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Na:l r wiJ vernenlen wijzell de cijrers
OHic:eel I wordt ult. Bultenzorg ge':'
, Opnleuw moeten wlj eel\ oogenbllk
ziukell gebrachl
BL'II'IULA..'4D
meld, d at met
van lid Ce nlraal Kantoor voor de Sta.aandaeht vragen voor de betangen van
1llga llg- vall 31
tisUek uit da& de stij,ing der le\'enskosOp Dlnsdag 30 dezer zal voor den Raad
Con tingen(.(~rlnl
van a!O.!':dl'3ad dfU'J:
Reuter sein ' uit Fowe1, dat de h:tde krant, zljnde overlgens, tooals men
;lagen
te"
tllw
ach
~n
.
Ma art 1937 op
teli sin :Is de dev"aluatie op 15 Februa rl van JustlUe le Batavia de zaak dlenen
"enmeester van die pTaab de vera ntVoortgezett.e 6tlJa-ini' ~ r pap!erprijU'l1.
weet, In te&enstelltng tot haar reputatle,
. erzoek eervol ult
D~
" De Ruy tcr" ,rr,e t- cholera. besm~ t !
8ata"i:l
bdiep
"oor
een
gez';;":'lh:;,:~1
tegen
den
hee
r
P.
J
"
gewezen
admlnlte
",'oordel ijkheJd op deh nam voor het
het, bescheldenste wezen ter wereld .
's Lands dlenst
lwce kinduen, wa:u v:ut Un s
strateu r der Nlsh nl t.e Prlok.
boren van gaten in het wrak van d e
B lJ lnlf LA~D. '
is ~nt slageu dr.
l:talld
:
De
hee
r
.Jacobs
zal
ztch
Yoor
dezeIrde
,
Met g r~te voldoenlng hebbeu wlJ de
" Kaulocn'--"
a , zullu in het b~ l a ng van
F. D. K . Bo ~c1:),
der
natlona
listfn
b
lj
GU9.dafelten te verantwoorden hebben als
de
locale
se
heepvaart.
Er
zijn
,,
~e
rtlg
- ~rl ngst roept'n zijn tot;
pla l1nen vernomen betreffende het over·
Groep I (ink. i 29,86~) 6,6%.
laalstelijk hoord
waarvoor de hu !d!ge admlnistrateur
O\'erl(~a n.
Trthuque In
,aten
in
den
ponton
,eboord,
die
'ia n den oudsch akelen va n de post op de vUegtulgen.
Rooden , - Roode 'Y liegt.ulgen
Crocp. II (ink. / 92,98) ".879'1:'
heer T ., onlan gs Is vrUgesproken,
daarna met kolossale schurlnr langs
heldkundigen
?;~nl'e ncQ('Claag toe. Melt weet dat U ti. het inJienstsfellen van
Il[
(ink.
I
218,16*)
2,U
%.
voor
het.
doen
"ervalschen
van
een
,.g;e.-,!
,f.~
Grocp
blJ de n Voik<,l\'bond tcdle-nst
te
Batade slalen gelciders Is ,etonken.
de 1DC 3 de verzend lng der mail per
va
n
It.allaa nsct1e G~~ld",
Greep IV (ink. 506,9-t) 2,39%.
IJ kt weegwerklulg' en het doen geb",I",
t:tvla ,
onde r
vllegtul g re s: e I t al worden, die per
'~;i." ~
slrijd .
.'
dan kbeluiging
:~
~~es van de Fra nsche ~!e n De sleepboot "Sehelde", die met.
lU~n
wtd
tJ at hd tijdstip,
I
daarvall
.
sell Ip u I t Z 0 n d e r 1 n g . In verband
- 'Dul~hLJn d ~n het Westpact.
.. Humber" was a angewezen om den tln- voor de a.an den
ook
op
Java
aan
de
anlbten:uen
cen
·rntu
sschen
bev
indt
de
heer
J
acobs
(YI'cr de mncht vall Ru.'fJ1nd. _
Lande bewezen
da3i.rmede zijn ' I'll Nederland reedJ beAfrlka ,
Hf.'t 4Incld(,l1\ L3.
blggermolen "Kantoeng" naar Indle
cJuurtetoesla g vall 5% zal w;)rd~n toegt - deh In Nederland en hoewel hiJ gedagdlellstell .
lans rijke
tarlefS\vijzlglngen I vast ~e 
brengen, Is in de haven van
k ~ nd, ,·oor zoover het inkomen dfardoor vaard Is, lUkt het welnlg M.",scllij"U:1k
~ ter d ;
'1 001' Iudle zlj n zlJ nog aneen
.-leruggekeerd, en de gezag,'oerder
BIJBLAIlEH
n!et 1tijlt bo,'en J 3 00.- per m'Ia.,d,1 dat h lj op den dag der t.erechtzltUng In
ma::\ ~' aungekoll dl gd .. doch 't lJJdt geen _ nanr Anela 'selnt - in een Int,ervlew
gtkomen is 'I.ood ra. de stijging ,"oor Grocp [ndle zal zljo gearriveerd ~enelnde z1ch I dO~;::i.~;~:~l~~h~!De 3ve~k in HOllla n d,
