeder, dell
hertog van -Kent, he den ·In net ',HoWl
Bristol·en begaf "zlch vervolgens na' een
bezoek aan de stad met hem ..naar
Schloss Enzesfeld.
1)es '.a;vonds vertrokken beide braMers
na.ar KltZlbUhel, hetbekende 'wlnwrspOrt':'oof.d.

.,

Japali!,~;;'

I

.'

-'_._~:~~.

25 Febr. (Reuter). Del-

,:, .Woestelingen

pos deelde in de Kamer mede, dat hij

I

den Franschen ambassadeur te Londen
Corbet had geinstrueerd aan te dringen
op het terugroe~n van de zlch reeds in
Spanje bevlndende vrijwilUger~.

J)E HERTOG VAN KENT

CLANDESTIEN \VAPENVERVOER

.gPIONNAGE'VOOR RUStAND

. ,De,op)n~r$cblder -Witten lla;1f i\lalag'a is "zeer ~Hle.1 itl~ijl1 werlt,g~gtlall. ~en
door een projectieI b{:sc~a.dig~e en dOlor de regeerlngstroepell achterg~Ia.
1...... __ 1_.0 ,'
I
I
ten tank.
_.!
, \. , i
_I
__i ._"_:.
I.,

.
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•
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5% ObI.sem, Cller. Tr. -

•

~ijverheid

Hendel.en

Commentcren 'op 'Von Neuraths reis

71J/ ., 81

t% ObI. Band. Kl.1l.1ne _
5% ObI. Solosche si,
5% ObI. Banjcemas EI. -

(Van Aneta-Reuter).

5% ObI. Remoang

'~chuschnigg'schijnt
'\ti:

El~tr.

alles op een kaart te zetten

Duitsch-Pooische afspraak ten aanzien van
Tsjechoslovakije ?

S lot k per sen

Beurs te Batavia

(Elgen Dienst)

(Offlcleele koersen, nadruk verboden)

!

bezoek aan \Veellen van Von Neu ...
rath ~chrijft, dat er nlet zoozeer
meer wordt gedacht aan een restau...
ratle der ,Iabsblvgs ot Anschluss,
als wei aan de annexatle van TsJe....
ehoslowaklje.

Par ij s, 24 Febr, (llavas). "lIet
·raadsel Is nog steeds onoplosbaar",
'schrijft Pertinax in de "Echo de
_ Paris", eommentaar -Ievererid. op het
bezoek van minister VOll Neurath
aan \Veenen, welke meenlng _door
het meerendeel der Parijsche bla...
den sehljnt te worden gedeeld,

25 Febr.

Nabeurs

'

,

Cert. Nederl. l:Iandel...Mij.
Ned. Ind. Handelsbank
Ned. Ind. Escompto-Miji'
Handelsverg. Amsterdam
Koloniale Bank

2033,4
170
120~
509
79%
165
445
182
121%
. 95Y2

25 Febr.

'H. A. ..'

Bank, .
ObI.ia:va Hyp.
Bank
slot 5% ObI.Java HyP.
Bank,
5% ObI. KoI.13allk

.

•

':

...

/

I

,.

I

)-,

ook

"

I

'

,_.

3~~

Olie op .de Bahrein-eilanden

~:~ij~·Ne<ierI.

--

I

.'-

'

~.'

"

I

J

I

De

•

I

.

Mij.

4% ObI. Java Hyp.
4~%

'Cert. Handel Mlj. a / 250' 203
I Handelsbank
'1683,4
~ J{ol. Bank'
19~79V4
Amsterdamsche Bank
I A'dam Bank a / 200120~':'1203A
Konlnklijke, Petroleum Mij.
5043,4
V.
Konlnklljke Paketvaart Mij.
A'dam Rubber
313Vi-313 3A
, De correspondent wijst op de vrijwel Nedel'l.SCheepvaart Unle
f,vo;rstenlanden
42Vi
gelijktljdi~ebezoeken van Von Neurath· Java China Japan Lijn
InternatIo
211
aan Weerien en van generaal Goring Dell Spoorweg Mij.
121~ , Unle
120-120Vi
·Pertinax zegt verder : "Hoe kon kan- aan Polen, terwijI voorts onderhandelln- Ned. Ind. Spoorweg Mlj.
88
Paketvaart
181
"
seller SChuschnlgg op 14 dezer het in 1- gen gaande zljn .met de Dultsche min.. Phlllps
337% N.I. Spoor
86 3A-87
tiatlef genomen hebben, waardoor we- derheld In rsjechoslowakije.
Rubber Cult. MiJ. Amsterdam
324
Dell Spoor
derom een ernstlge controverse tussehen
121~
beide Duttsche staten werd geschaperi,
"Het Is nlet zonder beteekenls", merkt Intematlo
214I
sem, oner. Tr.
463,4...47
wanneer hij den steun van Italle nlet de correspondent op, ,~dat twee Dultsche Lindeteves StokvIs
178V2 Sem. JOana Tr.
37~37Yt
had gehad en hoe zou Italie Oostenrijk ministers een . bezoek hebben gebracht Mijnbouw Mij. i Redjang Lebong
Zuld Bantam
174-175%
steun kunnen verleenen tegen Duitsch- aan twee aan Tsjechoslowakije grenzen4393A.. 440
440
Kon. OUe
S lot k 0 e r s Ie ~ (A~eta)
land, terwijl zijn aandacht 000 sterk Is de landen.
CIties servIce
$ 3% ...37/ 111
geconcentreerd 'op de MiddellandscQ.e
Het Duitsche offenslef op koionlaal$·25~
24 Febr. 25 r.febr. Shell Union, , ....
Zee en het geen enkele gelegenheld laat gebled .ls doodgeloopen; een andere pos:
U. S. steel (R. II)
" 83
voorbijgaan om de ltaliaanschebladen ging tot een explosle of tot expansle In
Beth.. steel tR. II)
" 70
94'/1~
95~
tegen de Westersche mogendhederi op te Europa-zelf behoort nlet tot de· onmo- 3% Indie 1937
Gen. Motors' (R. It>
"
50
4% IIndie 1934
~OO,3,4
l00u/t lt kennecott' (R. II>
htt-sen? Heeft ,men hier te doen met gelijkheden".
,,49
13
3
Indie
1934a
4%
100 A. , 100 / 1lJ Int. Nickel (R. U)
een blnnenlandsch evenwlchtsspel of met
Uit. Berlijn wordt gemeld, dat het
$ 54-54 'Ii ,
30~
een poglng om Dultschland te lntlmI- "H.amburger Fremdenblatt" schrljft, dat 5%% Young· (m. verkl.) 28%
Anaconda fR .. II) , , ,,50-50~
164~
164y:! Hudson (R. II)
deeren 1"
het vraagstuk Inzake de restauratle der Amsterdam Bank
$ 16~
294~
Madame Genevieve Tabouls,~hrijft in Habsburg's In de Europeesche PQUtlek Javasche Bank
1143,4-115 '
Ind. BI. Yr. Veem
79%
79YlJ Artana:
..l'Oeuvre": "Algemeelll wordt gemeend een element van moeillj,kheden en span- Koloniale Bank
237~
195% 195Vi 'BasHam
dat 'kanselier SChuschnlgg alles op alles ning heert gebracht. Gedurende de en- Ned. Bank Cert.
150~-1503A
zet.. Aangezlen Oosumrljk geen tegen- thouslaste toon~elen te Weenen heeft. de N. I. Escompto Mlj. \ ~ 120
BodJ, Datar
150%-1511/4
169Vi 169% Pret -,,218'i1'
219
st.and kan bieden aan het nattonaal-Istem van het Duitsche yolk zich duen HandelS'bank
N. H.·M.
2033,4 2033,4 Boeklt Lawang
oociaUsme stelt het Europa voor de keu- hooren.
I
. .
180~-182'1i
, 530
75%
77%· Pasir Nangka
, ze: .Anschluss of monarchIe".
De restauratie Is steeds een droom A.-K. U.'
535
92%
93
Madame Tabouls voegt hleraan toe, geweest., welke spoedlg weder vervloog". Calve, Cert.
152%
Soe01ad~a' :
Philips
3323A" ".. 337
281
Soerowlnangoen
\ dat er een sterk vermoeden bestaat, dat
Unllever
170
169~
293
tusschen ItaUe en Dultschiand overeenDE 1I0UDING VJ\N ITALIK
Sum.
Rubber
Cities ,&rvlCe'"
.tr
3%1'~'
35/ t ll
stemming bestaat ten aanzlen van OosI II .:( I : ' : i '
,
24%;':-: 21Y 1/ 18
tenrljk.
i ~
i
Rom e, 24 Febr. (Transocean). De Shell Union
777/ 111
De "Ami du Peuple" verklaart: "In herhaalde verklaringen in de bulten- Shell UnIon Cum. pref. ,76%'
81%"
83~ .
bepaalde krln-gen wordt gemeend, dat landsche' pers als zoude ItaW~ meer dan U. S. Steel
23 Febr.
41;12 ".' 49'A
Dultschland en ItaUe tot· overeenstem- vrlendelijke belangstelllng hebOOn in het Anaconda
Bethlehem
Steel
ming zljn gekomen, opdat DUltschland bezoek van von Neurath aan Weepen,
gedaan:
,:~~, ~~
de handen vrlj zal hebben voor Tsje~ worden hier in poUtleke kringen na- Montgomery VVard
52ii/l~:': 53%
choslowaklje. De door Italle gestelde drukkelijk ontkend. !Jet berlcht dat een Inte,. NIckel
43%.~
44~
V9Qrwaarde 20U zijn geweest, dat pagIng was gedaan om tot een vIer mQ'" General ElectrIc
1111/ 111 . : , . HU/ta
Dultschland van Anschluss zou afzien.
gendheden verdrag ~ geraken tusschen Standard Brands
4&13/111 49118
De natlonaal-soclaUstlsehe dlplOlp.atle Dult~chland, Oostenrijk, Hongarije ~n General Motors
~.
4711/ 111 48%·
,weet te· wachten alvorens' eell beslls- !talle wordt hler als weI zeer absurd ge- Kennecott Copper
215"'
216'
s~nden slag, te slaan".'
karakteriseerd. ,
. BorsumiJ,
295 300
2J3213
Tav$Sch~Bank
· "L'Ere Nouvelle" zegt: "Door het beTevens wordt ontkend dat Schusch.. Internatio
202 205
178~
178~
~ert.
N.
H.
Mij.
ooek van Von Neurath aan Weenen Is er nigg als resultaat van, zijn onderhoud Linde~ves a 300 nom.
168'1. 169
.:...:.
tIandelsbank
172
geen veranderlng gekomen in de moeI- met von Neurath voornemens zou zijn Alg. Exploratle
[(01.'. Bank
19
580
-:. 163 1016
Iljkheden, zlj zijn er slechts door toege- ete volgende week naar Rome te reizen BHllton Ie rubrlek
Aiuse.'Bank
nomen".
voor een conferentle met Mussolinl. En KQnlnklljke Olle'
'440~
445% Rote: Bank
12"I/ Z-121)/.
tenslotte worden de geruchten als zoude Java-Chlna-Japan-Lljn
95
9g~
Escompto aarid.
507
183Y2
181t,4 H.',V. A. '
BEDREIGING VAN TSJEclIOSiOVi\'" behalve de Italiaanschekonlng
Mus- Kon. Paketvaart :MiJ.
3193/.320
-.:.
1
Arnst. Rubber
KIJE
so11nl voornemens zijn Boedapest tebe- SCheepvaatt Unle
20~
_, 1.21% ~ult';MiJ.· Vorstenl. ,42 .,
zoeken, ongegrond verktaard.
S~m:. Stoomboot& Pr.
273~· Irtternatl0
2·0 210lf~
In, dit verb~nd.wordt n,og verklaard, C)1ltf Mij. Vorstenl. ~
4~h
J,.,il)p~teve" .
42 ~
Uit Loll<len·,wordt gemeld, dat de
I~? ~ 7· ~~.
Hi.
V.A;
.'.
:
..
,
dab het resultaat van de reis vari' von
504'Ii 569 '.' J3llrn:t. Kmirie
Berlijl~scb~ correspondent van de
Neurath voor Rome een bron vall'- te- Arendsburg
,
1203/. 121 . . 440,
Unie,
vredenheld oplevert.
297
Japahlijn '
"Times" llaar ·aalHeidillg van het
94 95
Dell iBat.· Tabak
286
Rott;: Lloyd
344
Dell Mij.' ,
336
180 182
p=:=: .===----r
Oostkust
92
.
345~
86 87
De "Dally Mail" betreurt he't, dat de senembah
. Michiels Arnold
208
~I~' ~~r .
Ellgeland
205
Negus de uitnoodlglng heert aangeno- Amsterdam RUbbeE
314
325
Sem.~ Chef. Tr.
men en noemt het dwaasheld dat En- B,andar Rubber
285
29!)% Sern-. JoaQa 'fr.
91
296'
geland zijn betrekkingen met Italle· In Sumatra Rubber
2~~~ i~:~~~;.·
gevaar zou brengen enkel en aIleen om- Malang Tram "
; .. Bat. Verk: Mij.
Tram
73 15
STRATEGISCllE 'POSITIE IN INDI- dat de Volkenbond de ltallaansche soe- S:erajoedal
Mala-ng'IT.
• Besoekl Tabak
199
199~ Oost Java Tram
SCIIEN OCEAAN
\'ereinitelt over EthiopH~ nog niet heert Nisu
174Vi 174
Shnau
764
erkend.
4% Nederland
:1009/ 111 10011/ 1$. • I t ' -a 100
Lon den,'~ 24 Febr. (Trans,~
3
3% Nederland 1936
98~
'98 A R4dl. Lebong
· ocean). De proefborillgen llaar olle
iDe conservatleve ,.Morning Post" 00- 'Robaver
,,:.;;' "a'l00
143~,
Emnl
165 170
OD' de Bahrein-eilandell, waarmede
treurt !het eveneens dat· men de .gevoe.. Incassobank
124~
242
" .
" a 100
241'
, : In het. begin van. dde maand een
lens van Italle heert gekwetst..
Javasche Cultuur
~oeala Sipongi
219 ~51
Walsumatra
259
268
_.,
aanvang werd, gemaakt, ·hebben
•
a 100
Vlco
,
270
Het
blad
verneemt
ult
Rome,
dat
aan
277Y2~ B11lit<>n B.
· zulke I gunstlgeresultaten opgele190
Aimem
1121: ., 175
de Engelsch-Itallaan~he be tre,k}dngen, Gandasol1
verd, dat hOll$lerden Britsche inge• a· 200
Pangheotan
170
welke eerst onlangs door de gentlemen's PaslrNangka
Eengkalis·
nleurs en technici na.'\r deze etlan...
---'" ,,530
:"31
'
agreement werden ge'consoUdeerd, -een Continental 011
1181/~ 1~0
32~
~i% Zuld-Bantam
den zullen worden gezonden om te
.,';
II
'l a 100
zwaren slag Is toegebracht en datde Comm. Amer. .smelting . 71~
72% Tarakim
,.
helpen bij de olltginllillg der nieuwe
Italiaansche kroonprlns waarsehijnlljk Chrysler Corp. .
92%,::-,'
93~. Kon.Ol1e
olieterreillell.
4411/ . dekroningsplechtigheld niet zal biJwo- ~engkalls Expl. Mij.
\.,-'
'II
"
l\ 100
nen.
Alg. ;Exp( Mij~
Corp. Tr. (mod. distr.
Ten einde de werkzaamhedell te
176
PhUipS
type)
335
bespoedigen zijn vliegtuigen in diellst
ClUes' service
Het blad verklaart dat het optreden Union PaCific (cert.
l
· gesteld vooJ; trlnsportdoelebldell.
ClUes Service prefs. J / . 35/16 38 1/ 3 3 10'1.
van Engeland een gevolg is van zljn
99>'~"": 99
gewone aandeelen)
Shell Union $ .
25 112 25fJ /lj ....
onvoorzichtige Volkenbondspolltlek. "En- Jasumij
.66:' .?~.. 65~ Shell UnIon· pref.
De nieuwe oUeterreinen zijn het el-· geland's .verknochtheid aan het systeem Cert. 6% CIties Service
17
3~34 (,'j ,. 39~
COTP. Trust Sh.
gendom van de Standard 011 Company, van collectieve veillgheld en den Volken- Cert. Hudson Car.
Hr-"
16
a 10 sh. $ distr.
doch - naar te Londen 'nadrukkelijk bond heert tot gevolg, dat het nlet met Malabar,
354~
354~
CorP. Trust Sh.
WQrdt, verklaard'- de maatschappij zijn naburen In vrede kan leven en bea 10 sh. $ acc.
werkt nauw samen met' de Brits~he re- tl'okken wordt biJ elken twist, welke
Corpor. Trust Sh.
Afgedane transactles
.,..
geering, welke ten zeerste belang stelt d.oor den Volkenbond wordt uitgelokt of
a 100 sh. $
in de ontwlkkeling van de nleuwee olie- testendigd".
.
Bethleh. St. Corp.
88~"~·) -:- .
69112
N.
I.
S.
terrelnen, in he-t bljzonder de admiraliM'ontg. Ward en Co.
, ,·121"*)
Dell Spoor
teit, aangez.len Engeland het protectoInt. Nickel .CY.
52~/.
47~·)":A7·1
raat he eft .over de Hahreln-eilanden,
R'o m e, 24 Februari'(Havas). 'De bla- Sem. Ch~r. Tr.
1
Gen. Motors Corp.
50
50 / 4
36*")
36~"")
waar een helangrljke vloot- en lucht- den malren zonder eenlge commentaar Sem. Joana Tr.
Gen. Eltlctr. CY.·
44
4l l / .
229%*)·
basis Is· gevestlgd welke tot dusverre melding, van de uitnoodiging van de Gasmij. Nat.
Anaconda C. M.
481/ 2 t8 31 ~ 272%*) '271*)
haar oUe .moest' betrekken van de Britsche regeering aan, Halle SelassIe tot Anlem
Staridard Brands
1l~(1I.1,3/4
521*)
-519~*)
Kimnecott 'Copper
. '
461h 48
Iraansche olleterreinen. .
bijwoning van de kroning van koning Tarakan
82
821/ 2
U. S. S.
, .
Geovge VI.
Soerowlnangoen
Gas ¥ij.
BasHam
145*)
155·)
Gas. Mij. Nat. bez.
, Door het vooruitzicht In ,de toekomst
Bu'itenlandsche waarnemers consta- Redjang
201*) ··:1 201*)
Aniem
in staat te zullen zljn aIle voor de Brit- -teeren dat de aanvallen op Engeland
\ De markt was va5t van stemming.
Aniem Nat. bez.
2 8
. 6che vloot In den Indlschen OCeaan b6- hebben opge·houden na de zenuwachtige
Solo
Ele~tr. Mij.
stemden brandstof van. gebled onder perscampagne in verbarid -met de uit220 225
':lebeo
.)
gedaan.
Brltsch~ soeverelnitelt te ~unnen betrek- breIdlng der Britsche bewapening.
.BanjoeIl}as Electr.
46 -41
U)
nominaal.
ken t~rwijl terzelfdertljd de voor de
'
Sum. El~ctF. MiJ.
...) biedkoers.
luchtmacht OOstemde benzine uit. eigen
Bali en L. Electr.
.... ) laatkoera.
raffinaderijen kan worden betrokken, zal
1~
20
Rembang E:ectr.
de ~trategische epositie van Engeland Fr(Jllkrijk
Hudson Motor Cy.
151:8 1611.
in den Indischen Oceeaan belangrijk
1III.!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~aJ 4~. % ObI.Jud.
l...'30
;;;
.
, worden verbeterd.
d
"
..
..
\
a
100
·ng
,
Senaat tegen Regeer.
w i e r p., 0 e r e
e n
v 0 0 r 4~% ObI. Ind.L.
d i t par a d ox a I e b e s lui t
'31
uitnoodiging aon Haile P a r ij s, 25 Febr. (Reuter). Del s h·e t f e 1 t, d a t de 8 e- 4% ObI. Ind. 'I,.,.
S en a. a. t
v e r w e k t e v e r - n a a t n let wee t h o e d e
'34
Selassie
b a z lng, toe n
h iJ, n a d a t r eg Je e r 1 n g v 0 0 r n e men 5
t'
a 500
all e e l a u suI e s v a 11 h e til s van h a a. l' . b. e v 0 e g d _ 4%., Obi.
.. Iqd.
.. .t\'
L. '100
GROOTE VERONT\VAARD.GING IN W e t son t w e r l),
w a a r b .ij h e den' g e b r u 1 k
t em, a ;..
'34 A
ITALIH
a a n
h e t
k a bin e t deb. e - ken e n h e t g e b r e· k a a n t '
", ~ 500
V 0 e g d h e 1 d
w 0 r d t v e r - v e r t r 0 u wen d at' d e r e .,'..
'. - a. 100
0 m b Ij. . dec r e e t gee r i n g
h a a r b e v () e g d ~ 5% ObI. Ind. L~
[, 0 n den, .24 Febr. (Transocean). 1 e end
loolh
e n he d e ,n 0 p e e n
v e r s tan _
(~. tJ
De uitnoodlglng der Britsche regeerlng ~ e 1 n v 0 e r r e c h t .e ..n
aan den Negus Halle Selassie om de d e q u <? t a's t e w lj z 19 e n, dig e w ij z e Z 0 u a a n w e n- 31h'% ObI."Le:~??35
had, 11 e tid' e n o m dum p i n g e n . , . .
" .1\ 5.00
k"ronlngsfeesten bij te wonen geeft aan- a a n g e nom e n
t e: g e n
tel 'jQ/o Ind. L. 19~7
lelliing tot zeer scherpe critfek in de ~ e h eel e o n t w e r p n1 et p:r lj sst Ij gin g
a 1 gem e e n ~ . s t em m.e n V e r- g a a n;
~,
II
a 500
B~ltsche pers.
, I ,., . _ '
I

37

25

ObI.Sum. Electr.
4~ % ObI. Volkshuls '
vesting Soer.
5'h% ObI. Bat. Verk.

5%

Beurs te Alllsle,r dam

-.

7'

t'1o 001. N.l.HyP....

Bank

-

'~~Obl. N.1. Hyp.

102

,101

Bank .'

101

5% ObI. N.I. lIype .·

,

Bartk

6% ObI. .I. Hyp. '
N.

:'. .. B~nk
,4%% ObI.·dem. Cr.
Bank
4% ObI. Oem. CT•.
Bank
5% ObI. Gem. Cr.
,Bank
5% ObI. P.Ra'ndoe
7% ObI. P~ Randoe .. •
6% "parumby
6% ObI.SQewar'ana

•

.

•.

~.,

24 Febr. 25 Febr.
CIties Servtce
4~
4WJ
34·Shell Union .
33
109% .
In3~
U. S. Steel'
Anaconda
~:
653,4
64~
Bethlehem
93
92%
·3.80"
Corp. Tr~' (Mondl!. sn.: 3.79
International' NIckel'
71%
70%
132
trnlon PacifIc
'132
General Electric
59Ya
5~%·
'standard' Brands
15%
15%
66~ .
·General Motors
65¥2
62~
~ontgomery VVard
6111a
62,0/1
.Kennecott
64%
72',.
standard on
72¥2
20%
Hudson Motor cars
21 ;
stemmIng: onregelmatig.

'r

,:"

··.l~1

IOPlz
1t)3

WisselkQcrsen'
l

J

~tavIa, 26 Febr.
.

,

Pac... Escomp· Han~1S. : torlJ
to MlJ. bank' - ,.

6%Obl.,MandaUng

:t.T. A'd~m
floP!.
,Zlcht A'datn
f1)8/.
3 mId A'dam
Laboe
2 m/d·A'dam
ro'/.
6% ObI.Bod). :Datar
4 mId A'qam
WI.
.-.
6% ObI. Juliana
5-,
mid
A/:dam.
6%-· ObI. Boekit
T. T. Londen
.. 8.90 8.90
'Lambassa '
Zlcht LOnden .
8.90 8.S0
3~ % ObI. Gem. B-.\t.
30 d/z Londen
,5% ObI. Gem. Bat. '17
:I ritlz Londen '.
..:..
6% ObI. Oem. Mr ....
T~ T. 4ustraIl~ ,
7.12
7.12
Cornelis
Zic~t Aus,tralU!
1.12
1.12
4% ObI. Oem.Bul1.82
T. T~ Amerlka'
1.82
, teuzorg
~lcht Amerikj.
,1.82
1.82
4% ObI. Oem. Band. - . ,T. T. FrankriJk . SOIa
'86/ ,
5% ObI.,Oem.Band.
~lcht J!~ankI1Jk
' P/J./~
~.
4% ObI. O.·8em.
Zicht Be~(BeIga) 301/ . 'J01/.
5% ObI. Oem. Sern. '25
T.T.·O
.~land 13Vz
135: , I
4% ObI. ~m. Boer.
'.
Zicht D - ,- hta,rA 13'/2
5% Obl.-Gem.SQer.
1:P/.
.Relsmarken 47
5 112% Obl.,O. f'qang --,
1
5 h % ObI.',Oem-. Tegal
'.
'Re'gistermarken N.F.46 1/ 2
en Pekalongan I03.l h .....
. ~lcht Praag' , ' fJta
61/ z
6% ObI. HI;>teI de.1
' ,
,Z~ht _Zwit-ser1an4 411/3
411/ &
lndea
Weenen .,' -' 341/ .
5% ObI. ProHotel
Zlcht Itallij
93/ .
9.15
6% ObI. Hot. Homann
~icbt S~lth0lm 4fJJ/s
463/ .
6% ObI. Dj ocj a,Hot.
45
Zlcht Oslo
451/ .
5% ObI. J~va Hoool
,.
Zicht .Kopenh.
40
40118
6% ObI. Planrentuin _
..:..
Zlcht saigon'
6% ObI. Plantentuin
.
T. T. Br.... lndi~
. ,Ie leening ~
't. T. Colombo
4% ObI. O.~J~va
.... , t.'T.Japan .'
T~gal Pr. Veer. .
-;'l'
_
ztcht Japan .
Vergde Pr'; 'Veer·
121 . ".
Zlcht Manila.
,-..
Sem. Stb. Pr. Veer
268 210
l\ T. Hongkong
Ind.'BI. Vr.Veem.. '
-'"'!'
ItO 111 wr. T.A..moy . '.
Batavia Veem
30
40" T. T. lihanghal $
Hotel de.1· Ihd'es
-' 60 'T. T. Foocl1ow
NIeuw fro ,Vr. :
T~T.Swat6w
Soerabaia .
100
1043/ ,
'r.~\ Singapore
stroohoeden' Veem
83 sa Reisiires ..
(8.15
Wonln~ ·M~.··. ',.
40
per 100
Incassobank 2~ rt}br.
.125
Halderabad
.,
,6% ObI. oajeuh '

.

'Ma~gg~ng

',. - '..

6% ObI.' MQeara,

0#.,:

_.

.-

.-

~

8.89'
8.89

"

-.

-

:.".~

--

',"'::

~'

".

I

'i,"~'

-

"',\

,1

_ 10l;/,
f 8.15·
pet 100

..

"

, ..

BatavIa .(.(\netf\) 25 Febr.. 26 ~ebr.
Ardjoella ; .
1,: 146j.1 I 47 r) , i',.' ......
Ariana . ' i' ;'; " . ! I , ~'Il":' . , : .., ~'230
_
"'taaik. - ,ble<1k.·' la:a.~Tr. ' :,' . .~ :;;.,~
Bagelen
' . '223~/.
Gew~ Boek~t La:wang ,1931/ 2 ' _
rrt; ~a.t.lSingapON
1.043/ , 1.041.043/ 8
Bodjong Oatar ~w. 156 160 '. ~
-'
.
-8.90
8.81'/., 8.90
ct.
Bat.lLOIlden'
Pret. BOdj. Datar
.~, 220
1.82
1.8(1/z 1.82 ,.' .,.,
BasHam
151 . 157'1• .~ ~ ,rt. Bat./N.•rork
DaJ, Manggoeng
, ' •28t 1/.287 1/2
•
Qoen. Heojo
210
'
Amsterdam
~~~~a
~
I.?J I.~g

;.." -, --

..

::,

24~

Mandaling 'ex div.":'"i'
23 i
Mtchiels ArnQfd ' 212 213
Ferbawatle
195
P'~pandaJan. pre!.
S8
~
Pasir Salam 190
_
Pangheotan
Pasir Randoo
Radjaman<lala '
..-T,
Sum. Rubber _
Sit1ardJa
Soemadr3 '
ISO
SQerowinangoen,
2871/ 2
TJtmohteh
' .
.
25~
Taloen
'
~92
S 10 t k

, (T 0 t

19~
112

,66
'80

115
155
260
299

o__ e r S6 n

1 3.0 3 1J u r) - , .

N. r. Handelsbank
H. V. A.
A'dam Rubbef
,Kol.' Bank
K. P.·M.
N.I.S.· l . . , , "
SeraJoedal Tram .
Kedlrl· Tram·
Dell Spoorweg Mlj ~ :
Almem
Alg. Expl.Mij ..
Kon. OUe'
Pret. Cities Service
Shell Union '
Zuld-Bantam
U. S.· Steel
Kennecott· Copper '
Gebeo
B'mas Electr.
cGas Mij.: Nat. bez.
Strooh. Veem
BasHam:
Bodj. Datar
Sem. Stbt.·
Vr.
Soerowlnangoeu '
Lindeteves· .

¥

81otkoersen

..

".

~

'Ii

73.42112..73.47~
. ·8.92%-8.927/8

,Mark
Pound ster,Un~
Dollar
. Franc ,.
I,Praag,
VVeenen
,Vrlje S,.chUUng

1.82%-1.82~/UI
8.4~/u-8,496/.

.le

. -6.35-6.40
32.~O-33.00

. , 34'14

24 Febr.

.'

,-'

. ."t

;"

. :<1

prolongatierenw
Koers
A.m$t.·B'via
a. idem
b idem
Amst. Londen.
.,New-York
" Parijs'
" -BerlUn .

10011

'Ioo'}.

;;.,

lWI.

8.921/3 .

'.j

I.S2111t 8
8.49 11."

,": _f'~-" ,..:

73. 47 J/'l

,

,"ll·t.;
(ReIJtei-Eaatem)
•
LondeJI

24 Febr.
Parijs .
Tt. BerIijn
Tt. Amsterdam
'It. New:.YQrk
Tt~

105.13

12.16112

8.93'1.

4.8ffJI,

25 Febr.
105.12

12.1~/8

'r

4,~7/a

·f

8.92'51,

25 !Febr. '
Londen/Hongkong
Londen/Bombay
Londen/Hongkong
Londen/Slngapore
LOliden/~apan

.~

1 sIt. 221/ ~ d •.
1 sh. 6'1.. d~'
, 1 sh. 3(1..
2 sh. 4'/11 d.
1 sh. 21/ 0& d.

I·; ,

• -.j

Pro

M~ndaUng

(Na

13.03

'.
u u r)

DE ENGELS~lIg IIANDELSBALANS

~:~~

Lon d e~, 24 'Febr.' (Transocean).·
Walter Runcl.maI:t; pre.s~dent der Engel·
sche Kamer van Koophandel. ,verklaar..
de tljdens een feestmaaltljd der NaUo~
~-----.,nale Llberale Club, dat hlj de:Engelsche
"GANDASOLP'
handeLsbalans over ~et afgeloopen Jaar
DeN.V. Cultuur MiJ. "Gandasoll" zal o:t1derzochtha<;i en tot een ·.conclusie
op de Jaar'svergadering V'an.' 8 April a.s. was gekomen, dat de Epgelsche importvoorstellen een dividel141t van 5% op de I den export met 340 m11lioen pond ster..
gewone aan.d'eele:n ult ~ keeren.
Ung overtre~t.'
'

Sum. Rubber
Bod]. Datar
Leenlng1937
/ .

96

:PRIJS..INDEX' VAN· PRODUCTEN .
rntusschEm behoe~t dit nog geen
.
den tot bez,orgd,heid te geven., ,~aar,
Lon, den, 25 Febr. (Aneta). Heden men ook.' de onzlchtbare ultvo~ren
183.1.. Olsteren· 181.'9;·4 VVeken getedenl kent, het~ekort 'sl~chts: 19 'inl1lloen
177.8. 5a Weken gele,den 141.4.
.
blljken te zljn."
'
"

..

•

•

BeursteNew-York

102

.

'

r~ ..

ala
re·

zal
:
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I

• •
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•
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Beurs-Ooerzichten
AUlstert/illJl, ontuilkkelt ~e", groote kooplust voor
- rubberuuuirilen. l

,

Batavia. valt ' tegen stock exchange zljn verder verbeterd,
hetigeeil:vooral,hetgevalJs geweest bij de
Brttach-Jndlsche -leenlngen en de goud..
Batavia, 26 Febr.(Elgep
gerande tondsen, waar koers.stijglng(m
dlensb). Hoewel hler ter stede .rubtot 1% :punt ;konden worden gere..
berwaarden in het centrum der beglstreerd. "
.
:. . ,
"
Iangstelllng stonden, bleef het opIndtistrleele·',waarden .waren over het
tlmtsme tach beperkt en was, de
algemeeri ,vast'; van toon, ,
\
kOoplust betrekkelijk matlg. Op' het
be, ·lEddende,tUbberfOhdsen', weerspleeenlgszlna werhoogd niveau traden . geldcK~ 'de .. vastere :stemmlrtg van' het
':
.
'~
'wlnstnemingen naar voren. Zoo ; product: ' ; ' '.
Aalidee:l~n ,:dlamantgroeven:'eil'etikele
opende Amsterdam Rubber rulm 6
markt,
punten boven het nlveau van gtste- koperwaardeh 'lagen vast 'in
'.
Olle·s':
bleven.
goed
gehan~~aafd.
,
'ren, doch het fonds brokkelde daarOp de . prOdtictenmarkt ,b<?9d' koper
na wederom iets af. '
een . willig ~spect': een, gevo~g van': d:e
,
, v r a a g van· de ,zljde dercorisumenten'.
SUlkerfondsen vlelen, ,een iSulkeraf~ : Cacao wa's, in,-,, sympathie' ~et New
d:o~ning ten, spljt, eveneens tegen.
York zeer,
enJevendlg gedisi>oneerd.
,~. V. A. 1ll;pn.teerde slechts 2 punten,
Rubber bOod' eel1-' vasteren a~nJ>llk,
tcerwijl de andere soorten eerder zwak-hetgeen:moetworden' toege~chreven aan
ker in de ,~~rkt l:}gen.
,dehandelsvia~g, van de zljde van. het
.~h111ps t~()k lets blj en bood 2 punten EuropeesChecontinent en de vasteatem.~
awans.
",
'
. ming ()pde New Yorttscl1.emarkt. .'
" Unllever. stelde zlch op onveranderd
De. Anterlka.ansche a!deeUn.g.; was
ntlveau en werd op 170 afgedaan, waar.. eveneens'vaster van voorkomeri.
biij verder aanbod naar voren trad.
Voor bankwaarden ontwlk~elde ilch
Berlijn buitengewOOn.' stU
lllauwel1jks eerHge Inte.esse.
Escomptowas lets vaster van toon.
B e r I 1J "n,' 25 Fe})r. (Transocean).
Ook de s~heepvaartrubrl~k b60d een De '. aandeelenmal:kt bood een bultenge..
s'tn· aspect, hoewel
Unles fractloneel 'woon st1~ a8pec~. '
hooger in de:markt lagen.,
Dultsche obUgatles lagen kalmer In
Sporen en. a.andeelen "tramwegmaat..
,
scchappljeu,waren zwakker gedlsponeerd. de markt. ", ,;,
..
obllg'a tles zljn een
.,
Bu'lt"".nlandsche
Aandeelen Dell Spoorweg Mij. maakten
~
hllerop een ,qitzonderlng: zlj sloten OP 'welnlg verartderd. . ,
hloogsten a!doeningsKoers.
' pallmoney deed 2Yz tot 3.
Op de mijn1?Ouwrubriek was de stem..
.pariJs met gertn~eatfaire
mlng verdeeld. Flauw van aanzlen. w:a.lien Moeara',Slpongi en Aimem, hetgeel). . .p ,~ r lj s,' '25 Febr. (Ha,,~as"j.' De Pa.,.
In he~ blJzbnder bij het eerstg.enoemde
rijsche, , 'beui's bezat een ol1regelmatlg
flonds tot ultlng kwa.m.
,
Daarenteg~n werd ~:Zuld-Bantam ge- voorkonien. "
De aff~ll'e was, gering.
~ocht.
.
Fransche staatstondsen lagen welfe..
'Ollewaar.den lagen met fractloneele
lend in de markt en' noteerden tegen
vrerschllieri in de markt.
Aandeelen'Koninklljke monteerden 1 hetslot letS,·,Iager., •
Andere ' Fr~rische waarden i konden
punt, hetgeen ook blj aandeelen Algezlch
goed handhaven.
' .'.
meene ExplQratle Mij. het geval Is ge, De l11te~riatlohale tondsen·zetwn het
.weest.
\
herstel verder voort.
,... '
Shell Unlort hield goed prljs~
De ;geldmarkt, was vas~ gedlsponeerd.
..Citles ~iYlceOOzateen !lauwe ten-

'de

>

I.

I

,
t

t

.

dl~ns.

De

r' ,

•

Am13terdam bh~dt eell vast
aspect
A m s t e r d a! nt, 25 Fe}Jr. (Arteta).
Drlemaand~ dollars, deden Va' ct. agio
em dlto Ldride'n % 'ct. dlsagid.
,

Van d~ :zIjd~ van bet spe~uleerel1d
publh!k ontwikkelde zlch groote
, kooplust voor rubberwaarden. Amsterdam Rubber monteerde in flin·
ke mate. Ook de incourante'~oorten
wisten groote koerswillsten te boe·
ken. Er bestondeen zeer rwme han·
del in aal1deeien N: V. Deli-Batavia
Rubber ~lij" ell N. ·V. Lam1Wng..S~u.
l.matra ~u~ber lUij.
Laatbeurs bood de markt ten ge·
volge van winstllemingen eenige
reactle•. ,,' ;

,
"1'

,

'

Amerikaansche afdeeling ov~r de
greheele linle bood reactle.
Leeningeif :waren lets yaster gedispoOlee'rd. . ' . ,
'.

,

vast

Aandeelen· Konlnkllj ke waren vast van
Uoon. Parljs, Londen en het publ1ek
SkochteIt warrants.
.
IAandeelen derkunstzijde·industrl'
())ritmoetten vraag. Amerlkaansche Enka
toood een levendlg aspect.
'Vroegbeurs kocht het pubUek Ph1llps,
Wv'elk fonds vast opeIlde, doch tegen het
slot kaImer in de markt lag.'
Unllever was prljshoudend.
Voor de scheepvaarttubrlek werd
me~nerlpJ animo aan den dag gelegd.
,Aandeelen
Nederlandsch-Indlsche
sscheepvaartUjn~n. handhaafden
hun
wrljs en lagen naderhand vaster In de
. ' mlarkt.
'
Voor sUl~e~s' 'werd een, wlllige stemrmlng aan :,de~' dag gelegd.
.
. H. V. A.werd zeer levendlg gekocht.
,De tabaksafdeeling bood een opgeWiekten aanblik. In het bijzonder aanQleelen N. V. DeU...Batavia Mlj. monteeretlen na vast: te zijn geopend.
De 'belegglhgsmarkt was vaster' van
manzlen voor de' Nederfandsche leenln(gen en' de integrale Nederlandsch-IndlS5che soorten.Vooral vOOr de 3%'s Ne·
<tlerlandsch·lndische leening 1937 ontVNlkkelde zlch vraag.
Obllgaties Young- en Dawes·leenlng
\Waren wlllig 'v'ah toon. De koopers, dte
lin -groote posten aankoopen deden, nannen leder,:aailbod op.
.'
Dollarobllgatles gemeent~ Antwerpep.
\Waren beter gedisponeerd.
,t
Spoorwegobllgatles ontmoetten letS
nneer vraag.· I.' '
\
Pandbrleven lagen rustig in de markt.
De Amerikaansche afdeellng hood een
coptlmistisclien' aailbUk.
Londen an' het publlek,kochten ·In
HUnke' mate, -Anaconda, hetgeen mede
werband hield: met den hoo-geren ptijs
woor kopel'· te Londen",
Voor staalwaarden en aandeelen
spoorwegmaatschappljen
ontW1kkelde
~fch eenige vl'aag. Shell Union lag zeer
llevendlg in de markt en bood een willig
ras~ct.

Louden monteert
Lon d:e n,' 25 Febr. (Reuter). De
lmeeste afdeelingen der Londensch,e

.'

~New York blJ
·'g~dlsponeerd '

,'"

''l,.

opening, rustjr
. '.
.

,25 ~ebr. <Aneta);'
NeWYQrksche. beurs:,waS':blJ opeplrtg
'rustlg" g'e:d~~,n~erd, waarblj,: in .ve~ge..
11jJdng: ni~L glsteren, gerlnge koetsverschlllen werd~n 'ge,bQekt: ,
.
,.' De: ondertQ()n' kwee~t~ . v~"r.~rouwen.,
De ver3chillen 'vielen In' gUnstlgen zln
ult.
pe aff~lre bteef beperkt.
, Tljdens het verdere beursverloop'trad,
ten gevolge·, van', winstnemirig~n, a:anbod naar: vOl'en, waardoor: de m.arkt
een onregelmatlg. aspect, v~rkteeg.
Staalwaarden waren prljshoudend.. De
verscbl11en· blevel).',ook' hler. fractloneel.
Kopertondsen waten,evenals Ametlcan smeltings, vast vall '. tOrin...'
.Spoten', deden zlch} ~~nat~g : VO?~.
,Chrysler .' noteerde liooger". hetgeen
verband hield met het ,iberlcht, dab de
dlrectle met de··' stakers. werischt' , te
onderh,andelen.' ,
,
Aand~elen warenhuizen ontmoetten
vraag.
Mlddagbeurs bOOd eveneens een onregelinatig· vQOJ'kome~~
, '
Later trad aanbod In de markt en lag
het koersnlveau iager. ,.' .
,
U. S. Steel werd 'aangeboden, hetgeen
ook voor koperwaarden ·geldt.
.
Aandeelen ,der .automoblellndustrie
bleven vr(jwel onveranderd.·
".
Ollefondsen en rubbers lagen ~ verdeeld.
~..
, Het slot bracht verUes voo~rJethtehem
steel, Anaconda en Kenne~ott Copper.
, ne Qmzet bellep 2.230.000 shares.

pe

Ne Wi't'or k,

i.

..

,

?)

Producten-markten
RUBBER

25 Febr. 25 Febr. 26 Febr.
open
slot open
36'/3
3~'/3 36'/.
ShUts
3f!iS/, 3&~/8 36'/.
:
AprU/J'uni
'JOl/a 361/8 37'/.
• Jl.1ll/Sept. "
36'/, 36'/~ 37 1/ .
"t.o.b. Fe.br,
36~/8
3&"J/. 367/ ,

\

::'11'.

Mediumbl&#k~tI

: tebi'.IMrt '._
35 .
:361/ ,
t\oll~· 1;>~,rk Fel)t.lMrt. 31
35'/, '
De markt: sloot' en opende prljshQU'dend.

.-<Reuter-Eastern)

,It

25 Febt'.

not. nlot. not. n~\
<?pen S ot open s 0
10'/2 109 1e 1011/ 16 103/ ,
10"'10)- 10~/8
" . ,- 10glte, - 103/ .
- 10"/10
'"
...:.
lQ3/. -_ 10
'0,7/~
..... lOS/. '
101.';110
_ 1011116 10 7/8
_ 10'/. _ 11
- IOUh. -10 /8
- 108/. - 1\ '
-

Cr. wagon Tjlan.. '

Was h 1 n g ton, 25 Febr. (Reuter).
Men verneemt, dat Morgenthau de "hot
money"-conferentle . heert voortgezet,
dochmen acht het steeds .waarschijnlijker, dat, welke maatregelen de Amerikaansche regeering ook moge nemen,
deze veel minder scherp zullen zijn dan
aanvankelijk kon worden verwacht.
Deze meening is ten deele een gevolg
van het feit, datEngeland en andere
landen blijkbaar stappen hebben genomen ten elnde den' geldstroom voor belegging in de Ver. staten tegen te gaan.
Voorts ondervlnden de financleele experts, die de conferentle bijwonen, groote moeilijkheden bij hun poglngen om
een waterdicht belastingplan te ontwerpen waardoor niet tegelijkertijd dellqutdatle van het bultenlandsche aandeelenbezit kan worden gestimuleerd.

dloer :
Beras Machine .

S.L.R. Febr./Mrt.
, ,,4.70

aanb,
Beras Machine

" 7.61

.

S.P.A. Febr./Mrt.

.aanb.
Beras Kepala,

~,,5.-

,,8.00-

aanb.

,,5.-- '

.,8.09'

.....

(Reuter-Eastern)

BoemlaJoe:
24 Febr. 2'5 Febr. fro wagon acemi4 u, n.m. 4 u, n.m, afoe :
Sl1jp Boeloeh H.
Or~pe spot koop.
24
243/ 8
Febr./Mrt. aanb. ,,4.10
" 6.64
Sbeets sPO,t kcop. ' .
21 A/ .
2P/. Sl1jp Boeloeh Kel
vetk.
2tl~/t6
211,&
pala H. G.
.
• Maart koop,
2I ii / .
218/ .
Febr./Mrt.
aanb.
,,4.50
113
• Apr./J'unf ltoop.
2 /16 21718
Menlr A.
'
.
verk.
211/,
~2
,,5.18
Febr./Mrt. aanb. ,,3.20
De markt bood een stU .a.spect, doch
"Golldang"
was prijshoudend.,
Poerwokerto:
Den H a a g, 25 Febr. (Aneta). De
Rubber' Cultuur Mij. "Gondang" stelt
fro wagon POerwoSlotno~eringen
voor 40% op de bestaande aandeelen at
kerto:
te schrijven en nieuwe aandeelen uit
24 Febr. 25 Febr. Slljp ;Boeloeh H.
5
te geven ten bedrage van 1 189.000 teFe
br./M:rt;
aanb.
,,3.80
"
6.15
8heets spot koOp.
2P/ i
21 11/ .
gen een emisslekoers van 102%%, waarverk.
2113'1 6
217111
Kleinhandelsprijzen van rijst bij het recht van voorkeur van 1
1
13
8hoota Apr.! Juni tooP.
21 /\6
21 1li
te Batavia
nleuw' aandeel op .~ oude zal worden
verk.'
211/8
22
toegepa.st. '
/6.25
110.13
De markt sloot stU.
Ketan Bangkok
Het bestuur z.al geen tantlemes uit5
., 9.06
Ketan Java
" 5.60
keeren alvorens de aandeelhouders cirSllj p Boeloeh
PEPE,R'
ca 10% dividend hebben ontvangen.
Krawang
" 4.40
" 7.l~
Lon d e n ; .
Huller Boeloeh
FAILLISSEMENTEN
",,4.10
Krawang
" 6.64
(Reuter-Eastern)
Beras Kepa1a
.Uitgesproken
,,5.TJiandjoer
".9.711
24 Febr.
25 Febr.
Bij
,vonnls
van
den Raad van Justltle
Beras Machine )
te
Batavia
van
Vrijdag
den 26en FeZwaiW Singapore elf.
, Tjiandjoer
" 8.50
" 5.75
bruarl 1937 is ultgesproken het faUUsLonden Febr.lMrt. 37/] 6 aanb. 37116 aanb.
Witte Muntok ~if.
sement van:
lAndeD Mit./Mel
51/, &&n b. 5
aanb.
(Nadrilk verbodenJ •
Bong Koel Sen, wonende te Kaml~warw Lampong cu. '
poeng ,Kelapa, 'Onderafdeeling Muntok,
lAnden Mrt.lMp.1
3131t6 ged .
21 /8 unb.
O'I!F. NOTEERIN9EN TE DATAVIA. : Residentle Bangka en Onderhoorlgheden;
opgave van d~ producten-noteertn·
Eij vOl}nis van den Raad van Justltle
~en der Handelsve~eenlglng ..Batavia"
Londen
en der Ned.-Indlsche Ver.voor den Rub- te Batavia van Vrljdag, den 26en Fe'berhandel, loopend,e: van 25 Febr. 1937 bi'uarl 1937 is opgeheven het fallUsse(Reuter·Eastern)
12 uur n.m. tot 26 ~~epr. 193712 uur n.m. ment van:
A. A.' Kremer,. van 'beroep handel~~~
24 Febr. 25 Febr.
Aig~aan
laa~te
employe, wonende te Bandoeng, l.s.v.f.v.
&t?~:rell heden V'l'aag aanb. b.v. ddo. 15 Januarl 1937;
C~h
2433/ .
2481/ .
v.,
D. Sahetapy, gepenslonneerd ser"idOl'.
Pal e mba n g R 0 b.'"
3.mnds.-Ie'Vering p. toJ!'
geant-schrljver, wonende' te Batavia,
244 i , 2
249 1/ . K0 f f 1 e (per picolL ..:
Ied.k.
Vl.
Kemajoran KetJil No. 18, Ls.v.f.v.b.v.
m.t. B&t ••~eady :
~
~ ddo: 17 Juli 1936:.
Febr.'
-'
ZILVER
14.25Q.
Febr./Mrt.
; I

'

.

,

Eerste koriste:
"Die
kjnappe
jongen zit weer
op de voorste
rij. •• zijn jullie
nog naar "As
You Like It"
geweest?

,

'~

'rw~lle
korist,tf:
"Ja..,
praehtig ! ....
maar PoU voelt
die verwaanrle
kwast zleh als
Orlando
en
wil een! ge·
dieht sturcn
aan ' Elisabeth

Bergner.

,-

...

~

I

t"i

I

, . Lon den, 2~ Febr.. (Reuter-East'Fetir.
ern). Cash 20~ en termijn2()'/18. Ame- lW'$'r't;e Lamp.
rlka' kocht. China verkocht. Britsch- p e' per (per p1001)
Indie en Amerikaansche handelaren ~.k. Bat,. Ready:
, _FQln."
kochten.. De markt, was prljshoudend~
',:', Febr./Mrt.,
~a ,vaststel1lng van den prljs bood de
Maarf,
lllarkt een. stU, doch prijshouderld as·
pect, waarblj Amerikl:}ansche handcla- E.k~T'iBetong: Ready:' '
ren, een, nelglng tot, het plaatsen V'lll '!\'cFebr.
~ ~;,h
aan~oopen,aan d~n dag heboen gelegd. ~. "J~k~ Febr./Mrti.

"NAAR HET
U LIJKT"
Vanaf Dinsdag a.s. in

DECA PARK

-

3978

Fob;PSl(lInb. Ready: -

.

,Masri

,,'

. N, e w Y 0 r k, 25 Febr.
Easterll). 44%.

.~'

WU'te' Mun tot
(Reuter- Pep e r <per picon
@l.k. ~at. .. Ready:
:' Febr.

•

1O.~ l n.
I('J~5n .

B om b a. y, 25 ,Febr., (Re~ter·East
ern). 'Cash 50 rupees i3 anna's. Verr. o 1 t ron ell a-o 1 1 •
per K.a. incl. drum)
,medloMaart 49 .rupees 1 anna. Verr. Contr_
A' ~eady :
l.4Q
medlo April 49 rupees 3 anna's. De
Febl.
1,40
niarkt 'bood een stH aspect.
Febr./Mrt.' 1.40
,AprlllJuni
COPRAH
.Jul1/Dec.
Febr,lDec.
Lon den, 25 Febr. (Reuter-East· Contract O.
Febnlarl
ern) .. ~{aart-versch. 20.3.9 '·v~aag.
R U b,b e r (per' ~

',

.:.:.'
10.850, 20.75
2(:,75
20.75
20.75

20.

~t•.

20.J~40 '1.

1.40 1.4llo. J.4f)n, ..:-

Donderdag 4 Maarl

1.400. 1.37:in. -

1.375

aanvang ,9.15 precies

KLASSIEK

1. -

CONCERT

do'or de gecombineerde orchesten der

. ·K.G.),

Am s t e r dam, 25 Febr. (Aneta).
Febr.-versch. / 17%. Maart-versch.
/ 17%. .

t 1.2') l' .50
.. 25 1),50
'11.25 tl.50
11.25 11.50
.1085n. ."

20.
20.-

Febr./Mrt

•

w'. . . .'

,

N. I. R. O. M. en HOTEL DES INDES

MarktprJjs ~n 12.15 Ii.tn.
; Java std.
Sheets
39"/..,
Java Std.
, Orfoe
421/ 8

onder

lalding

van CAREL VAN, DER BUt.

.{

________________IIlDIIIIl!IIm-_IlIIII_.---PI aats bespreken vanaf heden.

3'385

nm

0000·,

DB MARKT TE BATAVIA
.
"",
L 0 nd e n, 25 Febr.: (Reuter·Eastern). Openmarktpr1js In staven fljn . Ba t v I a, 26 Febr.' (Elgen dien3t).
Pal~mbang Robusta', Febr./Apr. 1 14.25
per oz. 7.2.2%.
£lom.. Lampong Robusta Febr./Apr.
I
'
/ )3.50 Vf;, / 13.75 aal\bod.
MAIS
. Witte Muntok peper Febr./Mrt. t.o.b.
'[B u e nos ,A 1 r 'e s,
25 Febr. Banka f 20.- vraag. 1 20.50 aanbod.
(Aneta). Fair average, quality (siotnoZwarte Lampong Febr./Mrt. (e.k. Ba·
teerlng in ,papieren pe~os), per 100 kg. tavia) J 11.- vraag,J 11.50 aanbod. (e.k.
Febr. levering 6.45.
Telok Betong) Febr./Mrt. / 10.75 vraag,
1 1L- .aanb.
'J.'ARWll
Citronella Febr./Mrt. 1 1.37% vraag.

a

j

DE l\IARKT TE SOERABAJA
,

_&If t

GLOBE

Heden- en volgende avonden;

IJI·,

•

•

II

Met r 0 ' S oergees.tige comedie naar het
v.erhaal van P. G. W 0 d e h 0 use:

PICCADILLY JIM

met ~OBERT MONTGOMERY, MADGE EVANS, FRANK

MORGAN, BILLIE BURKE,
ERIC BLORE, e.a.
tot
Een inslaand succes bij 61k publiek, humor waar men
niet van terug' heeft, en' een romance, oh boy ~

S 0 era b a/La, 26 Febr. (Aneta).
Ook. onle speciale altractle
KATOBN
De tweedehands suikermarkt bleet onde eerste drie-dimenslale Iilrn, i s
k 0 S tel IJ k
veranderd en stll~,
j
New Y 0 r k, 25 Febr. (Reutera m liS e OJ e n t • Een verrassing, die iedet'eell zelf
De N.I.V.AS., verkocht voor con..
Eastern). Maart-versch. 12.83.
sumptle 717, tons superieur en v90r ex·
mee-maken moet·.
Gesch~kt voor· aile leeftljden.
port naar Japan 16000 tons browns.
DE RJJS'OIARKT
Rubbersheets 39% vraag.
Mat i nee's morgen 4.30, Zondag iO.15 en 4.30 uur: .
Crepe 42% vraag.
mel FREDRIC MARCH, HER(WeJselfnk & Dfjkhu!8J.
De ,markt was vast gestemd.
BERT MARSHAll en MERLE (".)
Koffle 17.50 nom. .
(De Engel der Duisternls)
OBERON.
Niet voor kinderen' ~
Rijstnoteeringen van 26 }l'ebr.
c
De in'arkt Was stU.
.
.
r
c
r
m
r
('~
.e
"s middags
Nleuwe oogst / 17.- nom.
'B a n g k' 0 k : Ketan no. 1 e. k.
Batavia aanbOd '/ 6.- U.U. ot / 9.71'
.'
dee m
per 100 ka.
Java Ketan e.k. Batavia aanbod / 5.30
p:p. of J 8.58 per· 100 kg.
Heden- en volg. avonden:
K raw a n g: fro wagon KrawangIljn (naar gelang V. kwalltelt en plaats,
,d~ Paramount film met entrain en pit
v. leverlng).
p. p. of p. 100 kg.
'pet.lah K. Boeloeh
1l'ebr./Mrt. aanb. ,,3.15/3.20 ,,5.10/5.18
Lolosan Boeloeh
Febr./Mrt. aanb. ,,3.40/3.45 ,,5.505/5.585
Huller Boeloeh
Febr./Mrt. aanb. ,,3.65/3.70 ,,5.91/ 5.99
V09raf: o.a. het nieuwe 'Fox-nfeuws, Belty-Hoop en Pop..Eye the Sailor
8111,p B oeQe
I h
MATINEE'S: Zaterdag en Zondag 5 uur n.m.
•
Febr./Mrt. aanb. ,,3.90/3.95 ,,6.3111/6.395
PetJah K. TJeree
Febr./Mrt. aanb. ,,2.95/3.- ,,4.775/4.8511
(ALlE lEEFTlJDEN).
3919
Lolosan Tjeree' . , '
Febr.Mrt. aanb. ,,3.15/3.20 ,,5.10 /5.
g

THE DARK ANG. El

CAPITOL'

Londen

•

De ",1101 (,nlolley"-conferentle

'"AUDIOSCOPIE","

Sin'gapore

e

.,

TJlandJoer:

V.F.K. Febr./Mrt.

New .. York

Chi c ago, 25 Febr. (Re\1ter·East..;
ern). Mel·versch. 130'A.

(Reuter·Eastern) .

24 Febr.

Na prljshoudend te zljn geopend, bood
de markt een vast aspect en werd een
groote acttvttett aan den dag gelegd in
aanslultlng op de, tijdens den atgeloopen
nacht blnnengekomen berlchten
ult het Verre Oosten en ult de Ver. staten;·hetgeen samenging met een voortgezette vraag van de zijde van het Europeesche contlnent. De zaken waren.
omvangrljk.
•

•

-

BLAD·

~

THREE CHEERS FOR. LOVE

X

.,..

"DER EWIGE TRAUM" mat BRIGITTE HORNEY en SEPP RIST

is

•

,-

ROBERT CUMMINGS .~. JOHN HALLIDAY

mat ELEA'NORE WHITNEY'

'

x

.'

.

~'

,\

.
J •
OJ

.0

r. DECA
.,

-

a

:REX

-

Heden- en volgende .avonden
INew Universal's slrtisterevampler lilm

.

i~;.'

,

. . -:

:.

I

Paramount'senorme Jungfa~hiomf'boeit enbetooyett ;
ie'<tere'en J
'
,
~

\

,j

..... :;;:~rr:·~;;~~~

IT'S' NEW! IT'S
AM'AZING! Two

'years to make the
\srandest of all the
'Tarzan pictures I

JU NG l EiP'R'I'N CESS'

,

!

met de exotische beauty DOROTHYLAMOUR, RAY MILLAND, ..
AKIM TAMIROFF, MALA en honderden Inboorllngen. De ge- '
helmen der ontcegankelijke jungles van Malaya QP het doek \' '
.primitieve liefde in tropische wlldernlssen ~ een film, welke
-lndruk maakt ! .
"
\

met GLORIA HOLDEN -. OTTO KRUGER'
o.~.Polygoon-Nieuws (Dr. ',Colijn spreekt .
Ujdens J.P.Coen herdenking .te Hoor o) enhet :
artistieketeekenfilmpje "SON,G OF THE ;BIRDS"
.
.
,CNiet voor kinderen)

Vaoraf

EVERYTHING NEWEXCEPT THE DIMPL'ES~I

Ext r.a: LADIES THAT PLAY, een, denderende musical
met 'Phil Spitalny's Wereldberoem<lDamesorchest !
.~

IGeschiktvoor aile lee~tijden.
Mat i nee's morgen 4.30, Zondag 4.30 uur: Miss
Pa.cific Fleet, (0, Moeder,. die Zeeman 1) met PAT
,

MATINEE'S

JT'SSHIRUytS
'WONDER
'" SHO)V-

'...<:':;''':........

,

O'BRIEN, JOAN' BLONDELL, GLENDA 'FARRELL.
.Oek voor kinderen. .'
Zondogochtend 10.15 uur: CASINO DE PARIS, musical I
comedie met tAL JOLSON' en RUBY' KHELER.
3991
,Niet -voor kinderen.
it'S!!!!' e....
w e , n • • •-*iM4
f
n p ' 3.:11_

....
I

•

...... m

C.E,NTRALE

·TJIKnu ... DIERENTUIN

SYBILLE SGHMI TZ

.....

JOhtAN

HEEStTE~S in
I

,~{J,rE'

Een ulierst spannend en 'avontuurlijk verhaal,

' E'.'S,. heden.en ~volgende rniddaSPECIALE MATl 11aJE
gen aanvang 5.30 n.m,
SHIRLEY TEMPLE in ,,,OUR LITHE GIRL'"

TW££LINQBRO£RS4~

Komlscher dan ooit tavoren .... grilliger en Iantastlscher dan voor- .
dlen .... vroolijkheid op zee en aan land .. : adembenernende lachs alvo's.
Als Extra-films: FOX MOVIETONE NEWS en 'ANIF Journaal.