tw ijjfe l of oo'k hier zul" het. nleuwe tarle f het volgende medegedeeld ove r de 0»1- Sir 'lcn ry van d ell Be rg h
t
Id
'
r~,,'a(: l.¢U r. Varia.
.
I ' ~ 8 atav ia tlelt procen I 13.
e veran
woor en.
I
_
:Buiunlandeche
Tetc ~
:-;potCdlg tot stand komen.
da lldtghedell, waaronder het omslaan
Te Nice , Is In den ouderdom vall 85
Wij wezen er reeds op dat '\oorbtrdvan
den
baggermolen
voor
de
,kust.
"'an
ovel'1cden si r Henry van den Bergh.
d
t
IUd
Oaar het hle r een zaak betre ft, waarill
Het Vleroe Blad: Uit de r~ sM''! Pers. I
Dit besluit Is nlet aIleen Ingegeven
LId
I
den
e
Ina.a
rele
en
'
I
.U
en
wor
til ge.- ItlstrucUe heelt plaats gehad , kan ver- _ SpOit ell Wt'dstrljden, _ Sc'he~rJch'
Van den Berg h s
van
pl.m. 1 ~1 p'o - oordeeII ng blj verst ekniet p I.aa....,
.- h e b - u.n. _ Personalia.
doo r waa rdeerlng voor de snelheld van Comwall 'beeH plaat.s geh ad :
, aid
us een
Reut.ertelegram .vaq.e troUen l-oodra de stijving
..
, _ Radlo-programma·s.
•
bet. verkeer per vUegtulg, en zeUs nlet.
u nt bd).~ t.
ben, toodat de tereehtztttlng niet buiten
Het .stormde nlet. Er stond een wlndVoor.een
'
b
eroepsdiel
ls r.ltts henlg. Slechts
beklaagdes tegenwoordlgheld kan plaats
doo r overweglngen van blzonde re welmet Lip-' slutt, sluit ,\·emg. Llndete'\·es.
.
Op 15 J anuari JI. waren de percenta- vlnden.
w.lIten,d held jegens de brlevenschrljvers, kracht van 5 A 6 ult. Oostelijke rl~~::.~ fl; De overledene, die een vooraanstaanAlles glng goed tot Zondagmlddag
plaats inna n1 in het socletyle\'en van gf'S resp. 65 1, 4,71, 2 ,4 en 2,28.
(Adv.J,
5037
In dlt geval dlent nu volgens het remaa r zlj vlnden h un oo r!prong mede In
uur, toen de runllers oj) dell baggerEngelsche hoofdstad, bewoog z.1ch
WIJ vesUgden er eenlgen liJd geleden glement op de stra!vorderIng de raad,
hoo'iere postpollliek en K,L.M.-diploma- molen door mlddel van vlagseTllen waar- I" ,el op lIetd zdig el.l wete nscha ppel Uk de aandac ht reeds op dat de invloed na te hebben bevonden dat aan aUe (ort ie. Ook da:u o\'er hebbe n wij het onze schuwden, dat de molen scheef gins IIg- tefrel n. Hlj was besluurs!Jd van ve ~-l van poea$a ell Chineesch NleuwJaar op mallleiten Is voldaan, zander hi eenlg
I ~:~:i:e.~ vereenlglngell voor socl alen het .prlj sverloop In de cljeers van !5 verder onderzoek te t.reden, op de vor- "Ue Ruyter" hi Q...~rantaj'lle
gezcgd; men weet dat \'!!J van meenlng
OOk glng zijn bel angstelllng naar I Febru9.rI verdwenen :rou zijn, zoodat In
zij n: dat I:e t beslult van wljs beraad ge- gen . Daa ror.\ wnd besloten, dlcht onder I:
den wal te gaan varen en de ha ven van
ku nst uit,. Aa n verschtllen de mll6ea de maand, loopende van 15 J anqarl-l.5 ~::~~:re~a~'~~!s~~n~g ~~~ ~:e~.~:.. ~!~
lIet dcpartemellt der Marine deelt
lu lgde.
Plymouth biIlllel\ te loopen. 's
hlj kostoare verzamellngen Peru- { Febru arl sleehts een gerlnge sUjglng te bevel d at hlj, gevonden wordende, ' In mede-, . dd de krulser "De .Ruyter" nle~
aeilt ~inden de runners, dat de vla3.n seh en Perzlsch aardewerk, [ndl- ' \'envae:-tten vie!.
I{e ~ ' Is aileen jammer d.l.t van 'deze halt
heehtenls zal wo r~.en gesteld".
de haven van Soerabaia kon wore
munten eflr Delf!.seh pJrseleln 8
=_
.
Oeschledt dlt, dan zal de heer J . dus I d,m tocgela len, doch ,·oor enkele da,en'
pllnlllen nu weer Cen bepaalde categorle molen water maakte, en dat zU de "KanHij sehreef 0 ,.1, een werk .,The
naar Indle moet.en komen.
in quaranbine moet pan, omda&- er