TOEGANKElIJK VOOR AllE lEEFTIJDEN III

GROOTE MATINEE'S voor jong en oud,
op ZATERDAG- en ZONDAGMIDDAG, 27 en 28 FEBR. om 4.30 uur:
DICK POWELL, ANN DVORAK en FRED ALLEN
in de enorme komische en muzikala schlaqer :

Dimples

Kin\.iervoorsteIUngenZond,a,9 8.30enUu~r v.m.

· C'8
,,",WE K' ;B~D

JACKIE coo PER
BOY"',
,~ T H A II K S A MILLIO '!~: I"",
d
_._.
3::-'
-------===------------------.. . . - -----_.....
'"_
.• :.e

CITY

,

' .

-rH, EATER

CH ERIBON

R'EX

THEA""':TE'R'

nO E

·

!I!lRENDEZ VOUS"

•

,

met Zaterdag 27'Februari
SMA R TEN ,V A, N~' J \08"
(S ins 0 f M Q 'n)'),

""

Een film, doortrokken van diepe, grove, Godvruchtlgheld, welke
I

-

;

.

'3872 ~AAR.

.
F

..

Six'

Songs

STEPIN

,;ONE -NIGHT ,Of

lOVr'

",W H·' '7 'E' 'F A NO"

.

,(PITTAH DE GRIJZE ,WOLF)
Groote", Grootseher en Machtiger 'dan

J

Tool

CvaA

in,
,nat wpoelnySdaOo
a,,' S·L
•

p

Spoedlq : JACK." LONDEN'S

'1,OAL~LOF"TH£ WILD'~

r.bz
----.',- - - - -

3870

.

'ae

FETCI-IIT Ddnces,

2~~

.Niet veer klnderen,
g

Zaterdag..'enZondagmidda'g 4.3()
Zo'ndcrg'ocht'en'd 10 uur

MOORE In '

GRACE

'HET LOMPENPRINSES
IE
be-:
'
"

met WILLIAM POWELL, ROSALlND RUSS,EL en BI.NNIE BARNES: grepen moet worden, opdat men het gegevene iten -volle kan waarNimmer heett een film U zoo «iu1del,ijk de ondergrondsche splo,nnel1-d€eren.
.
::
methoden gedemonstreerd als deze, omdat "n~DE.Z VOUS" eenver- Voorafgegaan door.
, '.' . '
"
filming is van den Wereldbero.emden Amerlkaansehen Spionnel:ldi€nst, DE VERLOVINGS- en HUWELIJKSFEESTEN ~ar'1 het VORSfELIJKE

THE BLACK CHAMaE~.

Kindervoorsteliingen:

MORGAN

@

-

•

FRANK

'with

C'HERIBON

,~I'

.'..offreert tot" en

offreert tot en met Zaterdag 27 Februari

s

,.

aanvang 8.30' n.,m.

,(DIE lEUCHTER DES KAlSER$)

HEDEN- en volgende avonden, VRIJDAG, ·Z.ATERDAG an ·ZONDAG,
STAN LAUREL en' OLIVER HARDY .de ongeevenaarde
komieken, in Metro's daverend Iachsucees :

~IDE

Hede~·en volqende avond en

DE GEHEIMIINNIGEKANDElAAR,S\VAN
DEN KEllER
•

B I O S C O P E M R.• CORNElIS

$poedig '., i'I1, .GLOBE I

. . . . Lus . .

MAXIM

en

-....,--....._----------------14

'. . L!,

8,

.

JEAN MUIR, SLIM 'SUMMERVILlE en MICHAEL:
WHALEN.
39S7
met

•'M=a'g'.n·:"e, e,t,]·','e's'
I

•

-

3982

"

,

:

'.

'

•

-Trekken
•

,

_12P

'1;

........

t

~","

r

.~~'"

"

' . :. . . .

~Jl,.>

ml

DE GROOTE .J AAR LI-J .KSC H E
/

AUTOMOBIEL

PI

mn

TENTOONST,EL~LINO
<..>

J

•

General- Motors' modellen zal plaats vinden

der

rueuwe

op

Zaterdagavond 27

•

.In. ·de
,

BATAAFSCHE

en

Zondagmorgen
28 de·zer
,

ioonzelen van

•

de

AUTOMOBIEL,

"

(ONE 'STOP SERVICE)
PARAPATTAN GAMBIR
62
.
.

.

~

~

'

Wij noodigen belangstellenden beleefd uit de :;ndrukwek- . ~
kende' schoonheid te komen bezichtigen vam .de '1937

•

,

CHEVROLET
BUICK

"

-

PONTIAC

LASALLE

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

'"

-

OLDSMOBllE
CADILLAC
·3996-

iri
GENERAL -.
MOTORS

-

,

.

Bi\"-AVlAAS--ca 'NlEUWSllLAD'

VIllI

• •

VrU~Tag- 26 Feliruarl

~

1937 - DEHDE Dr-AD

.

Kamer

toont teekenen van

Hoeveel zetels kri}gt de N.S~B. hi} de
.~Voornaamste

I

fj)U

punten der GrondwetsY(ijziging

~o~f

.WelnJig helangstelllng voor Iudlsohe Iiegrootlng ~
l\lOEDERLANDSCIl~

,.! ! ,
I'

r:

C. K. ELOVT.

Wassenaa~

weg.

1., \

--,
I'

fiJdig GARQANnemea

en depiJnen b/ijven

BRIE~

van:

i4. ~

I!

i'
I

,16 Febr. 1937.

r'i De Kamer - gek dat we allemaal

,.

weten, wat er wcedt bedoeld als we
spreken van "de" Kamer; dat is immers a 1 t ij d het par I emen t a: 1 r e begrip van het
woord en dan nog weI uitsluitend
de T wee d e Kamer - begtnt
te worden. Ze heeft danook
hard gewerkt, eerst aan crtslswetten
en aan de Staatsbegro.oting (neen,
die heer tegenwoordlg R ij k sbegrootlng ; lk vergts me daarln nog
vaak), daarna, na een vrij: kort
Kerstreees, de Grondwetsherzle...
nlng en nu weer de Indische begroo ,

menschdom een zeer grooten dlensti
heeft bewezen.
, Met dlt alles heeft Tsjiang Kat-sjek
meer en meer getoond een onversaagd
lelder te zijn, die, alhoewel nlet altijd
op de voor one meest sympathleke wiJze te werk gaand, in alles tach een groote lijn volgde en spijkers met koppen
wIst te slaan. Zijn openbare ultlatlngen
gedurende deze jaren hebben dan ook
een heel anderen klank dan waar wij
anders gewoonlijk uit China op vergast
worden. Een groot bewijs van moreelen
mood en werkelijk besef van wat ziJn
land in de eerste plaats van noode had,
heett hij in de laatste maanden gegeven, toen hij bij het ultbreken van poUtlek verzet te Kanton zijn mlUtaire
macht nlet daarheen, maar tegen de In
het binnenland steeds dnester wordende communlstlsche benden dlrlgeerde,
weI wetende, dat Indlen hij zijn Iegers
weer in hootdzaak ten dlenste van den
"persoonlijken"
burgeroorlog
moest
stellen, dit communlsme, dat zijn ontstaan julst te danken heett gehad aan
toestand in het binnenland tijdens
de schandelijke verwaarlooslng van den
3966 zulke burgeroorlogen, hoogstwaarsehljnl1jk een zoodanlgen voorultgang zou
I
kunnen boeken, dat er gevaar, bestond,
dat een georganlseerd reglem in den ,
ergs ten zin van het woord vasten voet
in China zou kunnen verkrijgen. Heeft
Tsjiang, door het inslaan van dezen
weg, die ook tot goede resultaten schijnb
te hebben geleid, ten tweeden male aan
de wereId een grooten dlenst bewesenz
Aan het ongelukklge volk van Ohlna
zekerl"
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.Tsjio'ng Kai-sjek en het
communisme
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BEROOVINOEN l'IET SPEEL·
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,~'n nleuwe partij ,heeft altijd, de
eerste maal, het volle profijt van de
som der natlonale malcontenttes.. De
redenen dte velen opgeven voor hun
aanstaand stemmen op de mannen van
Mrussert, doen mij vaak versteld zijn
droor haar pa'ivetelt maar er Is -geen praten tegen: Of men nu dure margarine
eet of geen plaats kan vinden in een bus
ojf' een snee in Zijn kin ~ijgt van ~ijn
krapper of een omweg moet makenvoor
eten afgewaaiden taki,of een horloge heeft
d~at onbetrouwbaar is...... 't is allemaal
dte schuld van de democratie ;' als ~us
sert maar regeerde, dan -zou de margarUne goedkoop zijn (ze waren daarente·

.....
Een grootsche demoMtratle werd aan dell Prins van Piemont gebracht door de bevolkfng van Napels, toen het nieuws bekentJ
,
.
_
werd, dat Prinses l\'Iarle J~e het leven aan cen zoon g~honken had.

I

F' EU, ILL ET.O N

"Heb' je je ,pijn igedaan?" iVroeg R<>se' ,ben gehad. Ik zei toen, dat lk al goed altijd evenzeer op,een afstand; Je komt
onldeugend.
"
.
genoeg Ikon d¥senJ maar ~ij vond, dat nooit iet! nader 'tot haar. Emily TrotlMaar Herbert hield zlch of hij dit het nlet passend zou zijn tegenover la- man, de Idochrer van den dokter - 0,
niet hoorde en ging uttwelden' o'ler het dy Adela en mIss Morton.".
wo'n aardl:g meisje 1 - heeft m.e .toch
Wonen die daar dan?
een ge.schiedenis yferteld', ...... z60 Intewild op Northmoor tot hij even later
,
"
"
I
t I"
/
weer een praatJe ging maken bij Sibyl
"Nlet in het huls. Lady Adela heeft ressan .
,
Grover en Ida.
een eigen woning en miss Morton 10,iHe, too, vertel ze ,mlj ook eens, led I"
Volgens die was de voornaamh,eld' van geert bij ,haar. Lady Adela is zoo uit ~~
"Ze 'zegtJ, oat ~. allemaal vreeselijk
het
verblijf
op
'~orthmoor.
duur
genoeg
hoogte
en
zoo
stijf
als
een
standbeeld
.
verkwisrend
. waren: de oude lord
18)
gekocht <toor het ~aa1e en het strenge
"Is ze 'Zoo lit de hoogte?" herhaalde en mr. Morton, de echtgenoot van lady
Sibyl. "En de andere. dame?" I
Adela, weet je, ,en miss Bertha; dat ze
, "Herinner je je nog wei dIe preek, van het leven daar.
I
d
rd' A t
ld
h
00
b'
I
i
I
altijdaan het racen en jagen en dob\Waar n. geze~ we ,/Ua were sc ge" m was /zoo,' oos a seen sp n, a s
,,0, die 1:s veel goedhartlger. Wij noe- belen waren en daardoor ook altijd in de
z'llndheid niet afhangt van hetgeen men Herbert of Ik wat te laat kwamen voor men haar Bertha, tenminste, ze zei nat
meeft, maar van- :hetgeen men is?"·
het gebed en hij zei, dat het maar on--: wij haar alles mochten noemen behal- schu~d staken. /Toen versch,een er een
t d'at z ij n. b roek zou ve dan dat v-erschrikkelijke: "nicht zekere kapitein Ald'er, die snioor-verllefd
'"Dat praat me daar van preekenl" zin was ;van Her ber,'
··te
h e'
t kni e1en in.:de k er k
~;61 Herbert, naderbij komend. "Heb je S IIJ n van
Bertha"l Maar re Is oud; al ' zes-en-, was op mtss Bertha, maar diel) in de
~, i I
I
.
j
b
ld
t
J
rt.on? Ik geloof, a, ver ee
e, ne '1\n e en a seen dertlg en ze zegt zulke dwaze
dingen! schuld ston~
' bij\ haar broer. Hij ploet
dla't , v'an oom geloerd"
,..
""
k
d
I"
van een 'bij.oonder vurig karakter, zijn
'diat hil noolt anders dan over preeken sel)oolkindl I wer er zoo wee van. Je weet eenvoudig nlet, (\Vat je er op geweest en riam mr. ,Morron mee in zijn
, ~ dienktl" ,~Maar hij pree~t' zeIt. ~c.q. ·"Het moet ook een wee gezicht zijnl" antwoorden moot. Ze dacht" dat ik veel dogcart met jZOo'n wild paaro, dat dit
miet?" riep Cohstance.
t
Ik dee-d het maar 'omdat lady Adela deed In huis; dat ik kon wasschen en op hol 'sloeg, Morton er uit geworpen
"Neen, hij zorgt weI, dat hij geen ed'miss·,;Bertha en ~l de anderen het strij1ken," rei Ida, of di~ de grootst mo- werd en wei' met doodeIljken afloop".
VNoord meer :lzegt, dan hoognoodlg Isl" ook deden en op mij letten. l\{aar ik geUJke belee.diging was, waarm~.e Sibyl
,~Hoe weet je het dan?"
,1 ..
wist van te voren, dat iit er wee van zou het i volkomen eenS' scheen te ZIJn.
,,0, led I Had dIe kapltein' dat ex"Je zlet het al aan zijn geZicht. Hij w~r~el1, ~J1 Ida, met baar hootdje co"En zij dacht, dat tk alJ-e fabrieks- pres ged'aan?"
~ou gewe11ig zwaar op de hand zijn, als que opz .
melsjes en arbelders zoukennen>. Ver"MIss Bei'tha was er althans va'n over.
Och waren ze dan zoo goos'~ienstig? 'beeld je zoo iets I...... Maar: Ma zegt, tuigd, dat hiJ het gedaan had met de
111ij de gave van het woord hadl"
H~~ft dat allegenot voor ~e bedorven?" I;!at een iSmaak voor dergelijke laag·bij- bedoeUng, dat zij' dan het Jheele fortuin
"En jij bent geweldig ondankbaarl"
de grondsche dingen in de familla zit· zou heib'ben, ,en dat heaft ze hem: ook
~el Rose. "W,ant pij is tach maar,verb~,;O~ we hebben mooie dingen van den
-..
"
1
"" Kerstboom gehad en (we hadden echt dat ~l} ill Londen gaat wonen en dat ze gezegd. Ze heeft hem haar ver ovingsz~end goed voor jel"
het levan van ,groote dames, gingen uit dan 8 avonds 'bij de fabrieksmeLsjes rillig ~n het gezicht geworpen; hij heeft
"Zeker. Ik zou dan 001< niles op hem rijd:e:m. In een open rijtuig, als 't renmin- ~aat. zitten. Toch mag lk haar beter roen rechtoomkeert IgePt·aakt en ze
ti,e zeggen hebben, ;:Us er maar wat meer ste niet Ite koud waS', en anders natuur- hjden dan lady Adela, di~ zoo in zlch- hebben nooit meer iets van hem gel(even.in hem zat."
, lijk in een gesloten."
zelf gekeerd is. Ma. zegt, dat het h~ar hoord".
trots is en haar nijd, dat haar leehjk,
"Ja, d'at is interessant! Denk j~, dat
"Hij heeft je toch mee ult jagen ge·
momen op'dien dag, 'dat, wij' ook op de
"Zijn ·er geen partijen of bals ge· z{ekeUj'k'dochtertje nu nlet "mylady" hij zich dood geschoten heeft? ~.
wlaats van samenkomst zijn geweest. weest? Of wa,ren ze daar 80ms te goos- wordt!"
,
FEn hlj Is over alle slooten heengespron- dienstlg voor?"
,
"Neen, daar was )1ij re laf voor. Waar.
"
\,
"Spreekt
ze dan
nlet
&eo, terwijl Hr......
\
"Ma .zegt,.d'at h e t gier ighid'
e 1s, maar
et
d'e anderen
?" in het geheel
\
\._ schi-jn"llJ"lk heeft hl'j eeOn leell'J'ke million "Ja, kan lk dat helpen" als ik tante, lady lNorthmoor, zei, ldat 't vol- m
' n a i r e getrouwd. ,Maar de Mortons hebmooit heb leeren paard rijden? Den gend jaar misschien wat levendlger z~u
,,0, ja, ze komt op bezoek en ~eeft je ,bell altijd van allerlei min-fraaie dinwolgenden winter zal je eens zien!" . zijn en dan zullen wij ook dansles heb- gewoon ~e, hand en zoo, ,maar ze blijft, gen tbedreven".
' II
I

De' nieuwe Lord
•
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,
~
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"Het ~ijkt wei een verh:aal l;lit een
boek; zoolets al~ er op het oogen'bllk in
"The tYoung Ladies' Friend" staat: "De
Trots van Pedro". Ueb je het 'gelezen ?"
. "Oneen 1 .Oom en tanre hebben enkel maar oude, sU1ffe, iSaaie boeken! Ze
wllden, dat Ik <lie,verschrikkelijke kiingen van SCott en DIckens zou lezen, die
al zoo oud zijn aLs de weg 1 Ze wlswn
op hun huwelijksreis dan ook niets beters te doen dan de ])laatsen te bezoeken uit de Waverley 'Novels" !"
,,0, die zijn net zoo saai aI.s een geschiedenisboek. JIm 1s er eens met een
thuls gekomen en Pa wild'e, dat ik het
Iezen zou, maar ik kwam er maar nlet
d'ool'heen; het WalS allemaal over zoo'n
konlng van F'rankrijk. Ik weet weI, dat,
als ik met een lord trouwde, dan zou
ik weI zorgen, dat hij het anders aanlegode I"
"En ik zal ook weI zorgen, dat Ma wat
aardigers doot, als wij meer geld krijgen. Dan ga ik naar bals en re~nls
partijen en zal weI eens 'een lord trou·
wen I"
"Neem mij, 'als-je-blleft, mee naar die
feestelijkheden I" ,riep Sibyl.
"Ja, als je dan ·maar zorgt, dat je
heel gedistingeerd doot 1 Daar hoort
stijI toe 1 En dat moot je jong leeren,
anders krijg je 't nooit meer :beet. Daar
heb, je nu bijvoorbeeld tanre' Mary al heeft zij nu ook nog: zoo'n moole satijnen japon a,an, dan zlet ze 'er nag
niet half lzoo gedlstingeerd uit aIs lady Adela, die 'bij: d'en weg 100pt met
een ouden, vllwn hoed en een regenmantel aan. Ze kleeden zich allemaaI,
dat lk )11ijl ZOUi doodschamen, als ik zoo

loopen mOest! Verbe'el<\ je, wato die Herberteen flater, geslagen heeft! HiJ kwam
Zaterdag terug van zijI}. gouverneur en
toen zag hij een vreeselijk sjofele ged'aante - ' in een oudert ulster en met
een hoed op, waar· geel) fatsoen meer
aan was, met een :knapzak op den rug
en een porrefeullle onder den arm,op het hills toegaan. Hij dachb natuurlijk, dat het ,e,en bedelares ,was, die qUQ.sIe met ·lets te koop Hep en rlep alvan verre: "Ga maar weer wrug! We
koopen nlet yan uw 800rt I" Maar zlet,.
ze keerde zich om en lachte, wat hem
'zoo woedend maakre, dat hij geen achb
sloeg op wat ze ,zei, maar haar t?eschreeuwde, dat het nu ult moest ~ijl1
met haar onbeschaamdheld, of hij' ~u
den jachtopziener roepen/lk geloot, dat
~ij zeUs zijn stok al dreJgend ophief... "
"Ida houd toch op!;; klonk Hemerts
stem vla,k bii'. "Houd Je mond, of ik ... !"
en zijn hand was· al dicht bij' haar .
hoofd.
.
,.Toe, wees toch niet zoO flauw, Herbert! Laat mij toch verder hoorenl"
rlep Sibyl.
"Zoo mal doen die me~jes nu met
haar gebabbel en gepraat!lJ
"Maar wie..... ;'?"
l" Hlj
"Als je verder gaat, Ida
trok haar aan het haar.

(Wordt vervolgdJ.
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flongaal'sche Lyl'iek over Nellel'lftTul
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Qpen brle] aan dr, 11. Colijtt
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1ft' de' "Pestr ~apI6" vall 1'1 Febniarl mlng del': vrijl1eld van het Nederland-

...U ~

I

trefr~~ ,~ii een ?pim' bri~f' nan, welke sche Yolk. ,.

.

graat, GabQr Haller heert gericht aan
Zoo kunnen wij begrljpen, hoe Hol..
?r. ~'. Colijn;· Wij-li\ten de: vertalillg hier land (voor de :wegel1s. hun godsdlenst
vo~gel\ :'
vervolgden in den ,loop del' eeuwen zoo
"U)y ~flef van 4- Januarl 193'7 (eeU'1 een groote gastvrije falrillie' kon worden.
~artl~uller schnjven- van pro CQUjll aan IDit was mogelljk, orndat de Nederl~n
graaf. ~taQ<>~ Haller- ~ Red,.) beeft in ders ztch aan hurl gcdsdlens], aan hun
mil a,le~' wakker geroepsn, wat- mil zoo. I constitutie en a:il'i hun gewet~n.svrijhetd
veel, vreugde heeft beretd tijdens mtln onverzettelijk bleven vasthouden.
i
verblUf ill tiw moole v~defland.
Mijnheer de minlsterpresldent, deze' I
lialr' jaa't~ is' het geleden' dat ik gedachten was ik' zoo vrl} in den vorm
yaIr' ,Ne)J~ilal1d naar Ellge!ahd' ben ~an, eeri open- :bl'i~f to: publlceeren, nu:
scheeli. ~egaltii' en van daar naar miin OIls'land door de vreugde is verrast, dat
land' ~ll teruggeke~rd. De vele Irl.dh.tk- UW I~roon{>l'1ns~.So het heert be,zoeht. Wij
k~if, die de zoigEnl en vreuvden
een wet en, dat haar komst vars zuiver par..
zlcll' yo~rt~p()~d~l1d: overv.;'l le'i~ii ple- tI~ulietenJ a'~'rq is, doch Ik kan u deze
gen', nie-de, te ~reng~ii, zijn na h~t le'zen I ge.dachte tooh niet verzwijgen. De ge..
van' ~wl ~iief verdwenen~ 0~11 plaatS te I dac.ht~_ van de volkomen vrijheid ~oudt
matt~if voot' zoo'veel zuiver'der elf w~ar- (jn~ sterk gevangen,' wanneer WIJ de i
dev'()li~ . hel'hiperthgen, welke qod' mlJ die pte en de stralende schoonheid van
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Mc. Guire, een klein Ibijziend: man-

. :.,..

""~ :;'.i' ~~ /. ;':;'1.{.<" ':)J.:~~#%:<;:$ netje, smeekte en [ammerde zonder op-

en teen
thi~hHe
.tti1t..:.
meeren, vertelde hij, waarom hij zoo
::\<~:<~~<;
~f~';;j~i~tj.jWI;> i bang
w.as. ,
HiJ
bleek" eenlge
kostbare sle ..
.'" """ ,,/ ",,'". " .• "".
j
. '.
.. ,
l·'··
..','. :, "':t::·:·'<:tt:;·j.W; rauen bl] iiCli te hebben en was' bang,
,./.::;../:...... ;~'. dat dit een aunsporlng voor de ban'!:.t~tk;¥:L dleten ZOU ~tjh oili ~eh ohziiiillli l1oogen'
I ~o'sprijs t~ vragen. En iPr.dit opzlcht had
: ~i~n voorgevoel hem' nlet bedrogen, de
I sleraden kwarnen YOQf. den dag en wer ..
,r (h~n in bes.ag g~iiotheh.·
,.
t De' boeven bemoelden zlch overlgens
rl~et veel met O)1S, ze gaven eten en
·(!~In~~p, .,e~ \~ij. I:ll?cht~n,.. ()l~~"vrij in de
tent van thun aanveerder bewegen.·
';'., I .Na..eep.i?e ,~~~en zon ik 0l? 'J~~n I?P&1.qg
~*illl t~t ohtvlucht~ng: II,{ p~gC?n ~Ol~d te, zieh
i;;~:1 naar het. een of and~re waperi, want.
'~} ,c~ze geweren l1ad rileH .o~s afgenonien.·
,als' cen tiniek schoOne en: kle'Urtijke' deze, gedachten voor God meten.. De 1111irrlrlill~fl
ql~~.tui~er)rf uw vad~rlartd' he'eft ge- gedachte van de vrijheid verschijnt voor. '« \~,,~.. ;,
;;..
Eindel1jk zag ik kiu1S e,en stok met
schol)lteli. Il( heb het plan gehad het mij met toenem~nde kracht, wanneer, i14 i ~.;,r'. .
~~j looden.- knop t~ be~achtig~ll. 4l-1 :m~et. i~·
schrijye~
~~~ ~xeeli.el1t1e ortml,d'" het ,ong~lukkfg~ Europa Van al~e kallten ~'~~:
>;.
-':-', .. >'. :'. "'-"-,'F!?:, '.'i.·.. .:':'{ .«.- '"fi'<•. :,/ .....,,.
.. ~.< , ....,.;,:j,9i
t~ege~~n dat. he~,. ee~ ~rnwedig:wa~~l1..
dellijk te beflntwQ9rden, maar lk wilde' door het de.spo~is~.e.zie bedrelgd. Na ~,.,~.;. :~. . ;, . l " " ' , . ,,' :' },',.1> ".< '~. ::.: ,:'\.>\~ .".,;.• ":. ,
··l':.,;.:·.:..::'.r33 w.as, tc;>ch, nteende i}<, er.,it?- .g~v.al val-t.
z90vee1 vertel1~'il ln' niijn brn~(, dat de G~oen van Prinstet~v en
Abraham f2b~' f
~~.
l.··' "'.?c
n9 0d mlj. voldoende il1ee te kurtnEm:' vereen,¢'dag ~a de' and~re' .slechts de hoop Kuyper moge het aan u door Gods geheef~ a:~ht~r~elaten op een g6eqe' gele:" nade geg~ve~ ~ijn om de Gro~dwe~, de i\tet den bouw van het uleuwe, hoo(dbureau :van politie aan bet J[a~&'Sche Veer te Rotterdam wOhteh~ io~de vohteriit- dedlgen .
.De avond, waiuop lk mijn ontvluchgenlieId tot· rusttge conceiH'iatIe·.
n~tlonale deugden en het gezhlsleVen gen gemaakt. Links zlet m,en een deel vall den acbtergevel van ,bet stad~u1:i. Geheel .re~~~ op (leze. (ow is nor va3g
.
' '.
van Nederland voor de toekomst te be..
' d e DeUtsche PQort te Qnderscheiden, die binnenkort verplaatst zal. ,wCirderl. . '.,
).
,tiPg ,~a~ v?stges~eld~. braK tl~n •. we~
Totdat de dag van heden kwam, waren.
. -.. . .
~~ns~l,~~, ge. (ko~~~ van ~~Jl h~(Qm~
ti.l ~ijrt, pla~i1elt In de _war, pr.eig~~ ~~
wa~rop de ochtendbladen mij met de
Dezen' dr: U'endri.k C61ijn, dten He in ~
.. •
-----------------,--------------~-sturert,. Ik .lHld' mi~ voorgesteld sUlletjes .
bljn~ lente-ver~ekkende vre';lgde ~er- do achterste' banken van' e~n der Oere..
• "
t~ vetd~ijr1en~ ~a'~r nu was tIC ~.erpHcbt,
rast~n, dat H. K. H. uw troonopvolgster formeerde- kerken.in den Haag heb ~len
Kasteel Ji'allais ~-iu lueanl!
TOEN" OROOTVADER ZOO'N DORST • 1fOl~t it'et~
den ,~hl,l1~e~.. ,eer.st l J;miten g~,vechf# .. t.¢
te Boedapes~.I.s ~an~ek0tn.~~. U z~lt het bi~den, dezen man. die in zijn diep ernHAD...
'
L\.
Ii II
~~ell~~l~, ~~" vertro~Vide op, m!~n I .s~k.
mij zeker ntet kwalijk nenlen, .miJ~heer stig bewustzijn van ~ljn roeping een der
IIISTORlSClI \l\IONUMEN''l' VAN
w,elke onder het bet-eik van miJn hand
Zijn klelndochters aan dell grond
de ~~lster~p're~ide~t, .dat ik ~eze ~e~ gr06tste' polltfCi van Europa Is, wenscn
GROOTg \VAARDE
verborgen lag.
'
vastgespijkerd,
leg~~~14 .tot· sc~ri!~en .,a~ngrljp, ,een ik tMds- ze:gen· 0P' 21'n werk ~n ~ljn' per.
geleg~nheldJ die rllet aIleen mij betreft, oon
.
}
De/
loiJig
I~~ C1);in~e~ zett~ .z~cl}. voqr :mij ,9p.'l4~n
m~ilt'- welkEr eeh' geneel~ natie vetheu·gt. S
•
O~~e correspondent, te BrusS€l schrijft
Orootvader Navratil was een modelgror~ l1~~r. en he~Oi1: ee~· .lang, v,e~~~~J,
., is Ai
del'., 15 dezer :
I
grootvader en bij 2ijn. kleindoehtertjes
door
wa~r':llt ~l< V!~l .zP9ve~~ be.zr.eep. ,~~~ hlJ
nelia1ve onidat onze opr'echte en l1e(Zondagmorgen ~ heeft een hevlge stohd hiJ in llooge gunst. Het was dus
el' niet til ges!aagd was een vdldoeUde
dev~U.e' ~OOgacJitittg diep iri ons wortelt.
brand ,gewoed in d~n rechlervleugel van niets bijzonders, aldus de Tel.,. dat 21Jn
K. RAUWERDA
~o~Y,eelheld. l~gel(;l :yQ.or }nij
~iJgeri
verblljdt oris' dit' oezoek. omdat het voor
het' prachtige ult de twaalfde eeu\v da- lOon en zijn schoondochter, toen zij de..
en -beb nu ~p een andere manler wensc&..
ons, , de beteekeiliS, heeft van eeri synite prdbeet~n.
.'
boot.
~ED~RLAND PP DE ZESDE PLAATS teerende kasteel /V'an Fallais. ldat zlch zer dagen een uitstapje naar de omstre..
met zijn imnnsante torens en tinnen, ken van. Praag gingen maken, tot den
Uet souneetje, dat oom ,,B' en .ohs dlt:.
Als
1'1;j .zoo. eehi~e.h~~.ijd"zti,~ or~e,J:,'~n.
-In de persooh van de toekomstige re'r.o
t ti t· k 1
'
lij'~ dl
~v
d
dl bij h i t
1
1-1
t lk hI
1
,i~
.
1)'1
'
geerende' vQrstln van Holland worden
.c.en s a s lc seen gevaar .r.. ng: met z1Jn bolwerken en bruggen, een ou en man,
e
en nwoon, ze .. maal op Oudejaarsavond had aangebo.. Zl,e . ,v. otse ,lUg, ~o:~ ~W~ tent~ll eweeg~
{I. u,
dl I
t l'jk t i t
cijfers .hebben . zooiets ono~lstQQtelijks machtig monument van middeleeuw.. den: "U past weI op de meisjes."
den, dro'eg een bijz'o'ndel" ka'rakter'.
ef1~ ~ve~)a,~er v~rsch~jht .een. , vergt1t1g~
WloJI n.Qngafen~
~ 11 gees e 1 ~ W S en ~lsof Zlj lelke dlscussie a,fsmjden, ,elken sche bouwkunst, in de nabijheid van
-\0
adder, welk~. Jalig?aarii,op den Chlnees
zijn· gewikkeld, door d~ l>eraemde HoI.. liwijfel besp<)~te~ijk ~ak~n; ~11 toch zcgt I Haey hi de provincie Luik, verheft. Dit
Dus paste grootvader Navra.til op de
In' de ~erste' phiats bijzonder, oilidat t6e~d~:ultt. Ifet 19trt Idopt n1~ in de .~~~1~
land$.he geest~lilke en polltleke sfeer €e~ statistlek In wezen $0111$ liltt1der" kasteel, e'en van <w m-erkwaardip's~e metsjes. Maar een dag is lang; op den d 11'"
," j
'. . '
wanneer ik waarSoh\l.w, Is de man zeker
gegrepert en tQt demken gedwongen. Ja. d an iri
hlj n.
de avond ell 'e!.~ avonds erma B,en. ~li,lln T,.orento de. vorige \er
.' l'oren.'·
.
u. sC
historisehe bouwwerken van BelgicQ _ middag v.....lg-de
'v ~
,
'
:~e~~nd~~~~~~ij:;e;le~~~~~e:sa~=~a~~ Met argumenfen alsO cteze troost de he~ is naar. het schijnt opgetrokken op ontbrak grootvader ma-ar zelden in zijn week een lusie had aangegaan met Boe.. iii ~~n orlde~ibaa~ momen~ gtijp. tk '
zwakke Hongaarsch~ kinde.ren. Wij. den- "parts-Soir'" zioh~lt en haar Frartsche de grondvesten van een oud Romein- stamcafe. Hoe ongelukkig dat hij nu I cieWs Handelsvereen~ging, in de tweede d~~ IStok en ver,brijzel met ~en slag den
ken -nlet aUeen· aan de ochtenden van lezel'S bij het afdfukken van een staat1e, 1sche vesting uit den tijd ,an Ceasar - Julst zoo'n dorst had. Maar de klnde- plaats omdat oom Ben zlcn, na het tot kop van het nlon&ter.
de ~t~c!ite'n, di.e tulpeh en de windmo'- dat betrekkin~ h~~ft ()p het aantal bad- cto~t sedert geruimen tijd dienst als te .. ren! Toen had grootvader een originee- stand komen dezer belangrijke tran~..
ie~ oogen~lik ~it de chtrie~~. mij verlens; 0.1 aan den zonwnderg.ang a~l1 de kamers pet '1000 inwonet$ in de ver-I hl.llS voor ouden van dagen, die er een len Inval. Hij haalde de splJkerkist voor actie, ui.t de zaken t~rug wenscht te baaseJ flan. te ,kijk~~, d~n, ~romp1~l~, hij
zee., als wij den naam Nan Holland hoo- schlllende landen. iIet Iuldde a.ls volgt: l'ustlgen levensavond genieten. Ult dez~ den dag en zeide tot zijn 'klelndochter- trekken. Dit succes, dat te, danken w~s he~ ,gep~el~ kaIPR Q~j elkaar, vertelt het
red. \Vij gevoelen dan niet aIleen den
Amerika 35 Engeland 31 Duitschlan(\ l'ust werden ze echt~t plotseling opge- tjes: ,.Nu gaan we een leuk spelletje aan het onvenn~eide werken van oolt1 geval en laat ons vrij.
cultuieelen dank, we.lken de wereld ver.. 26 Zwi,tserland 21' Denemarken 20 d e- schrlkt door den bran~, die des morgens doen.'· Waarop hiJ de jurkjes van het ,Ben, was voorze.ker eel1 prachtlge slult.. . Een sterke patroulile 3<:l1 ons t~t d.a.
.'.
t l, h If
d
4--'t d
tw:eetal roo' stevig aan den grond vast- steen van ziJn werkzaam leven.
4
....
pllell~ ~ te. gevQelen. WlJ zijn in h~fd.. d e r 1 '~ n d 19 gelgH~ 18 Frankrijk 14 oms r~e.r..~ ,a
zeven oor I N ' usver ~.
naaste st-aQ beg~l~iden. Bij het afscheid
zaaK dl8»~ba:at V90r . deil l!ql1andsche!1 JaPan 12 CechosIQvakijeo, :10 NOOIwe.. onbekend gebleve'n oorzaak uitbrak en Sl?ljkerde, dat zij zich nlet konden verToen 'd~n ook. na bet ult~preken tier g~ef.t hij )l1iJ e~n,- ring.. waarin e,en. k~t~
ge~st, \Vell~,eri he~ Hol1~n<:Jsche yolk in gen tl-!tongarije- 'l ttalie 6 ~olen 5 SpanJo zeer snel om zlch heen greep. De con.. rqeren. De kinderen vonden het. prachtlg gebrulkelijRe wepschen, de oude beer bflte. ste~n ~s ge~et" ten ges~henke... POk
zljii vrljl\eld~Oorlog tege'n Phllips It 5 Portugal 4 Orlekenland 3 Roenienie 2 sternatle. onder de oudjes was natuudijk en welgem?ed vertrok grQotvader Navra.. Beede} het woord kreeg en aan oils jon- ~.f~. 9ui~e ,krijgt ~ijn sl~ra,den teJlu3..en
heeft gew6iinen en van het begin der Joegosfavle 1 Sovjet-RW31and 0,1..
ze,er groot en het kostte \heel wat 'moeite til naar zljn cafe.
geren het leven van ooni. Sen tqt vOQr~ als Ia:te~, bhjkt, q,at ,de ~Jng .val) hem
zeventIend'e eeuw at onafhankelijk, onMen zlet het, dit is een st~tl:)t1ek, die' hen allen in veiUgl1eid te brel1gen. Een 'Toen de ouders thuiskwamen, 'yQnden beeld stelde, waren, ~e.. l)epaald on,der Is,. ~~el lk hem het Juwee,l. QnIl)i~delUlk
geschonden en in de ver'w stralend zich bijzondQ~ le,€nt tot het heltken v"n' echtpaar van om en nabij de 70 ja~r zij hun belde doehltertjes. slapend op den ~ndruk. In een geest,i$ s~~chje zet- ter. ~and, ll1aar nl~t een v~r .e~n ~cho~
heeft ~ ~waren.
ov~rllaasw en dAAs steIUs <mjutste eon- dat. door een bewaker ree<is. naar bu1· dqn grend. De moeder wilde ze optUlen I t-e' hij uiteen, hoe ondafiks ~et t~i~ dat o~begrijp~lij~~ royal~teit,v~rzO~h~. ,htJ
Wij 'zijll tIolland dankbaar QlUdat dit clusles. Neem,· b.~, Japan, dati m~t zijn ten was gebracht•. keerde in het bran.. ert naar bed brengen, maar dat lukte; de belde zaken vI~eget. lelle con.curr~n.. mij; het juweel als aandenken te bewa..
.12 badkamers op ~e 10QO inwoners nn ~ende kasteel terug om nog eenige klee.. n!~t. De. ()ude heer had het- karwei gron.. l ten waren geweest, htj l?~rsoonhJ~ voor ten.·
'
~.nrldscdheell'oapdvealttVina~ hhe~tefltevbe.enleldne;,ijOnln~aS"t· niet zulk een schitter~ndt\nlaa~ schijnt oingstukken te redden. JuLst· op- dat dig 'opgeknapt en er zat niets anders' oom Ben altijd grooten ~erbled had ge.. Toe~.lk na .~enigen,tijd. berici1t. kreeg
IN
Q.
•
•
•
~
o0tJenbUk, echter, st~rtoo,· een deel, van . '
.'
,
koesterd..
"
ij ' d
lijd
1-.
Ie
he~ de hergeboorte der mensehheid nlet In. t.Q neme~. Toeh 1$- he~ een, bekend den. brandenden vleUgel In '~n: beide ,oJ>' dan de kinderen uit de jurk.Jes te
,
v~n' m n ~a ers over ep, Jlaastte 1 .
aan 'Rome en- Otlekenland-, maa~ aan felt, dat> de Japa,nnel'S vaI\ d~ volksn oudjes kwamen in de vhimmen om.
,trekken. Daarna ,toog vader Jtiet een
Ooin Ben dl~, ondanks' zl~n suceesvol.. ~ij teru~ naar huts., Onze, zaak had
Bethlehem en Golgotha toeschrijft, om .. der w~r~~d:·.een de~ zind~lijkste, ZQO nlet
.'.
. nljptan~. aan het. wer,k. Toen g!oot~ader lIe loopbaan also zakeri,man" s~eeds een- groote verUezen gelede11 en zat ;ian den'
dat het de vrljheid der wetenschap het zmdebJksoo zijn.
Het kal~teel-' van FalIa18 I}eeft in, de thuis kwam, schljnt er ,weI het een ,en t voUdlg Is gebleven, was zlchtbt\ar aan- grond. Ik deed mijn uiterste best, nieuw
heel' verzekerd. Onzen dan~ nan Ne.- . De statistiek heeHt eenvoudlg geel1 r~ .. geschledenls der ZU1~elijke' Nederlanden ~nd~r over zljn ultgaansmethode gezeg~: gedaan. Hij ston~ op, ,Q~jal?¥te V90r ~e. f~~~iee;. te krijgen, maar dat wilde met· .
de~Iand; da.! openlijk verkondigt, dat d~ kenhig geholiden met d~ Japanscl1e wij.. . eel1 ,groote rol ges~eld. E~uwenlang t~' zljn. Ais het weer gepeurde. llep hlj t vriendelijke woorden en v.erklaarde, dat
kUnst "geen' bandje aan· bet klee<l is;.. ~e van baden, die. tiU eenn1aal in, dl? was het de zetel ,van maeht1g~ ge- kal}s leU vastgespijkerd te zuBen wor .. bij het succes voor ee~ nlet gerh'l~ dee~
<?R' i~k~re'll" 4~g kO~ 1k ~ep gr90te
. geen spel, maar ee~ genad.evQI ~schenk overgroote- meerderheid der geval!en slaohten. die In het geb,led ,Van Hoey. in den.
te danken had aan een geschenk, ee'n partij the~ k~peI1. ~a,~r ik. ~ag gee)l
van God". Bentoedlgen~ Is voor Qns d~ .zonder gebruik van een' badkamer in wiJden omtrel£ Ibeheerschten. tn 1468 ves- '
.
kostbaren ring. Iedereen drong er op ~ap~, he~..}J~~~odig.4e... kapi~~~~ bij~el) ~e
gedaehte. aan de' beVl:ijdin~ van Lelden, haar werk gaat. ·~zoo ziJn el" nog meer tl~den Karel de 8~ute en Lodewijk 'de ~ 'I L~..s?!!~w;..~.£!!i~aan de geschledenis te vel'telIen en com ,krijg~n. Ik Uep alles. af~ maar h~t scheen
In heft fatale 'jaar 157:l,; tQen Alv~ en bij~ortistandigh~den, die net staatje als elfde, die gezamenhjk een strafexpeditie ,
' .
a'en stemde toe.
vieI dat er geen geid meer in' de wer'eld
wlUem de Zwijger hM geweldigen strijd een ranglijs\ van inretnatlonale proper.. tegen het opstan~ige Luik op touw liad- .
" .
"
'.
'. was.
hebbe~ gestreden, tQen 'de bevqlldn~ heid ten eenen mare onbruikbaar maken. den ~zet er hun hoofdltwartler en
. "Ik was , ~oo ~gon hlj'.HOP refs doo,t
Ik kreeg het plan dert dng te 'ierkbozlch met: fatte.n en honden heert ge..
M~at niettenlin is de Verle!ding' tach rtWdee ~~..ndxelrvd, jda~r.'71ater'kin·i 1675.
natlJ~
;~~~;
v~h:te~~
~:~~t,g~~~:~)~~
~~~~~
.. p~n, waardoor fk geholpen ~~ zljij;
g er
voe,d, verklarend ~1&' een man.:' "als het groot, t~ wijzen: op bet weI h~el groote ;0 eW1J.l'i.
, 1 : ; ,~onne on,n ,
dlep het binnentand ingetrokken, toe~ ~och. dit, stuitte mij z~od~~Ig tege4. de
no<idlg. l~,. ete.~ W1! onz~ Unk~rhand, op.. aantal bad~aniers h1 de Angelsakslsche qens ~iJn. veldwcht tegen de: Nederlan..
: wij door eeri troep bandleten werden ,oorst; dat lk 'b~sloot d~ palttl~ op goed ~
opdat wij met de rechterhand OUZG landen en DUits~hland: op d~ nlet on.. den zljn m t r e k . ,
. : overvallen. Of uu Qnze gldsen eeh ac'- ~lul$. ~ koo~n, en pa$ in geV~l
vrQuw~n~' OPZ.Ef Vlij\1etd ~n onzen gods ... eerV'QlIe ~lt=iats ~an Nederland; en men 'Men raamt de stoffelijke schade die
coordje met de boeven hadden gemaakt, nood ,het, jU,.wee"l. v,an de,. ha,n.d,. te.. dd,en,.
di~nst kU'nn~n verdedigen". ·
A'
gevoe It t.oeh we 1 even ~~
ne i ging, .de het vuur heeft aahgerlehb, ,op cir-' I
I dan weI overrompeld 'zijn, zal 'wet altijd
Het lot ,\~as m,lj gun~t1g, W~~fiL :V.09f,~a,~
Een verheUend voorbeeld is "loot oils scheuders op teo halen over de eerttiende ca· 'een millioen francs; in histQrlsch I
I een viaag blijven. Het ging allemaal zoo de thee aankwam, Ron ik ze met een
de vrijheidsliefde, de eerbied voor de badkamer per dUize~d Russen, na twin- opzicht is de schade echter onberekeu.. l
\. snel in zijn w.erk. dat elke tegenstand goe,~e 'Y~,nst,. ~~~F y~~k~~~,n.",Dit~.~l?~k
Orondwet, en de voorbeeldlge bescher.. tlg jaar Sovjet-bewmd.......
baar.
' , '
3965 al bij voorbaat uitgesloten was.
letje kon· iI{ nog eenfge ma1en herhale~ e..n al ~PQ~dlg mocbt ~ h~t gepoegen
r
L
smaken, ~on~er steuri van den dng te
kuhn'en .inkoopeil.
•
Au fond! J,g ihe't dus deze ring' gewees~~
~S Ofl£ler
dIe den ~rondslag heeft gelegd v09r de
N. V. Toranto & Boedel's Ual1delsver..
eeniging".
.
.
Oom Ben keek met een gelukkigen
glimlach in het rond en allen, maar
voonll de dames vroegen het eurieilze
stuk te mogen zlen.
. Ee'b,ooge'~611k iaier,hreld hiJ ,q¢n drig
.in z'n' hand, de' steen s"chitti~td~ iittar
aIle .kanieri.
uEen groelle smaragd'''. riepen velschillende 3tefuuuen'.
. ,,l{~bt' ~; den steeri; \ai eens i~t~n
,ta'xeeren 1", vfoeg' dr.. Braun,
erkend
oJ. expert op het gebled van edeisleenen.:
"Nog nooit';, beken<fe QQm' Ben eerl1jk.
Intusschen bekeek dr. Braun den
:steen van aBe kanten. Etnd311Jk zei" hlj
: tangza~~ :
' ,
,
,~Dle' SchQt Me., hoe h~et 'ie ook gl..1
\f~er, lfecft qlet•.ctezen steen de reputa...
tie van zijn landgeriooten volkomen be.
vest:gd..Ret is \~en prachtige Imltatle~ tk
Kven later Is de 'kieizie sto-et in het tentel}.Il1lniddels is de kleine, sombere stoet in het
Dan -llcht Mickey de voorhang van de' tent
lal1gzaam, en, drelgend klinkt Jozef
schat de Waarde niet hooger dan vijftig
kamp gearriveerd. Orlmmig loopt Mickey's midden van het ka.mp gekomen en er ·wordt op. erl tre-edt binnen In 0011 groote hoorlijk koele Aaipeers antwoord·: "Je- t-aal is· mij in elk geval
guIde!)".' .
.
~eleider voar hem uit. Nieuwsgierig ~Qmen halt gehouden voor een e norrrie, rood en geel fuirnte waar hij zich bevindtl teg-enover een klein genoegzaam bekend om s p 1 01111 e n to ver.. .
gezeLSehap waarvan de mHldelste perSOOll', die staal1 !"
andere "sj~iks" t~~loo~n en. Qok. een heele kUd- gestreepte, tent. Vaar- .schudt 'Mickey'-s bege
de jankende, glllend~ en blaftende. met schur{t 'leider weer een zak met erwten leeg maar ge .. het rljkst gekleed' Is en ~r gevaarlijk uitzIe~,
Zoo, llU weet MickeY,wat ze van hem denken
,en. ,v100ien' "vers~erde" woes tij ngladakker&.. lukkig val1gt' Mickey tusschen at die rollen~e weI Jozef Aaip-eer- ,moet zijl1.
ell de" gemeelle grljns die op alier g~zieh~n
Fluks tr-eedt Mickey dan naderbij; -en maakt staat, vootsp.elt niet. veel g~. "Nu zal die
Overal grimmlge gez1chten, loerende tronies" r's, die dubbele 1'8 en ontploffende tj's en d's,
':."':c·
vljandige gebaren !
eu p's no~ een keel' de na<llm van· Jozet een diepe bulging, beantwoord dOOl' Jozef' splon wel- dadelljk hullen en haudenwringel1 en
, :·.,"Te'CHMISCHE ,VER,F
. "Je zit er l~l1jk In, baasje !" mompelt Mtckey Aaipeer op.,
Aa.ipeer me,t e~n ~orschen. knik.
kronkelen om gen~de", dertI<t J()~t Aaip~~r
',' :gi09~e' d~li1(i(b'f en titi1trzaomh~i,1
blj z!chzelf.. "nJe-mand verst-aat me en ik ver.sta
"Bedoel je dat Joze! Aaipe-er .bier binnen is ?~'
"Dent U' Jozef Aai~er ?'~ vraagt Mickey- dan, maar· tot zi.ln IgTOOte ve~~azing zegt M~ckey ver. I~I: ...... ;~. "~.~.:'.
!... '/~:
.
hen niet ! Dat wordt vast een executle zonder vraagt Mickey' 'verra.st. En de kop van den "en kunt ,U me verstaan?"
l'U~t: "GoddanK:! nan ben iIi:: onder vrienden !"
'vorm van proces!"
Bedoeln knlkt razel1d ()p en neer.
3963
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eell lllilUoellellerIenis

Aan den dood ontsnapt
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Off. Berichten
Onderwlls

"1937 - DEHDE
. _

n~An

Dep, van Oorlog
Blijkens :. berich~ van het Departement
van Kolonlien zullen de kapiteins der Artillerte N. WAALEWIJN en J. K:. A. TIMMER
met het ,op 3 Maart a.s. vertrekkend m.s,
"Baloeralll' van ve,rlof naar NederiandschIndH~ terugkeeren, terwijl ide otrtcteren van
Gezondheid 200' klasse A. F. VAN HEERDE
en C. A. DE REEDE met het op 17 Maar.t
d.aN. vel'tre-k1(e~dl ~., "Johanl (Ie Witt"
hunne bestenuinng , ;q'aar indie zuljen vo-t~
gen.
,
Blijkens idem zal de burger-lijk arnbtenaar
M. C. THEN{J, laatstelij-k hoordopaichter der
Qenie per. ~rstgen~mqe schee~leg'€-nhcid
van 'vel'llof naar Indle te,rugkeel"eri.

DAVRllS
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De Postvluchten "

"

Eco~omische

Zaken
, I

TllUISREJS

UITRBIS

,

'.

Amsterdam
Leipzig
Rome
Marseille
Boedapest
Athene
Mersa. M.
CaIro

Staatsspoorwegen
Overgepl, van Praboemoelth naar' Bat6eradja J. A. SMITH, opztchter bij de &taatsspoorwegen.
• . ",J

'P"

T ..

22/2

1 Melk{rxij ,.A.D.O."
Kali.J>i\ta Lenteng.
,agoeng
2 II. Amitt bin Elltong Mamp. Tegalparallg
3 II. Oesman
Koeningan,
4 Moeha!ll~ad b.. It. Sa,.rbinl
Mampang
'regaJparang
5 ,Tabrani' bin H. Ali
Bangka
G H. Saoba.,
I
Kemang
'1 SarmHi bin Idi ~alibata Lentengagoong
8 Sarin1 bin Lioeng
Kalibata. Doeren 3
9 H. Achmad bin TabU .
MJampal1g
,
:regal~r~ng
lOU. Hoesin
. Koonmgan
11'.Melkerij "Popula:~" Mamp. Teg~parang

c

b

7,8,62
8,-,

DIVRDS

~ngedeeld biJ h'ct Techn~h baroljon te
T}llnahi
de sergeant-majoor ~Qe!kl;i,e4tbe·
d1enaar J. ~~WIJNSE, per m.s. "Dempo."
van'verlof Uit NedeTland tefu~ve.rwacht.

10

10
10

7,8710
a,la
10
a10
8:75
10
7,10

10,00
9,60
a,50

9,60
6,80
'1,80
'1,80
6,80

23/2

'e

18,60
13,40
12,60

ze

kl~S31~

2re
3e

"

13,40
7,40
7,60

2e
3e

9,40

9,40'

Radio-programma"s
[,

Zenders: GSII 13.91, GSlt~ 19.82. GSB 31.55
21.30 Big Ben. Concert B.B.C. Theatre-Ork~st - 22.27 Kamermuziek -!.. 22.55 ,.A Scottish notebook", causerie.,..- 23.10 Verslag
cricketmatchi - 23.30 "Ezra Pitt and Elmer
~ome to London" 24.00 Nieuws en med.edeelingen - 0.20 Dansmuzie'k - 0.30 Bluiting.'
.' .

3e
3e
se

I,

.) Van door een vetgunnlng gedekte melkerijen.
Volgens de la~tste opname.

li~de\,en -18.30 HawaLian-interme-zto -

18.45
PARIS-CO"O~li\LE
aambang-kr6mongprogramma...
Zender: TPA2 19.68
R. V. 1\1. J. )(SE1\IAR1\NG)
NIROii
Bandoeng II 103, Batavia II 190,
18.25 Volksl1ed - 18.30> Concert
19.15
"
I
161.29' '~I. en 8$.76 ~f.
P~1H 45
RoemeenschekrQniek over 't leven in Frank,;
Bat~via i 126 M
19.00 Persberichten - 19.15 Mod8'ne Ara- rijk -. 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 00118~00concert ....:. 11.00 Sluiting.
~
. 1~~.()~ ropul3,~r all~rl'e1 ---:- 18.30 Zangle$ yCOl" p.t~he muztek. - 19.30 ~rsoverzicht - 20.00 cert ~relay Radio-Paris) - 21.00 ,Nieuw~ en
kindteren - 19.00 Persberichten - 19.20 EI~lt Krontjong~g'ramO'phoonplateilconcer-t met kolomale koersten -- 21.30 ~dio)ourn~l 16.30 Theemuziek - 18.00 persberichten zang
van
bekende
zangers
en.
zangeressen
21.40
Litt-e-raire
causerie
........
21.50
Actualitelwat 'wils (serieus)' - 20.00 Zangrecital - 20.30
18.20 Zig~unermuzie'k - 19.00 Kamermuziek
7.igemnel'muziek '-:- 21.00 Radiotooneel: "Bal 21.09 Uitzending uit SOlo (S.R,J.) Javaal1S'Che . ten.~ 22.00 Cor.cert - 23.30 Koersen - 23.35 - ~O.OO Oansmuziek - 20.30 Concert door
gamelanbespeling
uit
de
Pendopo
,van
P.K.
SIUltmg.
'
.
channpetre" - 21.30 Dansmuziek - 21.53
het Bratu-enlSemble - 21.00 EventU€'ele herAms)terd. openil~gskoersen - 22.00 Populail'e R.M.H. Wirjod.ininirat~
'~ROME (E. J. A. B.)
uitzending Phohi-prosranuna. - ~.30 Sluigranno'ph<;>oruliuziek (a:l1een oyer de 5 architi:n~. ;
Ban<foeng 11 103, Batavia II 190 I,
Golfleugte 25.4 ~I. Azle-uitzending
pelz(€n:d~($) -'- 22.30 Sluiting.
.I
P~1U 45, P~L~ 29
A. R~ V. O. (SOE~ABAIA)
,
."
....
19.00 'G<!Tarrieerd programma 20.35
B.R. V.
, 22.30 yoortoottmg der .J~waanscrie game- Nieuws - 20.45 Zangrecital _ 21.00 Caused-a
lanbelSpe-lmg - 23.30 -SlUltll1~.
- 21.15 Nieuws (Engelsch)' - 21.30 Lichte
Ba\t4viW • 151.89 M.• Batavia 11 CJI.66 M.
109.S9 M. •
muziek - 21.45 Sportowrzic'ht - 21.55 Va.,.
171.06 GJ3,p10foonmuziek - i'i.;30 PetsbeV. O. R. Q. (~IALEISCII)
caal, programma - 22.15 Vioolrecital - 2~.3{)
7.00 Marsch - 7.03 GramofoonmuzieIt richttett,":"':' ·17.45 Gr.amofoonmlizlek - 18.00
Nieuws - 22.40 Sluitinig - ' 23.45 Nieuws - 8.30
8luiting - 11.00 Marsch -,11.03 Duet
105.26 1\1.
Vocallttlt.1an l}ten ~ 18.15 Padvindershalfuurtj~
23.55 Vocaal con~rt - 0.10 Dansmuziek - ten
PianovOQrdracht :--.12.00 Fox- Il8.45 OrKestniuZ'iek - 19.00 Radio-cursus
Q.30 Sport en laatste nleuws - 0.45 Bluiting. trots- -11.3012.30
Gramofoonmuziek - 13.01)
11.00 Amooueesche liedlren --- 17.30 Kestemogra!le,!iGroote" - 19.30 Luchtige klanLunchmuziek
- 14.00 Gevarieerdl concert ken -::. ~o..O" .. La Tooca." --- 22.00 Dansmu.. tjapi En sooling - 18.00 Kinderuu,rtje - 18.,10
14.30 Sluiting.
'
Persberichten - 19.00 Zangkoor (O.C.R.O.)
ziek: ~ ~3.00 Bluiting.
- 19.30 Bijbellezing (O.C.R.O.> - 20.00 Ha16.30 MaTsch - ~6.33 Orchestra Musette
Zaterdng
waii-anband ,.Lief Souvenier" - 22.30 3lul- 17.00 Cimbaliste ~ 11.15 Persbedchten UANnOENG ~. ~i. Y.
ting.
..'._----------~ 11.30 Lilian Harvey en Willy Fritsch - 18.00
Viool en piano - ;19.00 Vooaal halfuurtje 58.~3 ~L eo 90.$3 M.
, NIRO~l
19.30 Marschen - 19.45 Hawaiian > - 20.00
PIIOIII
17J.04 ; Thoomuzie'K 18.00 Werken van
Batavia I 126 M,
Gemengd programma - 21.00 Tango's
16.88 1\1.
Rirmskl~I(orsakov - 18.20 iIawaitan :- 18.lu
. 6.30 Gymnasti-ek ---- 6.45 Luchtige gramo- 21.30 Filmmu:zlek :-- 22.00 DanSlllluz1ek
pers>betl·:«l}ielJ,. 01' 90 M. : Muz~k.aaf progtan1
20.00 WHhelmus - 20.11 Causerie: ' "Wat phoonmuziek - 7.00 Gramoplioonmuzie-k (aI- 24.00 Bluiting. 1
ma ' - ,9.00 Orge,looncert' - 19.30 Gevalieerd verlofgangers gaame w1llteU; weten" - 2().25
pr08$rainril~ 20.00 Concert, door het o't- Voordracht, en zan{J - 20.40 PersberLchten leen over de 5 .archipelzenders) - 8.00 SluiNIROM (i\L\LEISCII)
chesste'r
Schor.ben1er - 21.00 ltistorisdw -:- 20:50 Ve,rgaderin.g Phohi-club. Bea'lltwoor- ting - 11.03 ·Johann Strauss-programina _
manscli-potpou~rieel.l- 21.15 Opera "Manon ding lUisterrapporten - 21.10 Voordracht en 11.25 Potpourri's - 12.00 Weerbericht '- 12.05
Seri:euze
muziek
U.30
Matinee
NiromBaJidoeng II 103
Le~auV' - .23.00 Bluiting.
.
'
zang (vervolg) - 21.25 Causeri-e: ,,Amsterdam Orrkest - 13.20 Persberlchten :- 13.30 Po11
00
G
~ rd' kron tj ongprogranuna "
1
i k
1.1
be
' •
'€vance
en de Amstel'damm~rs" - 21.45 Da'nsmuziek
pu 1alre gramop loon!muz e ...20 Pers - 12.00 ArabJ.sche lieder~ll. _ 12.15 SoendaneeIt v. ~I. J. (SEi\tARANG)
- 22.00 Sluiting.
dchten (herhalinog) - U.30 Sluiting.
s~he game-Ian ..;... 13.00 Qambar.g-kl'OlUonglai.29 1\1 en 88.76 l\i.
18.03 Vooravond:conce,rt Nirom-Orkest ~- muZ'iek - 13.30 Oevarfee·rd Javaansch proZ~ESEN
1~.00 Persberichtell 19.20 Elck watt ,wiJ.<3 gramma
14 00 alu·t·
16>.3Q Tl'l.€elui.lz(ek:' ........ 18.00 Perf!beri~hten (populair) _ 20.10 Literaire voordracht. ~
,
- I.
I mg.
~ndets DJA 31.38 en 19.14 1\1.
'18.2(0 Wal~n - .19.00 l'Qpulaire muz.iek 20.:10 Simon~ Zigeuner-En~mble (Hongaar,:"
i3atavi~ II 190
'.20.(0) SChUbert : Son~teO-d'Ur Op. 7a - 20.35
1"
'
muziek) - 21,15 8el'ieuze muzi'ek - 2~.OO
16.30 CeUQ en piano '-'1'7.00 NieuW3 ell selle
Damsniuziek - 21.00 Eventueele hetuitzenOevarieerd populair programma
22.:~1); J.OO Soendaneesche 'liedel"en - . 11.40
~&'Onomisch ()verzicht (Duitsch)
..:- 17.15 Dansmuzie'k -, 2-too Sluiting.
dir.~ phohi-prograhUua. - 22.00 Sluiting.·
Gambang~:kromongmuziek - 12.00 Javaansehe gameLari: - 1~.40 Arabische gamboesmuHanovoordracht - 17.30 Causerie - 1'1.'15
Bluiting.
B.
H.
V~.
Zi€'~
- . 13.00 Chineesche liedierelll - 13.20
A. ,R. V. Q. (SOERABiUA)
Batavia I 15'7.89 1\1•• Batavia n 61.66 ~t.
ff~~~tjong.~ en .stamboelllederen - 14.00 SluiZe,nd~rs : DJE 16.89, QJQ'l9.63 (vall 20.30
109-.89 ~J.
UW1), DJN 31.45
,
7.00 COl1c~rt - ,8.30 Sluiting - 10.00 Gr.1I~ ,
Bandoeng 11'103, PLP 21
16).30 Marsch - 16.33 Engelsche walsen ~
18.25
Volk:slied
18.30"
Lichte
muziek
- mofoonmuzlek. (AIleen: op Batavia 1) - 11.00
17.0m Rumba's - 17.15 Persbericht~n - 11.30
11.00 Javaansche g~oelan van: den MangAlex<anuer's accord~Oil-orkest - 18.00 Aller- 19.30 Nieuws (Enge'lsch) -.:. 1,9.43 Lichte 'll1U- aevarieerdJ programma - 13.45 Vocale klan,.. koenegoro
- }7.4~ Chir.eesch-programma. '
, ~ei - 19.00 Koor€u - 19.30 Halle orkest --. ziek - 20.25 Groeten aan de lu15teraai-s - koell - 14.15 DanSill1Uziek -15.00 Sluiti.ng.
20.300 Ouvertures - 21.00 Darsmuziek en ha- 20.30 Nieuws'en ~onomisch overzicht - 20.45
17.00 Gramofoonmuziek - 1'7,30 Persbe·
Bandoeng II 103, P1\UI 45 '
waiiian. -" 22.30 Gramofoonmuziek,
23.00 Voor ,de jeug~ - 21.15 Planoredtal - 21.30 richten - 17.45 Gramofoonmuzie,k, - 18.00
Sluittin,g. '
18.00 Maleische muziek ges~ld dooJ' het
Nieuws en economiSCh overzicht (Eng. D·lE, Praiie-liedJes - 18.30 Gemengd programma
DJQ en DJN, N'oo. DJA en DJB) - 21.45 - 19.30 Gramofool1lmu~iek - 19.·15 Buiten- Bellon1:~Ore~t ..,- 18.30 Javaansche gamelail
Radlojournaal - 22.00 J~pansche pianower- landsch overzicht door den: ,heer dr. L. F. vall Mage lang.
NIR01\1 (l\iALEISCU)
Batav~a If 190
kejl. - 22.15 "Torquato Tasso" van Goethe Jan~n - 20.00' Gramo{ool1lluuzie'k - 20.30
Bandoel13' It 1()~. PtP 21
Phohl-reJay: "One om een taf'el" door K003
- 23.15 Causeri~ - 23.30 Bluiting.
r
'
Keen - 20.40 Hollandsch cabaret - 21.10 17.00 Soendanresche degoollgmuziek -11.30
177.00 Am-boneesch Fluitorkest