van. :ifbru ike-rs de d upe }Vordt, In dlen toeng" \v1lden verla ten: De ,
and tileir indust-rles", waarln hlj I
,
I
Het Is inlusschen mogellJk dat de raad I ".n
zi n dat zij van deze verla glng der ta- liet hen van boord' halen. Nauwelljks
result~at van zijn uit.g'eb~elde stu- I J apa n:sche Vr~H.' It('1\ n aar
tal bevlnden dat nog nlet aan aUe ror- I'
boord cen r.iekte,eval is g«onsta~
waren de runners tlel\ meter van den
over de- Zuld-Amnlku,nsch archeo,
rlevt'll It l e t profiteeren,
maliteiten Is voldaan, bijv. omdat hij teetll, dat wljst op cholera. ,let be·
In on$ nummer vall Zaterdag he-eft \'oor een Hollandschen xechter- commls- lrokken tid van de btm~nnin( )s geeva...
neerle" de. De o"erledene was lid
baggermolen verwijderd , toen deze omhet FI'~ nsche oudheldkundlge 8e- men een be rlcht kunnel,l aantreften vall
D·le verl:.\gln g beLl'eft aileen de brtef- kantelde ~n in de dlepte verdween. Het.
cuterd in de barakken van de C. 8, Z.
nootSC!llp.
de "Japan Weekly Chronicle", "olsen" saris gehoord 15,
kaa rten ell de brieve-Il , D~ 'leer hooge geheele drama heeH zlch In twlntlg mthelwelk de NanY-3 Kalun Kalsha wederIn geen
kan de taak bulten zljn lIet staat nog nlet vast, or de patient
worden onderzocht en
f(:cht el1 voor monsters, drukwerken en Ilute li a!gespet'ld.
·
- -.- oru eelt verhooging van de vraehttarle zljn veroordeellng dan Indcrdaad met cholera. is bcsnld.
postpakketten blljvell ongewlj'l1gd , Blijk•
\V. SChl' ;:lI1l1ll 'iveil naa r Nederlandsch-Iudle overweegt..
- ,- - -----'baln vln dell de posterljen dat deze stukN:llr Anet:t ult Den Haag selnt, moet
Het schljnt echter ~ dat de groote verDaar
T. door den Raad Is vriJkea lIlaa r met de boot moeten worden het niet ultgeslotcn worden gea.cht,
N
"
I I B
sc hepe rs I n verband met de jongste verlaI' IVIJ rernemen s e remeLl over- I hooglng, dIe ook al 30% bellep, nlet Yoor- gesproken omdat hiJ ge,e n aettef aandeel
De P"pierprij,en
yemonden Opdlt al t.hall s een de{'l van het de Ra ad voor de Scheepv:t:ut een onde r- II~'de~ll de hee-: W e r n c r S c hr :t m ql " nemens tij ll tlch hlerbiJ neer .te lenen . In de manlpulatle.s met de weegwerktut.
poslhervoer \'001' ~e scheepvaart.l. naat~ I wek ,tal Instellen .nalr de oona:tk van I cier direelie van de .. ~ord Deu lsche~II ~,
gen . ~~J', NJah~ geha4. heeJ.t, hoew~l ' h et
De . ~tiJ g l n g der paplerprlJzen houdt·
U c,,'d".
.
..
" , ," De dlrl'Clie van de Nanyo Kaiun heeH col1~ge van oordeel was dat deze' manlI
s~happlJ en bewaard bllj(t. I n dezen geveruaall van den tinb:lg germolen
,_ evenwel verklaa rd, dat de'le vernooglng' pulatles overlgens wei vlelen onder ,.het aan; volgens hler te lande ontvangen
De heer Scilramm, wlell 'J vf'rschel!1en noodzakeHjk was geworden na de verla~ \'ervalschcu" van een geljkt weegwerk- tierlchten zUn zlJ opnleuw met 10 perdaclhtengang worden echter sommige "Ka ntoeng".
van haar be ~ te klanten ten teerste ge, - _ ______
een operaUe plaa ts had, berelkle den ging van de vrachten als gevolg van de tulg, ha ngt het· er '1001' den heer J . van cent verhoogd.
Oit zal ongetwljreld op korten term\jn
dup,eerd , III C9.SU de Indlsche dagbladell .
. V:lIl 49 j aar .
.
I lIleedoogen looze eoneurrent!e, welke de a t, ot hem wei een aetlef aandeel kan
moe ten lelden tot eeR vr lj aanzlenllJke
Dc
GOIUI4!latls
ule
,
maatscln.ppij van de J .C.J .L. ondervlndt. wQrden bewezen.
, '
stijglng van de kosten van drukwerk hler