11.30
Gevarieerd dansprogramma - 2L30 Phobi- Javaansche wajangfraglffieDten I 18.15
B. B. c. (LONDEN)
Soernd~neescl}-e li'ederen.
relay: "Van week tot week" causerie door Krontjong- en stambQelliederen.
Zenders: GSIl 13.97. GSG 16.86, GSB 31.55 L. Aletl1no .:.- 21.50 Vroolijke muziek - ~~"~.30
Bandoeng If 103, Batavia II 190,
Bandoeng 11 103, P1\Ul 45
Dansmuziek - 23.00 Bluiting.
Pl\UI 45
l&tOO Kinderuurtje 18.45 Chin~eschc
18.30 Big Ben. Cilletna.-orge'lrecital - 19.00
liedjjes VQ9'r kinderen.
'
Franklyn Ke-lsey (bariton) - 19.15, "Louden
BANDOENG p. 1\1. Y . ' 1 9 . 0 0 Persberi~htel1l'-19.15 Sumatraansche
ca.uin~ 1600 I" - 19.45 "This is England",
)
58.03 ~l. en 90.63 1\1.
muziek ;zonder ~ang - 20.00 RadiotOQn~el
Batavia. 11 190
causerie - 20.00 B.B.C. DansQrkest - 20.25
y.an de- 'v-creeniglng 'IHiap Keen Hwie" _
177.GO DiYer~ Soendanoosche liederen - Nieuws en mededteelingen - 20.45 Cricke~4
6.00 Gramofoonmuziek -·9.00 Lichte mu- 23.3.0. Vroolijke Hawaiian muzLek - 24.00
11.3(0'Padvil1dershalfuurtje - 18.00 Maleische matcb - 21.05 Dansmuziek - 21.15 Sluitillg'. Zlek :- 10.00 Concert - 11.00 Genremuz.iek SIUltmg'.'

,Vrijdag
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Itutbah
Bagdad
Basta

23/2 '
,

JOdhl>U1"
•
Jha,nit
Allahabad'
Calcutta
Akya-b

25/2

BEUigkok.
l{olak
Vfcfutia P
.Alor St.ar •
Penang
Medan
Singapore
Palembang
26/2 BatavIa
Bandoeng

"

U)

--.,; ll.30 DansmUZite'k -;.. 12.00 Pait- en luiichmuziek - 14.3081uitij1g.
11.00 The€ffiuziek ~ \8.00 PianQ- ~11l harpsoli - 18.20 .De comedian ha~mon1sts zingen
- 18.40 PersberLchten., Op 9~ M.: Muzikaal
programma :.- ,19.00: Daru:muz'iek - 19.30
Instl'l.Wl1entale rol1swp: - 20.30 l'otpourri's
:U.OO Amus~ment.simuziek - 22.30 Hawaiian syncopators""':'" 23.30 Gramofoonmuziek - iH.OO lSlui~ing. i '

25/2

Rarl.gOon

7,87
10
6,6,60 4,e
7,75
10
9,13,50 2e
"
7,75
10
9,40
14,10 2e
.,
*) Opkoopmelk Laatste opg. 3e
1~ Deroen ' , u.
'Mamp. Tei;lparallg.
8,10
8,20
11,40
3e ""
13 )3oerdeTij .,.De Hoop"
Ps. M~OO' 7,75
10
,9,10
14,10 ze
J4 Ir. Tabl'ani
K~ningan
6,62
10
8,80
12.- 3e
"
15 Abdoelzookoe'r
' 8enajan
7,62
10
6,80
8,40 3e
1~ AlJdoolmadjit.
"'
'Pela13lm.a
8,12
10
7,50
11,90 3e
l'l If. ~arojookt .
'.,
Pe'~ Marnpang
8,12
10
7,4Q
7,70 3e
~8 H. Moeh. Salleh'
Ta-ngel'langsche-\veg7,87
10
5,80
7,20 4e
19' Boerderi] "Tjipi.na.Il$'~ '. . .
' Tjipinang
6,37
10
9,90
14,50 2e
"
201M.' Abocerachtm
~amp. Tegalparang
7,62
10
5,30
7,40 4e
:,,,
'\
I'
*) Opkoopmelk: Laatste opg. 3e
"
21" sarmiU
Mamp. Parapatan
6,75
9
5,90
7,10
4e
"
23 H. Moestopa
Kalibata Doeren 3
8,87
7
6,60
9,4e' "
H
"Opkoopmelk *) Laatste opg, 3e ell 4e kl.
a, Deugdelijk'hefd (in cijfers)" v.d. 'samens.felling doer melk (max. 10,)
, b.
"
""
v.d, toestand der melk (max. 10,)
..
v.d. inrichtin~ der melkerii, (max. 15) U)
c.
d.
v.h. b'edrijf (max. 25) U)
,
" e'
Eindbeoordeeling ult hygienisch oogpunt.
1~ klasse 4~ tim 00 puntep, mits voor a en b tezamen min~tens 17%, behaald word.t
2~J, • '~~" 40 tot' 48
"
. . ' " a' en b",,,
;"
,15%', If
,i
3~
,,32 tot; ' l 0 "
"
"a en b
It
14~
" ..
4'9
'" beneden 32
If
"
"a en b
If
"
13%
It
It
" Geen classificatl'e, wanneer de melk ondeugdelijk is (van samenste1l1ng en/of "an
toestl,lpd) Qf bij vervalsching.
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Over het tijdvak van 12 tot en met 18 Februari 1937
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24/2

20/2

Bevolkinq van Batavia

---......-

GEVESTIGD
C. M. Bezemer Ma:mpangweg No. 3, K~ T.
Bos Mampangweg No.9, per 1-3-'37 'Ilg. Laan
7, W. 'J. Breslau Kon. pleil'b Zd. 10. W. F.. it
Blum ~on. ,plein Noord 3, G. M. B. Fe~·ll
SCe,rabaJaweg 17 Pv., W. G.Flipsre11l Ko .. '
ningspl. O. No, 16, Hot. Daehdels, O. L. A,
Helfrich Koningsple1.n "West NQ.4. A. !.
J. A.
Heyneman-qe'· Biuyo' ~mpirig";
W€g No. 43, I F., J .. Loet.feili O~"'~lp.tji
boendN' No. 12, O. SoetIDg ~ntoorwe~
No. 35,- 26n Poerwakartaweg No.8, W. J.
C. Merts Kramat No. 19, H. E. D. Wijngaarden Madoeraweg No. 17, N.J. Nugter
MatramanwegNo. 84, W., C. Palt~ Molen..
vliet O. No.5, A. Ch. Oudhoff Det. v.d. B.
I'

22.
_._-~

51

f

;

'or

t

21.40 "Le message de Paris" ~ 21.50 Juridische causerie - 2~.00 Ge'f<lrieerd ~ol1'cert vall
lichte iffiuziek - 23.35 Sluiting.

V. O. R •.0. (1\li\LEISCII)

105 ~I.
8.30 Maleische 'liedereI1l - 9.15 Chir.teesche
ROME (It I. A.' HI)
liedleren ~ 11).00 ::3luiting - 12.00 JaJVaansche
liedeTen.- 13.00 Krontjong· en: sta:mboel, 00lfleligte 25.4 ~1. Adij-wtzehdiq
14.00 Sluiting.
,
t
l7.0Q Ambonee~he liederen - 17.30 Ha·19.CO
Gevariee-rd
,
.
prog'ra.ID.n1~
.(relay) waiiaIll ~ 18.00 Westersche lied-eren - 18.40
~rsb€rlchten: 19.00 Elk wat wim - 20.00 20.35 Nieuws .:...- 20.45 VioolreCital - 21.00
Causerie ,--'- 21.15 ,Weekoverzicht - 21.30
QO'lekvoorsteHing -24.00 Sluiting.
Niemv3 (Hindustani) - 21.45 V6caa~ programma - 22.00 Verzoekprogranuna. - 22.30
P110III
~ieuws 22.40 Sluitir.lg - 23.45 Nloeuws ...... '
23.55 Vocaal concert - 0.10 Dansmuziek·
16.88 M.
orgel - 0.30 Sport- en laatste ni'euws.
20.00 Wilhe1mus - 20.05 De Troubadours
- 20.11 Persl:Rrichte11l - 20.10 De 'rrouba:"
dQUl's - 20.30 "Ode om een tafel" door Koos
Koen - 20.40,:J)e Troubadours - W.50 MiAndere Zenders
crophOOnl-Debutanten - 21.10 De Trouba
dow'S - 21.30 Van. week tot week", causerie
door den heer L. 'Aletrino - 21.50 De 'lTonbadQurs' '- 22.00 Sluiti,ng.
Nirom-: Buiten'zorg 182 M., Cheribon 105
M., PekalQngan 9a M., SOOkaboemt 193 M.,'
Bandoengt 120 M.; en, de Archipelzenders
ZEESEN
:aandoer.g I(Y D C) 20 M. 27 M. "(P L P) 'en
Zenders DJ~ 31.38 en DJB 19.74 M.
29 M. (P M N), Soorabaia.· I (y, i> B) 25 M.
16.15 Lichte muzlek - 1'7.00 Nieuws en tus.schen 8.00 - 14.30 en' 31 M. (Y D A) van
economisc-ll ovel'2.lcht (Duitsch) ~ 17.15 Q.30 - 8.00 en '5 avonds, Tandjong Priok
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en op
Lichte muziek -17.45 Sluiting.
99 ¥.(Y D A) van 6..30 - 8.00 en 'savolLus.
Ntrom Oost-1 ,en ~lidden-Java: Soetabaia.
Zenders: DJE '16.8~, DJQ 19.63 (van 20.30
II .196 M.• 8eIrtarang 122.M., Malang ;191- M.,·
uur), DJN 31.45
Djo-kja. 181 M:, Solo 188 M., Tje~ 163, M.
18.25 Volk"l1ed - 18.S0 Lichte muziek B.R.V.: BUltenzorg 156.25 1U., 8~kaboe ..
19.30 Nioeuws (Engelsch) - 19.45' Lichte mu- roi 142.18 ~I. '
.
zIek- ~ 20.2$ Groeten aan de luisteraats .' Luyks Batavia (C,) 143.01 M" aUeen WC1'k.
20.30 Nieuws en ~onom~h overzicht - 20.45 aagen 8~ - 10 en 5% - 8 uur.
\
SOnate voor cello en 'piar.o van Paszthmy -Van Wingen, Pekalongan: 91.74 M. Soo21.15 Voor !de jeugd -:r- 21.30 Nieuws en eco- rabaja. 140 M., 8auarang 102.09 M.; Manomisch oovrzicnt (Eng. DJE, DJQ en DJN, ge'lang 91.74 M., Madioen 101.53 M.
Ned. DJA en DJB) - 21-...5 Rad10journaal Radio lIolvast, SoerabaJa: 159.5'M.
2~.00 Actueel praatje 2~.15 Militair' conPenang, Z. g. J. 49.3 M.
cert - 23.30 Sluitillg.
;
.'
Ku. Lumpur. Z. G. Z. 48.92 en 110.10
Philips-Radio, gindhoren., elke11, Woonsdag-avond OIl 19.'11 M.
.
B. B. C. (LONDEN)
Pittsburg (U. S. A,) 48.86 M. vanaf 4 uur
•
Zenders: GSC 31.32, GSB 31.55, GSA .-19.59 30
6.30 Big Bem. Cricketmatch - 6.52 Gramo- ,Volkellbond~zender (Radio Nations) 33.·U
phoonmuzieIt - 7.00 "A SCottish notebook", en 31.27 M. resp. Zonidags 6.00 ---- 8.45 ~n
'
,
causerie - 7.15 ConlCe'rt B.B.C. Empire-Or- 8.15 - 9.45 .uur.
lIongkong. 31.49 M., 15.40 - 22.40. '
kest - 8.15 Nieuws en iffi'€dedieelingen - 8.35
Rio de Janeiro (BraziWn 31.68 M. 5 30' Sluiting.
6.15 uur (onregtelmat1g).
' "
7.endiCrs: GSII 13.91, GSG 16.86, GSB 31.55 lUelbourne (AustraliEn 34.55 M. Woens.(8.30 Big Ben. B.B.O. Northem~Or'kest - dag, Donderdag, Vrijdag, Z,aterdiag 17.30 ,
19.~5 "A Scottish notebook"', ~ausei'ie - 19.35 19.30 u u r . "
Rome, 31.13 M. en 25.4 M. resp. Zondag
"Elght bel'ls", hoorspel - 20.35 NieuwSi en
m~deellngen 20.55 Verslag ,cricketrnatch Maandag, W~nsdag, Vrijdag vana! 6.30 8.00 uur en dagelijks 20.45 - 22.45; 6,30
- 21.15 Sluiting. '
1.30 uur.
.
Zenders : •GSa 13.91. GSF 19.82, GSB 31.55 Bangkok 15.77 M. Maandags ,van, 20 30 ' ~~
21.30 Big Ben. Concert Bi~mingham 'HiplUadriti 20.43 M. 5.45 - 8.30 uur Zondag
pod'rome-Qrkesb - 22'.15 Sopraan en piano 1.30
- 3.30 uur. '
- 22.45 Verslag oricketmatch - 23.05 Ora'':
RuysseIede (Belgie) 29.04 M.2.00 - ' 8.30
mophoonmuzie'k - 23.15 V!2r'slag voetJbalmatch - 0.05 N-ieuws en mededeeli.ngen- uur.
Vaticaan-stad 19.84 M. 23:00 -.:.. 23.10 uur.
f.30 Sll1itir.~.
Budapest: Zondags van 21.30 tot 123.30
op 19.52 meter. Maandags 6.30 tot 730 op
PARIS-COLONIALE
32.88 meter.
,
.
Saigon 2'5.50 M. 19.30 - 22.00.
Zender TPA f. 25.60 1U
Singapore 225 M. 19,15 - 20.15. Zondags:
, 6.45 VolksUed. 6.50 Concert 1.15 11.45 - 12.45.
' , '
N,ie4Ws en koersen - 8.05 Nleuws' (Spaansch)
- 3.15 Nieuws ,(Portugee&Ch) - 8.25 Sluitiug.
.
l\'Ialeische Zenders
Zend~r 'lPA 2. 19.63i\1; ,
18.25 -Volkslied - 18.30 ConceIt _ 19.15
Nir0m, Bandoeng: 103 meter - Niroltl
~rviscne kroni'ek ove~ het leven in Frank~ ~ITrab~Ja II : 9N5. meter :- ~irom Semarallg :
rtJk - 19.30 N1euw8 (Engelro!1) _ 1945 Conme er . IrOll1 DJokJa: 127 meter cert !(relay Radio-~aris) - 21.00. N~UWS en X~~~' ri7~~1. iu:le~7 meter - Verl~ Ban..
koloniale koorsen - 21.30 Radi9Journaal - . 63.80 meter.·
Sri-zender :Solo:
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druks of gedeelten;' daarvon f 1.- per plaa~.f~$

Voor annonces, .welke niet von sokelijke .trekking sij,,:
Per S regels druks of· gedeelten daorvon : '
per ploofsfng .•...... ~ •.•••........'..•.... ~ . . . . . . . . . . . . . f 1.-- .
per 2 plaotsingen •••.••• ~ .•.••••,. .•.•..••,.•...•.•.; .•••:,,;, " 1.50· ~
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" lmporteurs :

15atayla-Centrum, . ~oo~d~ijk. 38b, Telefoqn Welt. 349
S'ondoeng,
Bragoweg 39,
Telefoon 1183
WELK
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Katholleke

.Boekhandel
" VJJl.lllUS UNITISU,

.r.

C1t-A~el~eg.

2o-lJandsch . Boekhandel

"I N S u LIN D E"

l'~r ~arOe. Band~nl•

ST~TIONSKIOSKEN
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E
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RESTAURATIE .. RIJTUI..

GEN

1M .8.8. en Z.B.8.

IIVoedsel· verdient
voorkeurvboven

medicijn"..
. Wanneer rnijn patienten een versterkend rniddel noodig hebben,
. raad ik hun daarvoor in de plaats

QUAKER OATS aan. Het bezit
aile bestanddeelen, die noodig zijn
om een sterk en gezond lichaarn te
krijgen. Het geeft de extra voeding, zoo noodig voor overwerkten.
Oaarbij komt, dat QUAKER OATS
zoo heerlijk is, dat men het blijft
eten, ook al is men beter en dal
. hclpt am gezond teO blijven".
LeT
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OP, OAT U WERKELlJK
QUAKER OATS KRIJOT
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Moederlan(lsch.~

~ OemeeliteraadSVergadering

'lV1eeningen

D. woensdaaavond kwamen de leden
van den stadsgemeenteraad bljeen onder voorzttterschap vall burgemeester
mr. Van Unen. Aanwezig waren alle leden met uttzonderlng van het ltd Van
den Berg.

?

, 'Eel", dichter 'spreekt zicl» ult,

Beschuldlglngen ov.er en

uieer, - Over v"ijheid 'en gezllgS/llUulhllvillg
')

~

l\'Iailkrolliek

•
(uru

per tucntpoet. onivanqen l/edertandsctie bladen). \
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KathoUcisme ell Iasclsme
Anton van' Duinkerken heeft in "De
Gemleenschap" een artlkel geschreven,
dat In katholieke kringen opzien gewekt
heeift, omdat het, in de bloeml'ijke bewogen taal van den schrijver-dichter,
kra,sse afkeuring over den heerschenden geest in .de R.K. staatspartij uitspr1eekt.
I

!

(
,

•

Wan Duinkel'ken is van meening, dat
de tegenstelling tusschen rechter- en
linlkervleugel in de partij hoe langer hoe
mimder .bepaald blijft tot een sociale
difJferentiatle en allengs een politlek
, karrakter heeft gekregen. Onder de
rec:htsgezinden zijn e1', die onder den,
indlruk zijn gekomen van het dilemma :
fasicisme of communlsme, en met name
virn.dt men hen, zegt Van Duinkerk~n,
onder de jongkatholieken. Woordelijl\

It
i

ga~t d~ schr~ver d~Q voor~:

'. "Men is gaan ge}ooven in ~e noodzakeI:ijkheid van de keu~e en mel1J hMft gekQzen. Men heeft weI is waar voorwaardeUjk gekoZl2n, maar de ricl~fing is onherrroepelijk bepaald. Bij een overrompeling
wan ons staatsbestel door nazi's zal het
jIOl~g~.;e Rocmsche intellect \veinig of geen
v.veerstand bieden. Het zal de uitroeiillg
(der ,;4011zen." tcejuichen, het zal de terugqirijving van de clerge 12n,
na·ar k'crkgebouw
fen. sacristie niet bebreu1
het zal de gellijkschakelir.g onzel' alv te ho'kje-sa'Chtige
<organisaties aaJlvaal'den. het zal de il1li.tWillig onzer jeugdbeweging in €en national~
~enheid bev<:t'!de1'l2U; \\~eil11g gel1egel1held
~ls het in meerendeel gevcc-lt voor Graal
~n Verkennerij, het za,l de vrucht van p,e
~schoolstrijd prijsg6vcn als eeJ,1 vrueht, clie
1toch rerrot is, en het zal hlij zijl1, dat er
1een einde komt aan h~t "gezwets" over
lRoom~he cultuur, welke voor dit hedenldaagsch bewustzijp: grootendeels uit o'l;er
lbodiglJ aparttghetdjes best3,~t.,
Z66 is de w,?rkelijke toeste!ntd, hoe rusUg ill}ep. het ook qlet de vi,nger op J:)l(,atis·
'tlekciJf'2l"S ontkent. Te ~wa}{ i~ de iuner'Hjke katholle'ke weerbaarheid om een ver'~et te-gen den. loop der gesch:(!denis mogelijk
t~ mak'2n. De Nederlandsche katholie}(e mMsa staat klaar om overrompeld te
worden en degenen, die dit heel goed weten, verheugen zieh, dat het een. l'echtsche
overrompelir.g zal zijn.".
Van Duinkerken, Zlclf een overtuigxt, te~
'genstander van nationaal-sociaUsme en
faSclsme betoogt dat er slechts Mn nHd\.lel
is om de keuze te voorkomen: "de herpieuwing van dren katholieken geest, de
. terllgtocht naar het' oowustzijll van de
inyst:r.c'ke essen~le del' katholiclteit in deg~ w~r~l9."1
. , , ', ' , . .
'van
Duinkerken's
beschouwll1gen
ttrokken uiteraard de aandacht van de
Nf. S. B. "Volk en Vaderland" sprak van
elen verrassende verklaring en haastte
zilch het boven gecit.eerd g,edeelte over
t~ lne~ell uit "f?e Gel~eel~schap" in een
a\rtlke1, d~t d~11 !!tel dro~g: "De Jong
H'atholieken ho~n '9Q i\1~s~er~" ~n
\waarvan de strekking voldo~nd~ uit het
w

I

I
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l

,

;.

(

f

l

i

~schr1ft syree~t.

JIet nattonaal..sociaUstlsche weekblad
beeft daarmee den toorn van "De Tijd"
o>p zich geladen, welk blad '"Volk en
, VTaderland" beschuldigt van schandelijke
tlekstvervaJschlng door een gedeelte van
~l'lton van Duinkerken's beschouwingen
wit ~ii!l verv3.11d ~9 l'uk~el1. in !let aan~ehaalde fragment schetst Van DuinJ«erk~n volgens iDe Tijd" juist een menttaliteit, lelie hiJ'in lietzelfde artlkel ten
~clH}rpste laakt en bestrijdt, n1. "de
nnentallteit van wat 'zicl1 In pseudo-fascelstische blaadjes a~ndient als de kattholieke jeugd en die hij voor de katho}l1eke samenleving een bedreiging acht.

,

.

.

-

Hlj !chreef bijv. In hetzelfde artlkel:

i

.

;

I

I

I-

I

wordt gelateru En wanneer van die zijde
het alternattet wordt gesteld : cQml?un ts,:
me of nationaal-soclaltsme, dan Wljst de
R'egeering zulk een- alternatlet met beslistheld ar. Niet alleen omdat ~ee,n van
betde rtcntinsen in Nederland OOlt een
rot van beteekenis spelen zal, maar vooral
omdat de probleemstelllng zetve nlet deust,
omdat men nlet behoett te ktezen, omdat
er een betere weg ls, omdat ons huidig
staatsbestel, gelouterd van enkele euvelen
die het aankleven voor het Nederlandschc
yolk het meest tgeseh1kt-e is".
WiJ hebben dit met onverdeelde jnstemm-illg' gelezen.
Inderdaad ~
letterlijk alles, wat !let f~scisll11e aan. ~~..'"
gecl'ing en pal'tijen. (tell onr~hte) verwlJ",
zal het zelf op groote 'Schaal doen, wanneer het de maeht krijgt.
De wildste verbeelding" is luet wild ge·
noeg, om .zich dat Ivoor te steUen.
Gelukklg maar, dat Qns yolk te veel ge·
zond ver:stand heeft, om het zoover te 1a·
ten kOO1el1. Wie gelooft, idat fa-5etsme of
communisme het hier ooit zal wiul1en,
wordt slachtof!er van zijn "wildste V~
beelding".
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Balldoeng's ~

~adio.Veree..

In jaarvergadering bijeell
I

De Vereeniging van Radio-Amateurs
voor Bandoeng en Omstreken heeft
Woensdag,avond in de PMX-studlo haar
jaarvergadering gehouden onder voorzitterschap van dim heel' Prins; de
vergadering was' ieer druk bezocht,
meldt o'rize Bandoengsche correspon-.
dent.
.
Na, de opening werden d~-rapporten
del' verifictltie-cOll1qliss~e en de jaarverslagen goedgekeurd. Het - ledental
steeg in 1936 van ongeveer 1800 tot
rulm' 2100, over den geheel~n Archipel
verspreid.
De verlies- en winstrekening slult
met ~en wfnst'van f ~171,32 na een afschrijvina van f 33,59,25 o'p dep inven:'"
,
tarJs, dio, 'dank zij ook de afschrijving
in 1935, te boek ~taat voor een gulden.
D~ balans sluit met een batig saldo
van f 2124,23.
pe .heer Schmidt d:p1kte het best\.tur
voor het gevoerde beleid, dat ook weer
in het afgeloopen jaar tot een batig
saldo heeft geleid. (Ap_"'laus).
' De heel', Brinkman zeide bezwaar te
hebben tegen een' aangegaan 'contract
'
met de Ikros. Spreker~vond, dat ~e sectarische .omroep nlet in h\lls DlOet wat·
dell' gehaald'.
.,'
D
itt
t
dd
d t d'
e voorz ~r an woo.r e, a
eze
afspraak reeds van vroeger gateert.
E:en en ander Is gedaan 1\1 het belang
van de PMY. De gemaakte afspraak Is
niet a3,n een termljn gebonden.
De heer Brinkman yond het onjuist,
dat tot administrateur der PMY een
gepensionneerd ambtenaar is aangesteld
terwijl er nog veel werkloozen zljn, die
deze functte alllcht zouden hebbe~'l geambieerq.
'
De voorzitter antwoord~~J q;lt er
nietteg~nstaandtl ~edane mQeite destijd~ tOch geen' andere geschikte kracht
. te Rrijgen was., Bovendlen Is de bezoldiging zoodanlg, dat een volledig gezin
er niet van kan leven. V~orts doet de
aangestelde functlonnaris het werk
zeer goed.
.
Het bestuur werq b.lJ ~ccl~m~tlQ herkozen, nadat enkele suggestles llaar
voren waren gebracht. Een voorstel van
een der leden het bestuur van 5 tot 7
lede.n uit te br~iden, werd verworpen.
Blj de rondVIaag wenschte de heel'
Brinkman ultspraak der vergaderin~
om den adminlstfateur te ontslaan, en
door een niet-gepenslonneerd~ te vervaDngehn. 0 t ij
t
e eer s me er ach te het i\l strij d
met het in het bestutn' gest~lde vertrouwen wannee.r het geen elgen personeel kan kiezen.
Het voorstel-Brinkman werd verworpen.
Nadat nog het ontslag van een del'
,medewerkenden was' besproken en enkele leden op een nOg grooter objectlvitelt inzake het bultenlandsch Overzicht hadden aangedrongen, werd de
vergadering gesloten.
1.1

l'
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P. T. T ...OPBRENGSTEN
De opbrel1gst·cijfers Van den P. T: T.dienst zijn over de afgeloopen maand
lets hooger dan over Januari 1936. Zij
bedroegen resp. J 1.979.624 en f 1.946.931.
De post ontving 1n de afgeloopen
maand I 964.202, de te!egraaf I 419.700
en de, telefoon I 595.722, welk laatste
bedroeg rulm I 60,000 hooger 1~ dan in
~anu~wl 1~36,

~

Nadat de notulen der vergaderlng van
30 December 1936 waren gearresteerd,
glngen de voorstellen tot vaststelllng van
een tweetal belasting kohieren onder den
hamer door. Als vijfde en zesde punt
de~ agenda werd voorgesteld onthettlng
te vragen van beheer van een stu~ grond
aan den Bentengweg en een a~n <J~ verlengde spoorlaan, die de gemeente nlet
meer in gebruik heeft. Ook deze voorstellen waren .hamerpunten. Evenzoo
werden de beslulten, waarbij leden en
secretarls del' Inlandsche schoolcommlssie zijn benoemd, ingetrokken. Hierna
werd overgegaan tot de benoeming van
leden van een viertal commissle~. Tot
lid der ~ahlll~"hi GQjnm!~~i~ W9~g~ b~~
noemd de heel' E. E. A. Cormane; tot
Ud der commissie van wetgevlng de heel'
Van den BorfJ, en tot lid g~r ~Qwml~t~
voor !Jl·ond.. ~n wonlng~llk.~n d~Ll1QQl1 J.
Postula,
.
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Sport Em Spel

Hockey

...

Batavlasche

.v oetbal

I

Het V.B.O.-programma
<-

,

\VEDSTRIJDEN DER KOl\IENDE
DAGEN

Za'tel;dag

Hockey-compe..
title

SPORTCLUB A. - B.

v, C.

Ret blad voegt hleraan toe, dat de
federale regeerlng heeft besloten een
bedrag van 3.500.000 dollars te besteden
om de luchthaven een der grootste der
wereld te maken. Door de stad- New
York zal een bedrag van 1.500.000 dollars voor dit doel worden uitgegeven.

A. 2-1

Op het Sportelubveld ontmoetten glsteren elkaar Sportclub (A} en B. V. C.
(A). Zoowel B. V. C. als Sportclub konden geen vo.ltallig team op de been brengen, hetgeen voornamelijk te wijten was

Schaats ellriulen
IVAR BALLANGRUD

aan de drukke werkzaamneden del' weg.
blllvers.

le klasse :

B. V. O. was weUra Ingespeeld, \V1j zagen de Geelzwarten danook al gauw in
de gevaarlijke zone del' Oranjehemden
U. M. S.-terrein· Door direct wegwerken werden de eerste
B. y. C.-aa\1VaUen telkens atgeslagen.
Res. le k1. A. :.
De dames del' Oranjehemden gaven
Hercules 2 - S. V. J. A. 2
'Hercules-terrein (Deca-Park) goed spel te zlen, dqch waren nlet zoo
vlug als dl8 der geel~warten.
Oo~ SportcltlQ U~t van tijd tot tijd
3e klasse:
zte.r!,
qa~ ~e Qok weI het B. V. C. doel
Vios i - gliveo '\
Vi.p~~t~n~~n
wisten te vindeu, doeh succes bleef de
4e !!la§~~ ~. t
eerste twintlg mlnuten voor beide par'
Sp~fta 5 - Vi03 6 Sparta A.-tertein tljen ult.
B. V. Q.- S: V: B. ~:
2e klasse i
O. R. C. - Sparta

~. V. q."!'~~rr~in

V. K. J. B. 2 --- 0, H. 3

Voor halftime wisten de Oeel~warten
KQnlrigspleln N. O.·~erreln echter een snelle'doarbraall te torceeren
en met moo 1 samenspe\ wisten ze een
Zondag
doelpunt in de 'wacht te slepen. Met een
Het aantal leden van de commissle
1-0 voorsp~0ll:g voor ~. V. C. ~lol.l~ het
le klasse:
voor de Armenzorg werd gesteld op vijf.
ha1ftimes~~l~~,
Vios - Oliveo
Vlos-terrein
In de commissie voor de vaststelling
N~ d~ ~llst kwamen
Sportc1ub-menvan de kiezerslijst 1937/1938 werden be2e klasse :
sche~ fUn~er opzetten. Zij waren hernoemd de. heeren Van Leuven, Melsen,
C. H. - B. V. V.
U. M. S.-t~rr~i~l ha,aldelijk in den aanval. Het succes
Ilj"as Sasmita en Thung LIang Tjay.
bleef VQor hen nlet lang ult en al gauw
3e
klasse:
Uit onvoorzlen wordt f 250 gevoteerd
wisten ZQ den stand op gelijken voet
voor de armen als extra tel' gelegenheld
S. V. J. A. 4 - B. V. C. ,3
te Qrengen.
'~
van' het vorstelijk huwelij~.
Oliveo-terr~il1 (\vaterloop1eiOl
VIak voor het elnde wist' de SportDe heer J. Postma bespreekt bij de \ Hes. 2e kl.
club-menschen uit een voorzet het winS. V. B. .8.'3 - V. V. M.
rondvraag het schrijven van den burnende dQelpunt te maken. Een verdlen, ~l.~ en Qie\'entUh~-terrein de 2-1 overwinning voor Sportclub A.
gemeester in zake de con versie der leenlngen. Hij vreest voor grootere duurte
4e klasse, A. i '
van het geld in de toekomst en zoq , B. V. C. 5 - Hercules 4 B. V. C.-terr.
B. V. C. B·ELFTAL - SPORTCLUB
B-ELFTi\L 4-1
derhalve gaarne spoed zien betracht om
C. R. O. ~ - V1QS a
van den huidigen lagen rentestandaard
~onlngspleln N.O.-terreil1
Terwij1 de A-elftallen van de hoven..
te kunnen profiteeren. '~en nleuwe 'le~;'
ling van f 330.000 tegen 3%% met emls~
op , a,s. Zaterdag krlJgt;. B. V. C. de genoemde hockey-vereenigingen op het
slekoers van 96% zou een. besparlng oy~ kans Onl ztch uit Qet. angstige, hoekje ,te Sportclub-terrein den strijd tegen. elleveren van f 4000 's ja~r~ Plet een loop· wringen. gen overwinning op S. V. B. kaar bonden, had op het B. V. C.-terrein
tijd van twintlg jaren. Voor vijfentwil1· zou ongeveer vell1gheidsstelling b~tee de kamp tusschen de B-Mixedelftallen
van B. V. C. en Sportclub plaats.
tig' jaar wordt het nog. voordeeUger. D~ kenen.
burgemeestet zegt ~at er h~~&t wordt
. Hier waren de B. V. C.-ers verreweg
Maar...... hoewel B. B. praktisch van m
betracht!
de meerderheld. Vooral de B.. V. C.het kamploenschap is uitgesloten heeft
dames
wisten met hun he~len beter het
De heer Iljas Sasmlta heeft blj ge.. ze tQch t~ waken voor het behoud in de' spel te verdeelen dan de Oranje-menbove~1s_te
afdeeling.
.
~
ruchte gehoord, dat er moellljkheden
schen.
zijn gerezen tusschen de gemeente en
U~HUme .glng in met een 3-1 voor'En daarvoor zal zOe dan ook wei vechden eigenaar van het Odeonterrein. Die
&prong voor de B. V. C.-ers. Na halftime
grond, zegt de burgemee~ter, is elgen... ten,
werd het spel hoe langer hoe beter. Ook
dom van de Regeering 'en in gebruik geZondag
brengt
on~
V. f. Q. ~. ---. de
dames dreven den. bal vaker alleen
geven aan de gemeente, en daarvan O.L.r. V.E.O.
op, hetgeen het spel veel ten goede
hoopt de gemeente het vrije beheer te
kwam.
krijgen. De heer Cormane vraagt o~
Op p~piel' h~bben,de Viossers nog een
Een moole doorbraak der Oranjehemmaxlmumsnelheden voor auto's vast
kans
het 'kamploe'l1schap, en ze zijn
den
werd echter door offsIde verknoeid.
stellen. De burgemeester zegt q~~ deze er de mannen weI naar om' die tot- het
Voor het einde wlsten de B. V. C. men~aak in behandeUng is. Hierop slult d~ u1terst~ te' verdedigen.
schen het Oranle-doel nog eens te doorvoorzitter de' vergaderlng, die een hal! . Voor O. L. I. V.E. O. Is de ontmoe-tlng boreu. ooodat B. V. C. met 4-1 verdiend
uur heeft geduurd.
W<>Q,
echter van grooter beteekenis.
Het loopt tegen het elndE) del' eomDe CompetHie standen 2l1jn aldus :
petltie en het worq~ \1\\ zaak z.ich terug
Ratten!)laag in de Sull{el'
Heel'en-Competltiete trekken uit nat hoekje, waar de sIastan q.
gen zuU~n vaU~.
Madioellsche arealel\ geteistet\\
doelpunt.
Waarborgen genoeg om ontmoetingen
gsp. gw. gl. vd. Yr. teg. gem.
vol
spanning
te
verwachten.
Er is deze' maand in den 'aanplant
van enkele suik~rfabriekel1 rond MaB.V.C. I
6 5 1 0 17 3 1.83
dioen een rattenplaag van een voor, deze
School voetbaltournooi
Sportclub I
6 4 1 1 13 6 1.50
streek ongewone afmeting opgetreden.
Buitenzorg
8 4 1 3 18 15 1.13
Het ergst hee'rscht de plaag op de sf.
Tweede ronde beiHndigd
Box
5 0 3 2 3 7 0,60
Redjoagoeng; ook op de sf. Kanigox:o~
7 1 1 5 7 17 0.48
a.
V.C. II
Rejosarl en Soedhono komt zij aJ V~l'""
Ock gistermlddag bestond el' wederom Sportclub II 7 1 1 5 lQ 22 0.48
breid voor. AIleen. de sf. fagott~n en een overweldigende belangstcl11ng. uiterPoerwo.dadi zijn ~r v~i! van, aard vool'namelijk van de zijde der
Mix e d - Com pet 1 t 1 est and.
schooljeugd voor de voortgezette wedBij de thans toegepaste Intensieve be. strijden van het schoolvoetbaltou1'nool. B. V. C. B.
1 1 0 0 4 1 2.strijding zijn In een el1kelen tuin 100
Sportclub
A
l l 0 0 2 1 2.Op het Vlos· t~rrein werden gisteren
doode rat ten gevondel1, hetgeen wU zeg·
1 0 0 1 1 2 -.n.1.
de twee laatste wedstl'ijden van de B. V. C. A..
gen, dat er dan 1000 in de holen gestor- tweede ronde van dit tournool gespQeld. Sportclub B. 1 0 0 1 1 4 -.ven zijn en belangl'ijk meer dan dat
~lch In een tuin ophielqen.
Het programma der komende wedDe Openbare Mulo Mr. Cornelis vel'Veel rlet werd in enkele tuinen dQO~' sloeg de Ambachtsschool Mr. Cornelis strijden luidt als voigt:
rattenvraat aangetast..
met 2-1. Daarop traden om kwart over
Zaterdag
Er waren het vorige jaar al voortee- vijf Canlsius I en de Geneeskundige
Hoogeschool
in
het
strijdperk.
De
adkenen"tlat voor verplaatsing ell verbreiB. V. C. II-Sportclub II
ding van de rattenplaag in Oostelijke sp.lrant-medlcl zegevierden met 0-3.
,
Sportclubveld
Hiermede is dus de tweede ronde
richting van Madioen gevreesd moest
beein~igd.
worden.
.
Zondag
Het kwaad was verleden jaar hl de
Op Dinsdag 2 Maart, aanvangende
omgevlng der sf. Soe<lhono geslgnaleerd
B.V.O. I-Box
Box-terrcin
om vijf uur des namiddags, heeft een
Sportclub 1- B'zorg.
Sportclubveld
en bovendlen wez~n berlchten uit Wes-- wedstrijd plaa~' tussehen een V.B.O.·
tel1jke streke-n al'op verplaa~slng.
elf tal en een scholierenelftal.
Zondag zul1en weer twee spanl1ende
Zoo is bljv. de plaag eerst zeer groot
De komende week worden de schoolgeweest in de residentie Cheribon, t-oon vDetbalwedstrijden n 1e t voortg:ezet. De en tevens beslissende wedstrijden worgouverneur Van der ,Plas claar nog rest.. daarop volgende week eehter vangt de den gespeeld tusschen de vier hoofdelftallen.
dent was en op zeer inten~leve wljze, zoo.. deml-finale aan.
De wedstrijd B.V.C. I tegen de geestals het in Madioen dOQr B.B., Landbouw
driftige Engelschen zal aan spanning en
Voorlicthingsdienst en suikerfabrleken In
VOETBAL IN ENGELAND
enthousia.sme zeer zeker 'niet te kort
prachtige samenwerking geschledt, dit
,
~h~~a
'
zeer groote landbouw-kwaad Uet beReuter seint uit Landen, ddo. 24 Fepe wectstrijd Sporiclub tegen de Bostrijden.
bruar1 nog de volgende wedstrljduitsla- gorianen za,l voor beide partijen weI
Na Cheribon 2ljn er veel klachten uit gen ~
een harde noat worden.
Banjoemas en Kedoe over rattenvraat
gehoord. Toen kwamen de Vorstenlan.
Cup, 5e ronde den aan de beurt. Eind vorig jaar werd
uit Goenoeng Kidoel berlcht, dat de
Luchtvaart
Wolverhampton - Grimsby
6-2
veldratten zich daar In horden verplaatst hadden:' Men zag ze In zeer
teague, Ie ttivisie
groote aantallen de wegen krulsen.
Pnrijs - Tokio
Thans vreten ze alles wat voedsel bledt
Arsenal - Charlton
1-1
in de resldenUe Madicen aan, doch alleen
Bolton - Liverpool
0-1
Ret Fra~sche Ministerle van Luchtin de Noordel1jke streek en er zal nog
Sunderland - Middlesborough 4-1
vaart deelt mede, dat de Fransche vlleweI gedurende den geheelen Oostmoes.
PrestQU - Stoke
0--1
gers Libert en Denis, die op weg zijl1 van
son een scherpe bestrijding noodlg zijn,
Derby - Manchesterclty
0-5
om te voorkomep dat de volgende West(League, eerste dlvlsie). parijs naar Tokio, glstermorgen te halfelf in Bamraul1 (Britsch-IndH~) zijn gemoesson· en r1.etuitplantingen aangetast
land; na ongeveer een uur zetten zij
worden. '
S~IlT SPEELT NIET MEDE
hun vlucht voort naar Calcutta.
Aneta seint uit Den Haag, dat het
BATAVIASCIIE KUNSTKRING
thans zeker is, dat Smit op 7 Maart in
TRANSATLi\NTISCH EINDPUNT
den wedstrijd tegen Zwitserland niet
Het Bestuur van den Bon d van medespeelt. De genez1ng van zijn knieVolgens de New Yo r k Her a I dK u n s t k r in g en deelt mede, dat blessure zal twee a drie weken vorderen. T r 1'b u ~ e ~ijl1 de onderhandel1ngen
de verloting Vall de schi14el'ijen en tee..
tusschen de stad New York eenerzijds en
keningen, in 1936 aangekocht door het
OPENING FEYENOORD 'sTAnION
de Pan-American Airways en de ImpeS c h t 1 del' Ij e n f on d s zal wor ..
rial Airways anderzijds voor de schepden gehouden op M a and a g 15 Maart
Aneta seint uit Rotterdam, dat· de ping van een Transatlantisch elndpunt
,""~So qefS avonu$ 6.30 In de MU$eumzalen opening van het nleuwe Feyenoord, sta~ blj de North~Beach Airport op Long I~ ..
van het OeWuw vall dell Batavlascb.en clion In overleg met den K. N, V. a, is land met aueces beeindlgd. aldtt., ~~lnt
KUl}~tlirln~,
UUge~teld
M~~u~ \\.:J,
~~\\t~r <l(\. 24 (,le~er \1\\ Ntw YQIK.

de

• lligillg

De N.s.B. - al zal ze zeker een aantal
zetets bezetten na de vQlgende verklezin~
gen - is nog geel1J landsgevaar en zal <iit
cok zoo gauw niet worden. Haar leidil1g is
te merkbaar geschoold op 't Duitsche model, bt~teekent te weinig. Ze ontleent haar
gezag aan bet sucees van Ad~lf Hitler,
niet aan eigen Ikracht of oorspronkelijkheid. Daar den katholieken het verleeuen
van' efft€'ct:oeven: steun aa·l1J de N.s.B. ver·
boQt.:n is, en zij zich over het algemeen
met groote stiptheid houden aan 'de voorschriften van de kerkelijke overheid, is de
werfkracht van het natior.aal-S<lciali::me
in Roomsche kringen niet groot. Ook beAAN DEN VERKEERDE BETAALD
gint men in .deze kl'ingen toe beseffen hoe
sterk het !clement van. antipaplstisch Hollandsch chauvinisme is, dat meespreekt
Het kantoor van de Ned. Ind. Hanin ide nationaal-oocialistische beweging.
delsbank te Bandoeng heeft dezer dagen
Intusschen: niet aIleen "Volk en Va- een bedrag van ongeveer f 160 tiitbetaald
derland" trok zijn conclusies: ook in £Ian zekeren heel' B.,' welk geld afkomKat hoI 1 eke bladen Interpreteer- stlg was uit Den Haag. Later werd bij
het bankkantoor te Batavia naar de uitde men Van Duinkerken/s artlkel onge·
veer in ge}ijken geest...,..... BlZond~r betallng gelnformeerd, zoodat het vermoeden .. l'ees dat het bedrag aan een
dUidelijk Is het dus niet geweest.
t
'verkeerde was verstrekt.
De 'betrokkell persoon verklaarde ech"De wUdste verbeeldillg" ter, aldus het A. I. D., 66k geld uit Holland te hebben verwacht, maar hij kan
Ult de Memorie van Antwoord der nlet opgeven, wle de afzender zon zijn.
Regeering aan de 'Eerste Kamer be- Intusschen Is van het geld nog slechts
treffende de algeIlleene pol1t1ek snljden f 30 over.
wij dit mootje :
"De grieV€l1, die hunnerzijds (d.w.z.
door ode beide nationaal-socialisten ill hE:t
Voorloopig V'srsla;g) te-gen het bestaande
bewindt Werden. ingebracht, geven blijk van
op zijn millst genomen zonderlinge opvattingen. Wann€!er toch de klacht WOl'dt
geuit, dat de Regeering bij hare gezagshandhaving een bepaalde volks,groep blijkt
te onderdrukken, dan mag de wed.€rvraag
worden gesteld of in een d1ctat<>riaal geregeerd land het voor de wildste verbeelding dt2n~baar kan worden gea~ht, dat
eenfse partlj ~i~h een vrijhe1d van C\·ttiek zou aien: toe,gestaan als in Ne<lerland
"an dQ J~at\ona~l"mlali~ti~h~ parf.lJ

".
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De Zweedsche b1aden melden, dat
No-orwegeu's
drlevoudig
'Oly'mpisch
snelheidskampioen op de schaats, Ivar
Ballangrud, binnenkort In de Vereenigde ,staten als professional zal rijden..
seint Transocean ult Stockholm.

ZtOemlnen.
DEMONSTRATIE-AVOND IN
MANGGARAI

Gisterenavond werden voor leden en
genoodigden in het Zwembad Manggaral
een twe~tal spring- en zwemfilms, opgenomen tijdens de Olympiade te BerHjn, afgedraaid, nm!. een film getiteld
"Schwimmen", waarop o.a. Rie Mastenbl'oek en Nida Senff voorkwamen en een
tweede rpm getiteld "Kunst- und Turmspringen '. Vooral deze tweede film sloeg
geweldlg In, zoodat deze gebiseerd moest
worden.
De filmvoorstelling werd voorafgegaan door een del' wekelijksche traindagen der Z. V. M. Van de zijde der ouders bestond voor de-ze traillio.g, welkeonder leiding staat van den heer Veldkamp, nog al belal1gstelling. En inder....
daad de wijze waarop bier de trafl1ingr
welke massaal doch tevens diseiplina h-,
wordt uitgevoel'd verdient aanbeveling.
Voor de filmvertooning had de Z. V. M.
ook de ledEtn van de zustervereenigingen
uitgenoodigd, zoodat de lobby van het
zwembad bijna te klein was om aIle
kijklustlgen te Qergen. Naar schatting
hebben zeker een driehonderd lnenschen deze 'interessante zwemfilms aanschouwd.
Na afloop del' film- werd nog eenlge
tijd genoege1ijk nagebleven en Qnde~ de
tonen van eenlge leden van de lISilver~
kings" werd nog menig dansje gemaakt~
De Z. V. M. kan met voldoening op de zen
prop~ganda-avond terugzien.,

i\mDICA NAAR

I

JAPA~

Aneta verneemt uit Tokio, dat de wereldkampioen op de 400 meter vrije slag,
Jack Medica, op 27 April per "Tat-suta
Maru" uit Australie te Kobe zal arriveeren. Op 29 April zuBen ter ,eere van'
Medica te Tokio zwemwedstrijden wor-·den gehouden.
I
--~

Scheepsberichten

.

AansckomeIlIJ 25 Februarl

N.r. ~.s. "Kidcel", ge:t. Zui'<l'enna., van Pe""
laboean-Ratoe, Agt. K.P.M. ,
N.!. 8.5. "Gen. van Gren". gez. Dophelde,
van &marang <en ToboaU, Agt. K.P.M.
N,I. s.s. "Blinjoo", gez. Keuke'f, van Che·
r~boll, Agt. K.P.M.
N.r. S.S. "Mrapia", gez. Goslinga, van Sin·
gapore en Palembantg, Agt. K.P.M.
Jap. S.:S. "Bandoeng Maru", gez. Nl<lmitil,
van Yokohama en Gherlbol1l, A-gt. N. Veem.
Ned. m.s. "Aletta", gez. Stl;',;llbuch, van
Sing1apore en Pladjoe, Agt. B.P.M.
"
I

'

Vel·trokken, 25 Februari

N.t. m.iS. "Ophir", gez. Akkerman, naar
Pialembang en P!adjoe.
"
N.J. 5.S. "Both", gez. Hofman, naar Be ...
marang, Tega}, Cheribol1l en Pamanoekan.
N.r. S.5. ,,81. v.d. Beele", gez. COrtell', naar
Kroe, J3'cnkoelen, Indfapoera, Pa~ng (In
.
Bmtrehan.
Eng. m.s. ,,8ilveray", gez. Tilmuth, l1aar
OOsthaven, Bcmbay, Durban, Bahre,in, Koweit, Basrah en Kl1m'amsh:ahr.
N.I. 5.s. "Van Goen~'·.. gez. ~~, n~ar
Oosthruven 'en Merak.
Duitsch. 8.3. "Menes", gez. PaaSlChbu1'\1,
l1aar Oosthaven, Padang, COlombo, PortSU-dan, Port-Said, Triest, Marse1l1e, Duin~
kerken, Holland en Hamburg.
Jap. s.s. "Bandoong Maru", gez. Niomlta.
naar Probolinggo.

•

"RO'l'TERDAl\1SCIIE LLOYD"

Ku:streis:
"Dja.mbi", 2'6 Febr. a.angek. 'reg-a,}. I
"Buit€'ll'zorg", 26 Febr. aangek. Priok.
"Kota Tjandl", 25 F€br. vertt. Makasser.
Thu~srels:

uKert%Ono", 24 ~'br, vertr. Lisoooon,
Ultl'ol$:
IlKQta. Q~~''t ~ ~ht\ v~rw, a~laW~t

,..I

.,j

}
B1\TAVIAASCIt NlEUWS-BIAtJ vaii ~.Yl'IJ(lag, 26 Fehl'llal'I
1
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is al op heel elgenaardlge manter door
de aanstaande kronlngsreesten bemvloed.
Middenvoor, tel' hoogte van 'den butk, •
Is een groote kroon in goud geborduurd,
terwijl de blouse in draperle aan een
vlag doet denken I...... Neen, op deze
manter is 't betel' niet met de modebevlleglngen mee te doen,al is 't dlkwljls
heel aardlg om van een plotseling 0 pkomende en weer even gauw voorbiJgaande mode te prottteeren,

·Voor de. DallJes
Nee maar, dat Indie ... _.

,

De Spaansche Invloed

Weer. een sprookjesvertelster in uctie

Zooals onder aaderen de Spaansche
hoedenmode. Zal ze blijvend zijn? 't Is
te hopen, want ze is buitengewoon deco• ratlef en flatteus met de kamvormigc
verslerlngen waarover heen een fijne
zwarte sluler geslagen wordt, neerhangend in wijde, flosslgegolven tot onder
de kin! En dan de mode van een of
meer roode rozen in de avondcoiffure!
Is dat niet iets om er gauw van te profiteeren? Nlet te vergeten de kleine bolerotjes uit lame, of uit fluweel met pall..
letjes verslerd om over een avondjapon
te dragen,

JO ll1alltlel's bekeert
. Ilollotulsche hulsorotuoen (
DOUUlle rurIteitenjacht

De schrijfster Jo Manders
heeft in een Hollandsch vrouwenblcd een dwaas artikel over
het leven in Indie gepubliceerd,
dat hier door onze medewerkster Helen onder de loupe wordt
genomen.

---......--SPECIALE CORRESPONDENTIE
van
onze medewerkster Helen

Zoo af en toe heb ik een sterke netging omU een beetje te amuseeren, of
althans een poging daartoe te ondernemen, Daarom zal ik U vandaag eens laten lezen, wat dk in. een Hollandsch
vrouwenblad yond vermeld over de
vrouw in Indie.

hoopten vuns, dat het er ook inderdaad
zou zijn. Van hooge verwachttngen betrettende de stiptheld der Indlsche bedtenden uepen we niet .over. En zeker nlet,
teen het gezicht van dlongos een ultdrukking van onbegrijpeliJke verbazlng, om
nlet te rzeggen afgrijzen aannam, biJ het
vernemerr 'Van dtt bevel. E,chter, het ontbijt was er in al zijn perrectte en overvlcedlgheld van gebakken eleren met
ham, warme pap, worst, kaas en jam en
thee f Dus zaten we neder en aten I
Een voor een verscheflen ook onze
medegasten. Ze waren meerendeels nog te
slaperig om onze ,aanwezlgheld op te mer·
ken. Dan opeens, met·oogen., die van ontzetting helder werden, a~-nschouwden zoe
de volledlge ontbijttafel.
Zerokell. snoveU', hun oogen niet ver·
trouwend; n1amen ons dan op, klaar wakker ditmaal, met '€en blik, dewelke eell
heel gamma van gevoeler.s bevatte ell
snelde(& heen.
f

· Het Hollandsche blad heet HDe Huishoudlng", wat erg degelijk klinkt, en
een beetje naar gestampte pot en groene zeep ntlkt. Doeh dat is slechts schiju,
want het blad bevat maar heel weinlg
artikelen, die iets met de huishouding ~e
maken hebben. Het is meer een tijdschrift \roo l' dames-met-een-huishouding, begrijpt U weI. Het bevat, beschaafde bijdragen. voor beschaafde
schepsels, die haar gedachten laten
gaan over japonnGn, uitverkoopen,
graphologie, schoonheidsverzorging enz.
Zoo gaat dit verhaaltje nog een, poosje
en die, als ze over dit alles in het blad
hebben 'gelezen, alvorens het met een voort en het is er allemaal aIleen maar
geeuw te sluiten, op de laatste bladzijde om begonnen, de onervaren lleden in
met den geeuw ook nog weI een recept Holland duidelijk te maken, dab men als
regel des morgens om zes uur In Indle
willen slikken.
een kop koffle drinkt en pas tegen acht
Maar dit alles doet hier niet tel' zake. uur .gaat ontbijten. Ennn, dat is dan
Waar ik het over wilde hebben, ,is een natuurlijk ook weI erg afwijkend. En
arttkel in dit tijdschrift, van de hand zulke mede-gasten in een hotel, die als
van Mevrouw Jo Manders, die ons ook ze iemand om zes uur aan het ontbijt
al eens heeft ';verrast met een crisis- zien, gaan rulken, snuiven en vervoJgens
roman over Deli.
met uitpuilende oogen heensnellen!
Mevrouw Manders behoort 'tot die ca- Idloot-gewoonweg! ! Heusch (zeggen ze
tegorie van menschen, welke wij in in- in Holland), het is waar, in Indle krijg
die in de laatste jaren met een beetje, je allemaal een klap van den molen !
laat ik het noemen yoorzichtigheid, heb- . Er staat nog een heeleboel meer In
ben leeren beschouwen, namelijk de het artlkel van Mevrouw Manders en ik
groep van vertolkers van het Europce- kan nlet alles overschrijven. Daarom
sche levell in Indie. Jo Manders is Indisch expert, dies. pleegt..zij artikelen
over Indie en dies. l"\allgell de Holland..
saha vrouwen aan haa!" papieren lippen.
En zullen, voor zoover ze door anderen
nlet betel' zijn ingelicht, weI haar hoofd
schudden of haar handen in elka-ar slaan
\
en gelaten of sarcastlsch of ongeloovlg
glimlachell, al naar haar aard en aan..
leg.

Tyrol

•

m...

zal ik U tot slot nog even trakteeren op
een del' schoonste passages, waar so
Manders de gruwelen van het bon-systeem onthult voor de oogen del' ontzette
Hollandsche vrouwen :
I
. Er zijn menschen, die letterlijk voor alles e~n bon s.chrijven : voor een 'kop koffie
in de: clUb, in hBt hotel; vcor een hoed
en een nieuwe Japon, veor €en doosje 51·
garetten ; voor een vloetkleeden eell
arneublelllent; YOOr eenauto ......
Maar erzijn oer ook, d'ie een! nog gevaarlijker syst-eem toopassen: ze gebruiken
hun tokohouder als kassler. Ze geven hem
een bon voor het schooLgeld van'de kinderen VOQi' Q'a belasting, VOOi' de clubre·
kening; en toewan Chinees betaalt.
Tjonge, tjonge, 't is toch bar met die
lui in Indie I Zouden ze hun contante
geld, dat ze toch eens in de maand weI
zullen ontvangen, in een kous stoppen
en verder alles betalen met het bankbi1jet van eigen fabrikaat, dat bon wordt
genaamd? 't Moet daar dan toch ook
weI scheef loopen,als iedereen er zoo
raar kan huishouden I
Zoo waren d'e toestanden voor eenige
jaren bijna als regel. Den la:atsten tiJd eel\.·
ter 'komen winkel1ers en handelaren vall
hun aarunrediging in deZJen terug. Ze
stellen l11tegend~el contant geld zoodanig
op prijs, dat er van cterekening €en flink
pe,reentage af~aat, wlinneel' men! ,bij aan..
koop beta.alt,

nag· niet uit

Laten we 't ook nog even over de draperle hebben, die nu zoo favorlet Is, zooweI voor ochtend-, middag- als avondIapon. De teekeningen geven drle ver. 3964 schlllende soorten te zlen. De draperle,
die voor aan de over elkander geslageri
rok valt, is van een ulterste gratie en be::= &! :v ,
korlng, en kan door een leder : [ong,
En daarrnede zijn dan de mevrouwen oud, mager of dik gedragen worden.
in Den Haag, Delfzijl en steenwijk weer
Voor meer slanke, [eugdlge flguurtjes
een beetje gerustgesteld. En een tikje
jaloersch misschlen ook, want: een tltn- is de korte middagjapon, die als avondke korting op de prijzen, nou die lui in [apon .kan worden gedragen met bijvoeIndie hebben het toch maar goed, die ging van de gedrapeerde ceintuur tot
krijgen alles even goedkoop! Al met al een klein sleepje neervaUend. Zeer mobl1jft 'het toch een geheimzinnig-raar dern Is, ook 't rugdecollete tot het midland en geen duizend artikelen, zooals del in een punt toeloopend, terwijl de
dit van duizend Indisch~ experts, zooals hals van voren tot het kuiltje bedekt is.
de~e mevrouw Manders, zullen daar ooit 't Kleine. punthoedje is gegarneerd met
verandering in brengen, laat staan dat €en van die moderne, ragfijne, laag
zij er in zullen slagen Holland ook maar neerhangende voiles..
een eenigszins juist beeld van Indie
THER:a:SE.
/
voor te tooveren.
I,

•

Het blijft sukkelen met de lltteratuur
over Indie. Zal er oolt lemand opstaan
(en weer gaan zit ten en beginnen te
schrijven), die het Indische leven beschrij ft, zonder er een grlezelroman of
een hUffioristisch meesterstuk Van te
willen miaken?

'Vat de luode' bl'engt .

Laten wij den moed nlet verllezen:
.een eeuw, die de televisle bracht en. Mus..
sert ell het regionale stelsel (om maar
een paar dillgen te noemen) geeft ons
misschien ook nog weI den goeden In~
dlschen .auteur I
J

•

HELEN.

de Mode

Populoriteit van de IIWinter-Dirndl-stoffenlJ

Nee maar, dat Indie! Ze mogen zeg...
gen wat ze willen, dat het er andel's is
dan vroeger, dat het nlet overal een wil..
dernls is, waal' je tusschen de tijgers en
apen leeft, dat er ook gewone menschen
gewoon leven; je hoort er intusschen
toch maar telkens gekke dingen over.
Lees maar, wat er nu weer in "De Hulshouding" staat.
I
A1vorens melli Zich dIe goode' Indlsche
manieren heeft a,angewend, 2ijlll el' vaak
~~~~" wat benauwde oogenblikkel~ door~
Ik he'l'inner mij nog goed, hoe de vlsite
van den domin€'e. die's morsens om halt
acht op huisb'ezcek kwam, mij totaal in de
war bracht. Vooral, toen hij na. €len poos
' om een gIas ijswater vroeg 1 Stel U vool':
's mOl"gens an half aeht ijswate,r I Mijn
solide Hollandsche begrlppen. van half acht
thee Hefst op bed, elf uul'koffie, elW. enz.
stondel1l te wal~jkelen. ap hUll be~nen. Nog
meel' het land had ik, achteraf, toen bleck,
dat ik domine'e ten ontbijte had! moetell
1nvit~ren