De Indlsche pers hee ft de luchtpostVelen zul:en 'hem t lch nog herlnneren
zb..>ver het ))erIcht van de Japan
\"erbind ing I1 let. sleehts moreel gesteund ;
ui~ den tljd dat. h lj hler ler stede ver·
• die blljkbaar van de ~heepMoreel gesproken heeft het recht vol- te lande.
Is
uit
Den
Ha
ag
gemeld
dat
t
dl
va
,
d
N
V
W
I
dl
Onlans
s
zlJ breli gt. ook elke maand dulzenden
egenwoor ger
1
e
..
m.
vaart.verhQudlngen welllig op rte hoogte e g zUn Ioop ge h ad• zoodra vo Idoende
j
ult het vooronderzoek, aan de hand van
het wetsontwerp strekkende tot het. Muller e-n CO. wa ~ ; ee n ru nctle, die htl
PEc n VAN' DE "JUNKERS"
guldens In 't Iaatje aan luchtporti, en
verklaren van de goudclausule In bekleed heett vall 192 1 lot begi n '33. HI
·".eh,,,,., I '05 Raads opvaltlng over de Nishm-aftalw'el luchtport.l ,'oor drukwerken en mOIl- blnnenlandsche overeenkomsten O.tn. de was hler zeer gezlen : nlet al1eel\
Van een "'erlaging van de •
re, Is komen vast te staan dat ook de
5
Het J unkers-vllegtulg heert geen ge- .
zijn bekwaam held doch ook door zljn ah
van meedoo eltlooze coneur- heer J , nlet :tal kunnen worden veroor.
ster:s, julst de stukken waarvoor de exorh f blij
w£.s aangebracht, dat nu ook bemlnnelijke persoonliJkheld,
13 op het. oog-enbUk geen sprake.
deeld,
iuk· op zlj n tocht naar Atlstral1e. Door
bitante ta rle,'en gehand aa d
'len.
Indlsehe munt el'onde r begrepe ll was.
I
be II
I
Er heelt ,wells\"aar een moordende
V
b k
h
het atbreken van het reeds biJ de Ian ..
De commercleele zln der posterijen Is
De heer Se 1famm
ves gde Z jl1 re,~
oor zoover ons e end schljnt in et ding te Soerabala beschadlgde ' staartblijlKbaar nog nlet ,'er genoeg ontwlkWiJ hebben daarblJ aangeteekend, na put.atle toen ,hij I n d.e dlrectle der N .D.L , concurren l1e best.aan t.ussehen de Nanyo vQCrondeizoek nlet gebleken te zljn dat \Vlel werd het te Koepang opgehouden •.
te bevoegder pia atse, dat het was opgenomen. HlJ ,behoorde In Dultsch_ Kal un en de .J .e. J . L . ten gevolge waar- de poslt.le vall den heer J . In de aHalre
keld om tc qegrljpen dat men zljn beste
waarschljllliJk leek dat de wet zlch land lot de vooraanstaandste persoon- van de tarleven op zeer
nlveau een andere Is dan die van den heer T., terwij l nleuwe ,'ertraglng werd veroor ..
klamten ook het ,'erst tegemoet dlent te
ook rou ultstrekken tot de overzee- lijkl1eden op
wat beteekenen rou dat ook hlj rou moe- eaakt door het wachten op 'betere weers.
omst.andlgheden . Tenslotte meende me.ll .
ll edieu. ZIJ doen althatls Julst het. om- I,eh' bezlttIngen.
ga an dlent te
ten worden vrijgesproken.
.
Zalerdag te kunnen vertrekkeri, doeh
gekeerde.
verlles yoor
Men moet hopen dat men in dat ge- reeds na een half uur vUegen moes~
' val een
zal weten te 'lInden men terugkeeren, daa r de radio onklau
:Naar wij t.r-ans vernemen ' l$ rulks In- meen en de
derdaad nlet t.et geyal ; de
be - blronder.
rna,"I'-1
aan de zaa k te maken zon- raakte en er bovendlen ,:lieeht weer ,·oor;"
To t welke zonderllnge
c!.eze partIeele
BIj de
hee
blijl<lt duldeliJk als
tot
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Het voor Singapore best.emde Qant:as.
vUegtulg heelt, naar Aneta selnt, eveneens pech. Er Is een 2:uiger gelSroken
en nu moet te Koepang worden gewacht
op een nleuwen zulger, aan te brengen .
uit Aust.raUe of Singapore.
Aneta selnt heden utt Koepang, ' dat
Jun kerstoestel vanmorgel1l te zeven
vandaar naar Port DarwIn Is ver··

cont
de u • .,

•
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Dc . OsIo·convenlic

~

Steun van renootschap "Union
.
Nordique"
'
Te Brusscl wertl eell genootschap opge rkht ter bevorderlng van den handel
tusschen de landen, die toegetreden 2\jn
tot de con venUe van Oslo, nidus een
Transocean-telegram van 12 dezer.
De burgemeester van Antwerpen Kamlel Huysmans ta l voortiller zljn vall
het. nleuwe genoo tschap, dat "Union
Nordlque" zal heeten, terwlj l prins K arel van Zweden trln heeft toegestemd
eecevoorziller van het genootschap te
worden.

]nl omgekeerde rlchtlng geldt o,'erlgens
hetz!elfde, Thans betaalt men voor 5
grall l drukwerk per luchtpost naar Hollan d! 33 cent, In Ind le. H~t. ' tarler voor
cen lbrler wordt met Jun!.. .... 20 cent. pe r
De lecen del- Belglsche, ·Nederla ndsche.
10 glram, en dat van het drukwerk blijet
Zweedsche en Noorsche kablnelt.en
gcllj)k! Nu vragen wlJ U!
zullen ook In het bestuur vertegel\woo r ~
.
WJiJ ku nnen I1let aannemen dat men dlgd worden.
deze d lscongruell t1e behoorlljk onder de
De eerste st.ap, die door het nleuwe
lou pIe heeft ge nomen ...... ell haar ver- genootschap zal worden genomen ter
YOI&EetlS doelbewust hee rt gehandhaaCd. bevordering van den handel l ussc hen
de Oslo-landen, zal ziJn het organlsee Hier ' komen het gezond verstand en de ren van een propaganda-campagne in
billlJ.kheld, welke zoo:tls gewoonlljk hand Zuld-Amerlka.
In llia nd gaatl , wei heel erg In het geHet genootschap zal een reltende tendranlg.
toonstelIIng organ lseeren , op welke tentoonstelllng de producten de r OsloWijJ ,'erwachten, dat men alsnQg dete landen zullen worden geexposeerd .
wan werhoudlllg 2:11 opherten.
De relzende tentoonstelling zal 0, a,
Buenos Aires, RID de J aneiro, Caracas
R,
en Bogota be'loeken .

-

I

,

•

ver~ elljkt.

ter ijen ter wereld I
door het beginsel dat het tran sport van
brle'Yen en brlefk a arten duurder dlende
t e zljn da n dat va n monsters, l.cten en
drukwerk en. In het luch tpost.verkeer
tusslche n Holla nd en Ind le wordt de sl~
tuat.le ccl1ter zoodanlg dat het In SOIllmlge geval!ell voordeellgu tal tUn een
stull: als brief dan als drukwerk te "erzelHten. Neemt een d rukwerk van tien
gram. Verzendt het als drukwerk. wat
!let Inderdaad Is, ell ge zult in Nederlandt 52Y2 cent port moeten betalen.
Wa\,ll~ het tarlef voor drukwerken boven
5 gr'am Is en blljft 52Y2 cent per vijrtlg
grarn. Ver?:endt het als brief, wat. nal uurlijk ledeceen doen zal, en het
(n le'uwe) tarler Is 1 2~~ cent.

.