1

Onze

I(oll;llgin glt/v.ool·beeltl Ie ZeU

BRUSSELSCIlE i\IODEBRIEF

van
ol1ze speciale metlewerkster

Alweer .ne

Tyrolermod~?............

Ja.

Bet~r gezegd: nog altijd de TyrolernWde, want heelemaal verbannen Is ze

nog niet geweest. Zij dateert eigenlijk
1
al vall uit den tiJd dat de toel1ma Ige
_

lIllt

,See

'De kleeding van meisjes van 18-20
jaar isvaak een probleem, dat nlet altijd even gemakk~lijk opgelost kan worden. Te kinderlijke modellen komen
niet in aanmerking, terwijl vele modellenvoor dameskleeding evenmin geschUtt zljn. Eenvoud is ~en eerste elsch,
daar deze zlch zoo aanI5ast aan de verschijning van jonge' melsjes. Sportieve
modellen komen het eerst in aanmer..
king en zullen door' de meeste moeders
gaarne zeU gemaakt worden, hetgeen
aan de hand van goede patronen zoo
gemakkelijk ult te voeren Is. lIet model
in het midden Is weI zeer geschlkt en
kan b.v. van een ingeweven dlagonaal
gemaakt worden of wel van eUen mao!
terlaal met afstekende knoopen en
ceintuur. Coquet st.aat het nagenoeg
gladde schootje, terwljl de rok een opgestlkte plooi te zien geeft. De aansluitende mantel heeft een bonte kraag en
revers endubbele rij knoopen. Ruimte
aan bovenmouwen van mantel en japon.

Zoover is 't nlet gekomen. Maar in, de
modewereLctt werd men. wakker geschud,
en 't kleurlge Tyrolercostuum deed zijn
invloed gelden.
•
Er kwam al dadelijk een ommekeer
In de wintercostuums. Geen sneeuwsportkleeren werden meer gewaardeerd,
wanneer die niet uit de daar inheem..
8 ('11 e sroffen gemaakt waren.
Loden
weefsels in felle, contrasteerende tlnten\
met in diagonaal geweven dessins deden
opgeld, waarbij ,kleurlge wanten werden
gedragEm. Daarmee kwam de rage van
de garneeringell in den vorm van. Tyro ..

.

\

Zeg nu nog' eens, dat Indie geen gek
land is! En stel U eens voor, hoe raar
Mevrouw Manders stond te kijken, toen
de dominee binnen~wam I Echt "benau":
wend" I

-.~- .

E1en vreemd'c, eell: totaal vre,emde' aan
mijll tafel nmen bij een eerste bezoek f
Zooiets dO€t men. toch niet. Nee, hl. Hol·
land nlet, ma,ar in Jndie weI. Daar
heer,wht llamelijk de opvattir.g, dat d~
Europeanen met 'elkand-e'r Mn. groote fa·
mille vormen. Zoo onvriendlelijk wij bIer
eel), werkloos kantoorbediende, die een
aanobieding van zeep komt doen of ten
rewlger in stofzulgers van de deur ,afschcpen, zoo vriendel1jk wOl'd'cn deze zelfde
menschen 'ill! rndH~ in de voorgalerij ger.eo·
digd. Zij krijgen iets te drinkelll eUI loopt
het tegen etenstijd" danl ·mo-gen ze mee
aanzitten. Het zijn immel'S Europea.len,
dus gelijken.
Me dunkt,. dat zullen ze in Holland
weI echt dierbaar van ons vinden. Die
broed~schap en die eenheid I Dl~ groote
famllle van Europeanen! 't Is maar
goed, dat ze p.let weten, wat· broertje
Ploegman tegen zijn uit Holland gelm..
porteerde broertjes en zusjes 'zegt I En
mlsschien zou het ook erg ontnuchte..
rend werken, als de werkloozen, die hier
langs de deur venten met zee'p, met dassen, met blocnotes enz., eens een vel'slag
ultbrachten van hun bevindingen met
de gastvrije gezind~eid van hun medeEuropeanen I Maar: als men dat in
Holland vertelt, dan blijft er niets over
om 'gek of raar te vinden. Het is dus
'Veel aardlger om van Indie te vertellen
op
manier, zooals mevrouw Manders
het doet. Leest U bijv, eens dat verhaal
over haar eerste ontbijt in Indie·: echt
om te "gleren" I
om vijf uul' werden we door de hotelbedienden gew~kt. De aVQnd! te VOl-en had. ~~n we het ontlJijt om half zes ~telu en

de

,

Voor avondjes moet een aardig vlot
model worden 'gekozen, h.v. van t~fzijde
met glad lijfJe en ruimer ingerlmpeld
heupstuk. Korte pofmouwen en volants
langs de hals, die eveneens meerdere
malen 2ijll ingehaalci; aan de linkerzljde een breedere volant; midden voor
een :groote 'bloem ..

De nieuwe manier
vankantincrustatle:
de meeste garneering ,aqn den ach..

terkant.

leI' borduursel~, Tyroler motleven, en de.
bonte flguren uit gekleurd~ koorden en
linten. Ze zijn er nog altijd I Welheeft
de Tyroler hoed 't moewn afleggen. na
een glol"ieuzen tijd van vele variatles,
en ,fantasleen. Ofschoon - heelemaal
verdwenen is hij nog niet, want de mo·Even is er toen nog sprake van ge .. distes vragent nog steeds of Madame
weest dat ook in balzaal en dancings mlsschien nlet haar 21nnen gezet heeft
deze boerendansen - llatuurlijk in een op eel1 "petit Tyrollen",
Nu heeft zeUs Ol1ze Koningin zlch
rustlger varlatie - zouden woruen lnge~
Prins van Wales voor 'teerst het blijmoedige, fleurlge Tyrol als vac~ntie
oord uitzocht, en er zorgeloos leefd~
zelfs eens vroolijk sprillgend met een
boerin er in slaagde de typlsche figuren
del' Tyrolerdansen uit te voeren.

vgerd.

SUlakelijke

ler...stoften. Onlangs 'meldda oon ·cones..
pondent uit zen am See, dat H. M. zich
door 't ongunstlge weer niet liet af..
schrikken haal' hotel te verlaten om
eenlge inkoopen te doen in het dorp.
De dit: jaar in Oostem;ijk-- en merk..
waardigerwijs oak in New York - zoo
glHlefde "winter-Dirndlstoffen" vlelen
bUitengewoon In Haar smaak, , Zij llet
haar keuze vallen op een met kleurige
kleine bouquetjes J>edrukt weefsel en Bet
dit materiaal voor een Dirndljur,k in
H~ar hotel bezorgen.

latell verlelden'doot de fleurlge Tyro..

Gel·echt~1l
lIanngsla

•

=.........
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voor het opdlenen aanmaken en dichtgedekt laten staan.
Aardappelsla.

~

.'

-,

Gekookte nog warme aardappelen worden overgoten met een sausle van 6 eet-,
lepels slaolle, 4 eetlepels azljn, 4 eetlepels
witte wijn, een zeer fijn gehakte ul, peper en zout. Aardappelen verrnengen
met de saus en het slaatje eenlge uren
laten staan. .
)
,
Komi vleesch
Koud kalts- of varkensvleesch wordt
aan plakken gesneden en op een schotel gelegd, randen garneeren met plakjes
el, aan 'waaiertjes, gesneden augurkjes
en uttles, daarna bedekken met mayo..
naise of rernoulade saus.

De: pl'ofe~es v,an Los Allgeh~s
~

' .