,

tegemoet komen door
van
een con tlngenteerjngsregellng van gloeldraad. Wij yernemen dat. de'ler dagen
het. desbet reff(;11de beslult Is te verwaehten.

welke de Nanyo .Kalun. in J apan om via beleven alvorens 'lijn post in Neredenen van gemak ah secretarls Cun- •.derland te aatwaarden. Het doel van
geert. en ' voor welke anderzijds hler te
dlt bezoek Z?u zijn het insteHen van
Jande de J .C.J .L. optreedt.
een ol1de~zoek or de aigemeene omBij informatie bleek ons dat de grooHel
ult Port Darwitl
te verschepe rs In Japall Inderdaad bestandlg:heden hler te lande gunst.ig
vanmorgen
negen uur met
Olt zal ongetwlj!eld moellijkheden gezwaren
maken.
zo;uden
t
ljn
voor
het
weder
openen
reserve-onderdeelen ' voor het' toestel
,'en voor de verschlllende montageDe
importeurs
hler
te
lande
daarenvan
de
handeisbesprekillgen:
t.usI d,,, telrde l1'iaatschapplJ , dat nlet ver4
rabrleken die den laatsten tljd als padSChen J apan en Nedertandsch-!ndle.
legen voeren. tegen e('n evenlueele t:tWesl waart.s kon vllegen. Te tlen uut'
destoeJen uit den grond ziJn gerezen,
rieven-verhooging gee n opposltle I
eerst:bedoeld vllegt.ulg zUn vlucht
NOpelU de ,bezwa ren van de .groote
Er Ls sprake van, dat d.e, heer 1.0Soera,bala yoort met Forgan Smith
verschepers in Japan ,'em amen wlj, dat
vln k, die een studlerels in Japan
bpord en eveneens d r. Slotemake..,
Per kano naar Indie
bespreklngen gaande zUn.
heect geman:kt, den heer Kuwashl- · de Brulne, den zendlngsconsul.
In Dai
tach bestaat;:.en.
rna te Tokio zou ont.moe~n .
De gebroeders Nlcolaas en Genit
die reguleerend en conEntrop, van wle wiJ eenlge maanden t·roleerend
tegen te seherpe taTot. zoover de Japansche pers.
,GEZAG EN ,VRIJII£ID
geleden reeds vertelden, d at zlJ per kano
Zeer waarschij nlijk
.
.
ult Hollanp onderweg waren naar [ndlij
nu
verschepers een beroep op
De handelsbesprek)ngen z 11 n na
Naar wlJ vernemen, werd de heer P.
om hler werk te zoeken, he b ben 8
regeerlng hebben gedaan en ontvan.l.h"e"t,reto,e,ts;lta;~ln~dsktOmen van de scheepvaart.s~ Kerstens ult.genoodlgd door de A.R.K.O.
de ze r Pen a n g be r ei k t. on-I~!~,U)~.~ ·bodem voor hWl klachten heb- I'
hervat, maar toegegeven le SOerabala een lezing ' te houden op
.gevonden. Men rekent er dan
moet. worden dat er zoo welnlg sehot In Donderdag a3.
mlddellijk na aan komst hebben zlj hun
bootJe. dat tu ss~hen Rangoon en Pe- nlet.
dat voo r shands eel)lge
dat
zander al t& veel rantasle
Hlervoor werd' gekozen het onden\'erp
nang lek geslagen w as, aan een Nezal plaat.sheb.ben.
, o"er het "hervat.ten der
o:1erla ndsch sehLp op de reede vast~
' . De omstandlghe - "Gezag en Vrljheld".
tij n eehler grondlg veral\derd en
gesjord. Toen zij den volgenden dag hun
sc heeple wIlden losmaken .om he~ te
DE ..TRITON" VRIJGEGEVEN
veranderen nog steeds, roodat de vraag
DE POSTVLUCIITEN
repareeren, bieek . het er !llet meer te
moet , worden gesleld ()f 1nderdaad een
tljl1 , Het Is volgens de Straits Times,
Aneta selnt uit Den Haag, dat. de nleuwe regellng t.hans urgent Is eri nJet
UltreIs
waacaan wij dlt berlCht ontleenen, O1 I ~~:Jt~:' gIsteren, zou worde n ';I~:;~;'~ Ikb~"'~m~e~:n zekeren tijd weer in de lucht zou
gestolen Of losgeslag('n en door den
, De Spaansche nat.lonallsten I
te hangen. .
De "PerkoetoH" is Zaterdag van
st.room meege\·oerd.
evenwel ten deet van de lading geconfls-I~::~~:::be:~~,leas~n~g:;':~"'klll:;:I~n~~" 1 In J apan voor de SChlphol vertrokken met 395 kg post,
D~ Entrops zijn nu gedwongen , mln op g'rond van eell decreet der reIs Intusschen zeer 57 kg pakketpost en 124 kg vracht aan
sten s veertlen dagen te Penang te bllJte Burgos, waa rbij handel
evident; men
t.e-l\tens in de
boord. Er tijn zes passages geboekt voor
Is verboden,
pansehe pers vragen aver dtt onde ,,,,e,,,,; \'erschlllende tussehent rajecten.
ven om ztch in het bezlt van een nleuen utt het elders In dlt blad. opgenomen
De "KievIt" Is glsteren te Rangoon
wen kano te stellen '1001' de yoortzett.lng
van hun reis naar Batavia, De oude
, s t . u k J e over de r.e ls van den heer
.
aangekomen .
_
kano heeH hun 50 pond ge kost, maar
Gocdkooper elc(:trlciteit
kan ook weer blijken hoeveel ·belang' ThulsreiSi
was voor ziJn verlles nlet meer waard
I ~~~~~: In Japan voor dlt onderwetp' De "Nachtegaal" Is gisteren te Athene
dan SO StraIts dollars, zoo had het
De Solosche Elect.r1clteits-Mij. hi haar
gearriveerd.
Van het bezoek van den heer
De " RIetvlnk~' is gtsteren te Rangoon
scheepje van de zee en het , weer gele- tarleven met Ingang vail 1 April a .s.
c!en.
nleL onbelangrUk verIagen .
I st,lm,. Is hler nog niets bekend.
aangekomen.
j
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•lIe! Ollgeluk bij Ocug"r"u