"JEZUS 'VI~ DOLLARS"

Vijf jaar geleden ,had de uit Canada
afkomstlge adrlce Aimee Semple Mac
Phei-son te Los Angetes in Californte een
"tempel del" genade" ..gestlcht, eerf imposant gebouw dat 's avonds en's nu,chts ,
door een vel'blindende verlichting de
aandacht trekt. De Amerikaansche journ.alist Clive Bulcker vertelt van dit eigenaardige pelgrimsoord In de Neue
Ziiricher ztg., dab dagelijks honderden
er zich laten doopen, om de genade, die
de stichster hun met tete geraffineerdste
methoden van suggestie belooft, deel..
achtig te worden. In de. groot-e zaal,
waal' de godsdienstoefenlngen worden
ogehouden, z\jn dag aan dag ongeveer
8000 menschen aanwe2!:ig, uit aIle standen. Rijk en arm. jverdringt er zlch om
de "beste tolk van Chrlstus" (de bijllaatn van Aimee in de Ullle) te hooren
en te zlen. De zaal 'ls rond en In het
midden staat een podium dat met een
l1chtblauw gordijn is afgesloten. Als
de godsdlenstoefening begint zit de in
het wit gekleede profetes op een goud..
kleurigen zetel voor het podium, om...
rinad door een schaar knappe jpnge
me[sjes, die ondanks hun engelvleugeltjes en slulers sprekend op revuegirls lijken. Zij Ivoeren tel' inleiding een
rhytmischen dans uit en in het midden van de rei werken ;twee jongleurs
met zilveren ballen, wier glinsterlng een
hypnotischen Invloed op de toeschou...
wers schijnt JIit te oefenen. Daar'na
houdt de profetes haar toespraak, een
soort parafrase op de pantomimes die
~lch Inmiddels' op het podium, dat een
draaitooneel ·blijkt te zijn, afspelen.
Als. het llchtblauwe gordijn opgaa,~
ziet de toeschouwer! een electrischen
swel, waaromheen rechters, de beul en
getuigen zijn geschaard. De delinquent,
wien' de dood wacht wordt binnengeleiden op den stoel vastgesjord.Op het
,Jogenblik dat de beul den stroom zal
inschakelen springt Aimee op, ~rijpt den.
\;eul bij den arm en. roept uit: "Neen I
hij zal niet sterven. Gelijk gij dit hier
ziet, igaat het· ook hi. het zleleleven. Elk:
zondaarkan met de hel voar oogen op
het . laatste mOl'Jlent nog worden gered,
als hij de genade deelachtig wordt. DOQr
mij kan hi1' die erlangen, om aan den
electrlschen ~toel van het generzijdS te
ontkomen'~ .

Op het

geho~r. moot

dit dl'astlsche
een geweldigen indruk ma..
ken. Het is de inleiding voor net volgend #
tooneel, dat temidden van een koor van
engelen cen doopvont VOQrstelt. Dag aan
dag meldeil zich tal van doopelingen
aan die "in het bekJken worden gedompeld; terwijl een kapel gewijde muzlek
ten gehoorebrengt.
.
~chouwspel

Het slot van de vertooning
want
andel'S kan men' deze .staaltje$ van salvatlonisme moellijk l10emen - is al heel
grotesk. De meisjes met hun vleugeltJes
gaan dan nameliJk collecteeren en ter..
w'ijl ze daarmee bezlgzijn, roept de pro..
fetes aldoor: "Geef~ geen klein geld.
Jezus wil dollars I"
Opmerkelijk is wel dat van de toe ..
\chouwers niemand zich ~an, (jere pro...
fanatle schljnt te ergeren.

'Twee aan stukjes gesneden harlngen
worden vermengd met 125 gr. aan kleine
stukjes'gesnedert kalfsgehakt, twee hardgekookte eleren, twee appelen, een pall'
augurkjes, eenlge plakken ham, twee a
drie aardappelen, e·en ul. Aile lllgredlen•
tN . .2
ten worden aan kleine blokjes of zeer
smaUe reepjes gesneden en met elkander
in een kom gedaan, be,stroold met peper E~"igin zijn s'oort
•
en zout, door elkander geschept en verde wereld 13 onze mall-courant
mengd met 2 a 3 eetl~nels slaolie .en 2 over'
, .heel
,
Niellwe weefsels eetlepels azijn. Atgedekt in de kom laten staan gedurende een uur of zes,
'Amour - amour - amour - duizend daarna op een bedje van sla overbren..
maal amour staat gedrukt op een der gen en bedekken met mayonalse.
nleuwste door Parijs gelanceerde weefVisch.sla. VerschiJnt in ~ederland telkens na aan..
sels .. It Andere versieringsmotlef is het
komst van het K.L. M.-vllegtulg, dU4
woord '"Paris" in ontelbare krulletjes en
Van
resten
gekookte
visch
verwijdert
~weemaal per week.
•
haaltjes geschreven. In Holland hebben
we een dergelijke weefselgarnearing al men de graten en verdeelt ze In kleine
gehad met "Je maintiendrai" erop. 't Zu'- stukjes, die men mengt met de vol..
~lecJits il"ie' Buillen'
len natuurl1jk maar r,ages van 't oogen.. gende saus: twee hard gekookte doolers
bilk zijn, evenals de met heraldleke mo.. fijn wrijven en aanmaken met drle eettleven bedrukte stoffen dle we nu vooral lepels slaoUe en drle lepels azijn, een per kwartaal in Nederland en I 4.- bI
ult Engelandzlen komen, Een der nieuw. Iepel mosterd, een zeer fljn gehakt uitje, ~tt buitenland.
ate avon<1tolletten vQor London b~stemq kllpel'tJ~s~ peper en ZQut, ~epl~e. uren
_.~l~_~'l~~,J!~~VitQ
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Rechts hoven een mantelcostuumple in
blauw llnnen met een oranle-gele blouse.

,

I

i

t

j.

Een gloeiend-roode bloem fleurt het
dlnertotlet,
zwarte
links op en rechts
Is een kort, gebreld
Iasle afgebeeld, zooats men dar tegenwoordlg veel over
sportkleeren pleegt

•

te

~'

,..
'-

•

drage~.
•

Ret zijn natuurlljk kleinighed~I\,
zooals steeds den laatsten tijd, die het
cachet "Mode '37'; aan het strandtenue 'geven. In de eerste plaata :
strepen voor badmantels zijn weer
zeer modems De schets Hnks boven
geeft zoo'n geatreepte badlas te zlen.
En 61" blijkt ook wet ult, dat dit kleedlngstuk de recut-toe, recht-aan-llln
'
'
heeft laten varen e,n een ultgesproken
getailleerd! mopel heett, Ook op dez~ $portiev~ kle~ dlngstukken wordt de zucht tot vertraaien van de
mouweri BO,t gevierd ; niet meer lang en recht, maar, als het kan met een de schouders verbreedende lljn
worden ze aangezet.
\
,
In het midden van de paglna een strandlurkle in klnderlljken stijI, zooals ~~n der taatste mcdegrtllen
wil : zwaar pique is hlervoor verwerkt tot een recht jurkje met stljf ultstaanden rok ; de verstertng
wordt gevormd door sttksels van aware ~Ijde in afstekende kleur,
Wat de shorts betreft, deze worden nog steeds in alle varia ties ,gedragen, het nieuwste Is een tamelijk hoog oploopend model, zooals rip het scnetsle rechts boven is aangegeven, waar geen ceintuur om
gedragen behoett te worden; dit model meet wel zeer nauwkeurlg geknlpt zljn en heel strak om het
middel slulten, wll het gOOd zitten. Tenslotte nog het taatste ophet gebied van.nouveaute's, speclaal voor
het strand: op het badpak kunnen, Inplaats van tnltlalen, cijfertjes worden aangebracht in metaal,
aangevende de nummers der letters In het altabet, die de initialen der draasster vormen ; verder ge~ft
het onderste schetsle enkele sieraden weer ala armband, ronde clip en ring voor de pink, alle In bewerkt
_
goud ultgevoerd, zooals men ze ~e(1;enwOotdig graag blj sportkleeren draagt.
De' twee avondjaponnen, op deze paglna afgebeeld, zljnbelde van crepe georgette vervaardlgd en
nebben den Wijden rok, dle wel1~waar z~er veell'ulmte ,heeft, doch desondanks de IlJnen vall net llchaatfl'
"\ljdfJUjk'~o~t \\ltkQm~n •
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J(le~nigheden

.van de ,G.ctJ~derobe

Blouses, hoeden, 'luuulschoenen en siertuleti \
1I0LLANDSCIIE

lUODEBRmF

van

onzen medewerkster .An1\elen
De blijde dagen, dle verband hlelden
met het huwelijk van onze 'Prinses, ~e
hooren tot het verleden, de vlaggen zijn
mgehaald en zoo zoetjes aan komt alles
en tedereen weer in he~ gewone doen.
Het <lagelijksche leven herneemt zijn
rechten en tal van dingen, die een korten tijd veronachtzaamd werden, vragen thana hernleuwde aandacht.

sleke hemdmodel, dat een kleine halve
eeuw geleden reeds en vogue was en
zlch slndsdlen, zij 'het dan ook met kortere of langere tusschenpoozen, altijd
wist te handhaven. De blouse die wij
lteteri schetsen, is gemaakt van zacht
'rose satijn. De \fijne plooltjes, de aardlge manchet en de v-vormige halsarwerkIng zorgen voor een flatteus geheel.
Van een geheel ander genre is de
zwarte blouse, die bij een gekleed namididagcomplet wordt gedragen en die
wij, at naar we dat wenschen, van satun,
dan weI van ,velours transparant kunnen laten maken.
'Reeds zlen wij in. de etalagekasten
van de modemagazijnen de eerste voor..

9', _

het gekleede, ita ..
Ituddageomplet te drag-ell.

Eell blouse OUt bij

Daar Is Ortder and~ren de garderObe.
:In dOiel1 tljd va~ het. jaar, illl de wInt~rldeeren de charme van het nieUwe
,!OO'n beetJe hebbert ver!oren en de op·
ttihrtlrtgen ons in staat stellen om, te"
~el\ vaak sterk vermlnder,de prijZ(H},
het een en ander te ~oopen, maken wij
maar at te gtaag van die gelegeilheld
gebrtilk. E'rt dart :tijn het vootai de kleinlgheden, de onderdeelen van het geheet, die ons lokken. Zoo onder meel.'
'~efi blouse ortder het nhlntelpakje dat,
als het voorJaar zlch aankondlgt, te
YQorsGh!jrt zai worden gehaaid, maar
die oak 1\U l\l dlenst kan doen onder
hat korte bontjasje of den dr1E~kwart
taugen Perslaner mantel. En er zijrt
zulk~ gezell1ge blouses 111 velerlel model,
en 'fan. verschl1lend materlaa1. Op onze
pttgh1a. vrndt men onder, Oleer het klaS-
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jaarshoeden, veelal 1'l0€t' van zwart
stroo met een sob ere garneerhlg'. Het
matelotmodel domlneel't vooralsnog en
daarnaast zlen wij verschHlende muts..
en steek-modellen. Wil men het. dragen van zoo'n stroohoed nog eenlge
weken tiitsteilen, <de thans gelanceerde modellen zljn trouwens il1. hoofdzaak
beatemd Noot degenert, dIe l\aar het
Zulden trekkell om, zooals Wijl het eeil

dler bevoorrechten dezer dagen hoorden zeggen, alvast een voorschotje op
de zon te nemen), dan kan men zlch,
als de wlnterhoed nlet meer in den
smaak valt, een van dle gezell1ge fluweelen of zijden hoofddeksels aanschaffen, zooals er twee bi} dit artikel
werden gereproduceerd. En verder zijn
de oprulmlngen bij uitstek geschlkt om
er een paar fraaie handschoenen, een
leuke tasch, of eenlge van die orlglneele blloux op den kop te tikken, wier
reeele waarde nihil is, maar die door
hun kleurlg aspect zoo'n mondalnen
toets aan ons uiterlijk ku~nen geven.
Wle In oprulnungstljd Iangs de winkels gaat om met spledend oog naar
koopjes te gluren, zaL 'zeer zeker ook
de noodlge aandacht geven aan de hoek[es waar alvast de voorboden van de
komende mode te kijk worden gezet.
Reeds kan men constateeren, dat aan
den zoom van den rok 'bijzondere aandacht zal worden geschonken. Dit was
trouwens de Iaatste maanden al het
geval wat -de avondtolletten 'betreft;
nu ~chter schijnt het nieuwtje over, de
geheele Ihlle opgang te zullen inaken
en wei In dien geest, dat ook langs den
rokzoom van een eenvoudig japonnetje
eel} ruche of een kleurig lint wordt ge-'
zet. jBlj de mantelpakjes zlen wij dat
het jasje en de rok met hetzelfde lint
werden geboord. Het maakt een vlot·
ten indruk, al :moeten wij er even' aan
wenne'il lWanneer de afwerking In een
met de rest van het toilet sterk coritrasteerende tint wordt gehouden. Ingewijden vertelden ons, dat het. In de
bedoeling. Ugt om de luchtlge zomerjaponnen af te werken met randen van
kleine wollen of zijden bloemetjes. Ge··
zlen hebben wij dat echter nog nlet.

I R RIG A TOR E, N 61
Kleeding en Persoonlijkheid e8) REISIRRIGATOREN
(8
. . R 0 K B ESC H' E R MER S . .
Hebben mannen het beste oordeel?
e PANTALONS - PERIODIQUE e

Zij letten niet op details, maar op totaal effect
Wnt Bette Davls zegt
t

"Een charmante gastvrouw en een
aUerhefste persoonlijkheld" vertelde ons
vol geestdrift een. landgenoote die, tijdens een verblljof i~ Hollywood in con..
tact was gekomen met Bette Davis en
deze fUmster meer dan eens in haar
weelderlg Ingerlcht huls bezocht. De
jonge actrlce heert haar woning op ulterst artistieke wijze Ingerlcht, speclaal
de huiskamer met het meubllair van
blank hout en wIt leer schijnt een 01jzonder prettlgen lndtlJk te maken. ·omdat het lnterreur volkomen harmonleert
met de bewoonster.

men af' en toe JapOnl1.en kunnen .z1en,
die sterk aan de crinolines ult vroeger
tijden herlnnerden. Inderdaad werd het
e.igenlijke toilet gedragen op een door
hoe pels gesteund onderkleed, dat <:Uen:.
tengevolge wijd uit stond. Vooral wanneer het In irlseerende ,pasteltinten
wordt uitgevoerd, maakt zoo'n Japon een
charmanten indruk. Tach betw1jfelen
wij het of, een dergelijke dracht, zeUs
In de feestzaal, populalr zal kunnen
worden. Het toilet legt daarvoor te veel
beperklngen op aan de vrouwen van
dezen tijd, die gewend zijn zlch frank en

Armbaudcl1 en :ringel1 met kl~urlte steoilelt.

\

.

,~

llieuwe voetbedekklllg die
eell1gszhl~
doet denken a.an de schoenen welke
deel . uitmaakten van de ultrusthlg der
krulsvaarders, zullen wij 1n het zomet·
selzoen 1937 ook de beschlkking hebben over wItte lakschoenen <lIe ongetwijfeld het tbest tot hUn recht komen
wanneer ze met een elegant zomertollet worden gecomblneerd.
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\ per doos vanaf 0.50 . .
RUBB~RDOUCHES

eGO,

voor mondikomer en .voste
__ woschtofel possen op iedere
kroon.

nen. Niet voor nlets hebben de combinatle rok en blouse, al of~ nlet door een
lasle gecompleteerd, zlch; [aar In [aar
B'ADM U 'r S E' N
utt, kunnen handhaYen. Bette Davis'
_
>
nieuwste modellen _
voorkeur daarentegen gaat ult naar het
•
in
de-meest
uitgebreide keuze t)
gekleede a vondtoilet. De verkIarlng ligt
voor de hand. Des daags Is zij geen
me ester: 'van zlch zelt ; de stud]», het
biilRMSCHER & CO.
inspannende werk voor de Juplterlam::
,Rjjswijkstraat 22
pen leggen volkomen 'beslag op haar. ~CiiJ
Tel. WIt. 27 - 47 en 67
.,
~as als zij tegen het vallen van 'den 11
. 3967 •
avond het atelier verlaat, kan zij zichzelf zijn en dan komt. meteen de behoefte om zlch te nietamortoseeren, to
ontpoppen zouden wi] kunnen zeggen.
oOl'Ueel vall eell lnau.
En dat Is dan ook de reden dat zij
t.
'
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"Mann~nH, aldus motiveert 4zi] haar
standpuut, "letten nlet op de de taUs,
maar hebben alleen oog voor het totaaleffect. Wanneer wij een vrlendin vragen
hoe· zij onze nleuwe japon vindt, zal zij
beginnen met ons te vertellen, dat de
kantgarneering bijzondel' fraai is, of
dat zij de knoopen origlneel vindt. Zij
zal at ha,ar aandacht aan een bepaald
onderdeet geven en daardoor vaak nlet
eens oymerken, dat het model te breed
of te klein maakt. Door de boolllen ziet
zij het Ilfusch e'tgen1ijk niet meer.,

Bij een man is dat anders. Een kan~
ten Ijabot, een Ieeren' ceintuur zeggell
hem nlets. Hij merkt ze meestal nlet
eens op, maar wat 11ij weI 'Zlet Is, of het
toilet on.s staat.
.. '
,
t

Indil~n gij

dus, a.:liviseert miss Davis
onzen lezeressen, "betrouwbaal' wilt
wOl~den ingelicqt, wend u dan tot e2'n
nlan van wlen gij overtulgd zijt, dat hij
h~t goed en eerlijk met u meent.
Als hij u op ide vraag: hoe vindt je
mijn nleuwe japon, een beetje verlegen
bekijkt, en klaarblijke1ijk naar z.ijn
wool'den moet zoeken, ga dan naar uw
slaapkamer en doe een ander toiletje
aan.·
!
•
J

Zegt hij daarentegen aanstonds met
een stl'alenden glimlach, dat ge er allerllefst uitzlet, dan kunt ge er zel,<er
va:u zijn, dat uw keuze de juiste Is.
,In Qlt opzicht Is een man ~oals ik
hierboven schetste, betrouwbaarder dan
een spIegel, oOk al zlet ge u daarln ten
aan het kiezen van haar avondkleedlng voeten ult."
. .U_ _
de ulterste zorgen besteedt.,

"Ik' heb" vertelde zij in dlt verb and,
)Jeen Igr66te r}jewondering voor a vondtoiletten van luchtige stof. Meters en
meters tulle, oogen~chijnlijk zoo maar
om h~t lichaam gedl'apeerd, rulm vallende plooien, 'Wijd afhangende mouwen, het is aUemaal even beelderig en
mooi voor ...... anderen. Want hoe prachUg lk het ook vind, ~n met hoeveel
aandacht ,ll) naar dergelijke modellen
kan kijken; ik 'weet, dat ze voor mij
ol~berelkbaar 'zijn. Ze Vassen nlet ,bij
mijll beschelden flguur noch bij mljn
allure dIe nlet dIe van een grande dame Is".
.
)
Als

KLEEDING-DICTj\TU\JR
In de 'stad Wolgast was in de zeventiende eeuw een zonderlinge dlctatuur,
waar de jonge dochters ult "de hooge
stand" verboden werd hare haarlokken
over de ooren te laten hangen of oorbellen te dragen: Bij nlet navolglng van
dit verbod, volgden boeten, evenals blj
het dragen van gouden halskettingen,
zllveren armbanden, zijden weefsels me~
goud- of zUverdraad corsages, lange
fluweelen en pluche rokken, mof!en en
met goud of zilverdraad bewerkte kleedlngstukken. Verder mochten zfJ geen
laag uitgesneden Japonnen, noch korte
mouwen of gekrulde haren hebben.' I

e.en nieuw seizoen

I

Met het toezlcht op de navolglng dezer bepaling was een. politie-beambte bebegint gaat Bette navIs haar inkoopen last, dIe door den Magistraat dezer stad '
doen en hoezeer ook haar hart uitgaat zelf was a angesteld.
naar gekleede toiletten, bestemd om in
de feestzaal te worden gedragen, alIereerst rekent zij het 'zleh, tot haar pl1cht
om de dagelijksche garderobe aan -te
vullen. Zij weet, <lilt een fllmster, dag
In dag uit, ook,ln het gewone doen, door
vele vrouwen wordt gecritlseerd, en zij
~cht het zlch verpUcht tegenover de
maatschappij, met wie zij contracteerde, om er voor te zorgen, dat haar kleeding steeds op pell bUjft. Dus worden
mantelpakken en sportleve complets,
pract1sche jassen en eenvoudlge maar
voorbeeldlg 2lttende japonnetjes gekocht. En pas wanneer da~ alIas tot In
de puntjes werd verzorgd, komt de rest
aan de orde.
I

Zwart; marineblauw en bruin ~ijn de
kleuren waarin men Bette DavIs meestal ziet. Zwart kiest zij omdat het zoo
sterk contrasteert met haar llehte haar,
donker Iblauw wordt genomen omdat het

.de kleur van haar oogen accentueert
en een :warmen toeh aan haar van navriJ te bewegen.
ture bleeke telnt geeft. Bruin do~t
eveneens een blonden haardos voofMet zoo'n hoepelrbk blijft m.enlg zlj- deellg ultkomen, vandaar, dat deze kleur
deurtje f voor ons gesloten en daarop
zijn wij tegenwoordlg niat meet Ingo- ook nooit .In haar garderobe ontbreekt.
steld'. Bovendiell moeten wij onzen tred
In het algemeen .gesproken Is Bette
er llaar regelen, want wle een IJt'Jtatlevan oordeel, dat llchtblonde
crInoline draagt, dlent zich met kleine DavIs
pasjes \'oort te bewegen. gn ook dat Is vrouwen het verstanQ.igst doen wanneer
Zij z10h houden 1aall donkere, in elk genlet meer vall dezen tljd.
val aan gedekte tinten: Die vormen 'den
Wle de bruldsmelsjes Van Prinses Ju- besten achtergrond voor haar verschij~
liana Oonderdag een beetje vatl meer nlng. En zoo'n donker tolletje behoeft
'dl~htbij heeft kunnel\ zien, zal zeer ze- heelemaal niet opgevroolijkt te worden
ker gecol1stateerd hebben, datde fluwee- door kleurige strikken en kwikken. Inlen hoofdtooi dien zij droegen, de mees.. tegendeel : hoe soberder men het rioudt,
ten ;Vl\l\ haar tHet weln1g charmeerde. hoe tbeter het Is, omdat de llchte kleur
Het 20U /Ons dan ook g~enszlns verwon- van het haar en de rozigblanke teint
deren Indlen we dat, In zijn eenvoudl zoo die veel blondlnes hebben, wei voor den
fraale ornament, de eerstvolgende luchtlgen toets zorgen. '
maanden vaak in de feestzaal zullen
zlen, te meer daar galajaponn('n In Wanneer miss Davis een uleenlng W11 Do mode van morgen. Een elegant zwart

Qp de galatee~ter., tel: seleS81l1leld van MohtQ pa~te1tlnte!l t~ll 1;\1 door vQle hooren ove~ een nleuwen a~llkoop QP
lW~ ll"\Vel~~ val' 9n~~ frJ!l~'~ lWiHt vfQuwen '~V YOQxkeul' WQr(1~~l ~et1,a~~n, ,tQnets~~led, vraaat z~ ~~ vcot1Se~\' h~~
'-
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Betty Davis, platlnabIolld
en blauwoogig, heen, desge•vraagd, haar 1l1eening gezegd over het verband dat
er, ook haars Inzlens moet
bestaan tusschen de kleeding
en de persoonlijkheld van
de draagster, en ~ij heert
daarbij duldeHjk. doen uitkomen, dat kleeren in haar
leven waarlijk niet als een
bijkomstlg.heid teBen.

Ook in de komendie IDaanden zullen
"Wanneer ik", zelde ziJ onwij, naar het schijnt, weer veel gebrulk der anderen, "een bijzonmaken van bloemen wanneer het gaa t del' moeilijken dag heb geom een aardlge, vlotte hOedgarneerlng. had en daarmede bedoel lk
De toque, een beetje excentriek gedra- ddn, dat in de studIo van
peerd als dat bij het type van de draag- mijn rzenuwen en mijn u~t
ster past; wordt met eell groote chry- houdingsvermogen eigenlij k
sant afgewerkt waaraan ook de steel en het :.- onmogelijke werd v~r
de bladeren niet ont,breken. Zil komt uit lan~d, ken lk geen prettiger
de ploolen van de stof gluren of wordt ontspanning, geen grooter
door een gleuf gehaald, precles zooals genot, dan op mijn dooie -gewij dat ;zouden d()en wanneer wij een mak de japon te koopen die
pas geplukt bloemtuiltje dienstbaar wil- lk mijzelf,. al lang had !beden make'u, aan ons t·ollet.
loo!d. Het behoeft trouwens
De wIt en gele margrlet mag zich in nlet altijd eel~lapon te zijn,
de speciale gunst van de mode verheu- een hoed, eell sweater, een'
gen. Zij deelt dIe voorkeur met de klap- paar handschoenen, zelfs een
roos, dIe In het biJzonder voor blauwe j~'bot kunnen my precies
hoeden wordt gebruikt. Blauw-rood Is dezelfde sensatie geven ; nanamelijlt een comblnatie dl.e Wij aan- melljk het prettlge gevoel
stands op de moderevues herhaalsIelijk thuls te komen met de ze..
zullen zlen. Vruchten komen eveneens de kerheld, dat lk dlenzelfden
aandach~ vragen. Een aantal kersen in
avond of den volgenden morversch11lende tint, een tros bruine en gen mijn kleeding en daarroode bessen, zal men vaak vlak boven door mijn uiterlljke vereen van de oogen op het hOQfddekSeJ schijnlng, een nleuwen toets
ge.arrangeerd zlen en dan He!st z66, dat kan geven.
\
ze bij elke beweglng, die de draagster
maakt, vroo1ijk op en neer wlppen.
"Ik ken vele vrouwen", aldus Bette
"
Van het hoofd naar de voeten gaanue, navis, "die, wanneer zlj zich lets nleuws
zij even 'vermeld, dat de schoenen tan- aanschaften, daarblj in de eerst~ plaats
ger van model worden dan den laatsten' bedenken wat a.nderen er van :zuHen
tijd het geval was. Deze wijziging houdt zeggen. Het zijn de vrouwel1, die de
verband met het IIeit, dat ·de rokken verkoopstet vragen: "Juffrouw, zegt u
weer \Vijder worden. Zoo'n langgerekte eens heel eerlijk hoe mlJ dlt staat".
Ik behoor, ll1et tot die c:ltegorle. Het
schoen geeft de voet een smaller aspect
dan In werkelijkheld, het geval Is. Wil zou belaclJ,elijk zijn wanneer ik b~
het schoeisel echter ten volle aan het weerde, dat· het mij niet kan schelen
bovenvermelde doel lbeantwoorden dan wat anderen van mij zeggen; het tedlent het op maat te worden gemaakt. gendeel is 'Waar. ,Mijn beroep bre'ngt
Naast de kleurige linnel'll schoentJe9, Immers mede, dat ik mij nlet ultslul.die wij reeds sinds eenlge zomerselzoe- tend voor mij zelf maar weI degelijk
nen met zooveel
genoegen dragen, ook voor het publlek kleed. Maar
naast de donkerblauwe modellen en de: toch...... als het gaat om lets dat lk l
bijna. zou lk ~ggen In het "partlcullere" leven wensch te dragen, dan laat
het mij Ijskoud hoe ander~n het vlnden.
Alleen wat ik zelf er van ,denkt, legt
dan gewicht In de schaal. Mijns Intlle113 1s dat de eenlge juiste maatstaf.
Immers, wauneer wij de overtuiglJ,lg
hebben, dat we goed gekleed zijn, ,heter gezegd, dat we lets dragen dat OUg
"vlelt", 'Voelen 'Wij 'ons op ons ·gemak.
Ons zel!vertrouwen wordt er door ver ..
sterkt, en alleen 'wle vertrouwen in zlch
zelf heeft, Is In staat om ook anderen
vertrouwen In te boezemen.
Vele vrouwen voelen zich het ~ret
t1gst, wanneer ziJ zlch in een eellV'OU"
dIg sportief ensemble' kunnen vertoo-
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cQmplet; de hllltlf\uge callO lleeft'voQr·
'll~l\den Vall bl'el~sehwan~,
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