Loger,vcrsterklilg "el'lei!

WOtst riJdtr nroonaakl. dood "'an

Eerste Kalllu over Indische be-

mrs. Fairthlld

Zooals wlJ reeds vermeldden In ons
red3.ctte van "Onze Vloot." pubU~ llummer van Zaterdag JI., hleld bovenceert In ' haar Maut-llummer een be-I genoemde vereenfging op dlen dag een
Volgens de "Chr. Onderwijzer" moet. l~iJjt~~: van den. bekelld en Engehchell . algemeene ledenvergadeclng In de 1oka-:
een heer onlangs In "De Unle", een blad,
over marinezaketl, Hector C. len van het. ProelstaUon West.Java te
waarln propaganda. gemaakt wordt Voot
ontleend aan 110. 51 van het Bultenzorg.
he~ onderwljs, het op de vo!gende aaotiJdschrl!t "Shlppln'g-Wollders ;
doe-otijke wljze voor onze tuchtelooze
World", en geUteld: ,.The Dutch I Te ongeveer 10 uur opende de VOOeJeugd opgenomen hebben:
Indies squadron" ("lIet Neder:-I dUet deze ultermate belan g ~IJke vee-

De /ieee leI/Btl

•

•

•

,

.

Pe 1'5 '):10 Ii a
•

groetin,J

!

•

Ult bet JI. Vrljdag vet'schenen voorvan jJ, Vrijdag mrs. FairchIld-, cen be· looplge ,'erslag van de Eerste Kamer
Jaarde toerlste van de .,Empress ot Brl- over de Jndlsche begrooUng selnt Aneta
talt\",' het sIachtofler is geworden, heen het ,'olgel1de:
zlch aIs voigt toegedragen :
Verschillende leden betreurden het..
De toerlsten van de "Empress ot Bri- dat het nleuwe deCensleplan nog nlet
tain", welk schlp ,l:>p de ree,je van Serna- bekend Is. ZIj achtt.en versterklng van
landsch-Indlsche eskader"l, v;elke be. gaderlng Imet ~n welkom vOOrai aan rang lag, ,hadden Vrijdag €en tocht. ge- de Iandmacht noodzakelljk en. drongen
~chouwlng' het bJad aldus vertaald weer- de beiangstellende nlet-Ieden, waarvan maakt naar de Boeroeboedoer: deze aan op eenhootdlge lefdlng vooe de landgenoemd moge worden dr. Kramer, voor- techt werd ondernomell In taxi's, daar- en zeemacht. Andere leden voeld8u 'zlcll
zitter van he,t Algemeen Lan~bouw Syn- loe gereed gehouden door een der Se- ten aanzien .hlervan gerustgesteld door
Nederlandsch-Jndlsche eskader Is dtcaat, benevens bet geheele personeel mara,?-gsche autoverh,uurderlJen,
het ! ..l'pport van den Jegercomm andant..
Op den terugweg ontwlkkelde de
, kra.chUg genoeg om de \.!It'gcstrei:tte van het Proefstatlon, Spr. Inemoreerde
- ==
"~
'''==
-~-='=
- ===
waardevolle OOstersche gebleden on- I!e ulterst preWge samenwerklng tus- chauffeur die den later ver6ngelukten
VerscheldeM leden vroegen, of de re- ~-~' ====-=
Nederlandsche vlag _ zoo;.ls Java, schen ziJn vereenlglng, het Alg, Landb. w;lgeil bestuurde, plot.seUng een groote geerln&, ookend Is met aud en omvang
en BorneO _ zonder bulp te Syndlcaat en het proerstaUon, hetgeen snelheld, hetgeen op de door den regen van de propaganda, we~ ke van buitentegen een eersterangs zeemo- thans ook weer tot ulUng kwam In de gladde ",egen zeer rlskant was.
l:lIldsche zlJde In Indle wotdt gemaakt.
, De strat.eglsche {uncUe van groote hltere.sse, door belde Instantles
Ach, <lIe lteve, zoete JOllgens toch en
Eenlge led ~n meenden te we-tert, dat er
•
cUe honneponruge melsles I
e~kader In geval van oorlOgl zou moe- aan den d~g gelegd. Aan de Itldlng van
Boven aan een helllng bl] BanJoema- In Dultschland groote bedra g~n voor deSedert
11
deZf'
r
wordt
,'ermlst
de M,\Het Is om te kwijlen van aandoenlng I ten iijil ('en vijandelUke aanvalsmacht het Proefstatlon wor~t vervolgens dank nlk sllpte de wagen plotsellng - naar te prop:lganoja 'beschlkbaar .....,ocden geja ngprau\'J:,. J 5a no. 360, bel,na:nd mC.t
WeI hoorden wij laat..st van een va- teo telemmeren en zoo mogelijk van het gebrach,t voor de betoonde g,astvrljheld' het zeggen van den chaufteur door het steld.
l
12 kop~en, selnt Aneta. ult Tegal. Verdec van drle ldnderen' een heel ander I ",1' te r..ouden, totdat hulp van cell stce-,I . De opkomst der leden was zeer be- sprillgen van een vOQrballc:l - waardoor
Eenlge Ieden meenden, dat 'de scherpe moedellJk Is de prauw door storm OOstveeh~al :
ken oondgenoot verschlJnt.
I vrcdlgend ; van de 53 aangesloten onder-I de auto naar den rechterkant van den
.
.
nemlngen waren 44 afgevaardlgden ter weg schoot, en daar een bejaarden In- opposltle van de belangrijke gToep dq waarts afgedreven . Het B. B, vraagt in_
's _~~c...~a •.b.~!t~ze"'~n
Elgenlljke sIagschepen ,bezlt de }feder- I vergaderlng verschenen.
lander die aan het grassnljden was In<!O-Europea nen nlet mag worden ver-- .11C'htIngen .
of .............
""'''~''''''''''~
ze Jandsehe marine nld, de een lge pant,.
,
d
I k '
"
waarloosd. SOnunlge l~en waren van
~~~~~e~~n ~t! ze
sersc'be Ii. . zljn drle 1,tustverdedlglngsovergegaan wordt to\ het verklezen u nrEed en code ij \erwondde.
.•.• _,_ . " '
h
"".' 1
.~ ton en bew.' ~.,d van een nleuw bes.tuur: een der oudsle I Vervolgells vloog de wagen weer naar oordeeI, dat de drang naar een vrijer KIE'in Edpachters Bond
leven, als In de bekende ' 11 Maart heelt te PlCoengkoeda een
..
'''_c'~_,~~~~ii: ' sc
v 24
n pem.
.m. kanor'U1en.
--.JV
eon"'..
dan,,;>\0
ze~,
metepen
28 en
Deze ~>'~he- en vooJnaamste Ieden !tomt met , h et d en 11 n ker ka n' van de n weg en k wam staatkundlg
peWles tot ultlrig werd gebracht, de ,'ergaderln g van krtng Paroengkoeda
~~:~i;~'~j[tl , pen zlJn verouderd en worden hoordza- I voorstel dlt bestuur g,heel te herk,lezen. daar In bot-sIng met ee-n st.lIstaande gro- aandacht tell zeeute waard Is.
van den Nede (land:1Ch-Jndlschen Klelo
kelljk ebezIgd \"oor oefel)lngsdoeleinden. Op dlt voor het zlttende besluur waar- bak ,
De ,g!oht.e schepen def vloot ziJn de deei"etid oordeel wordt illgegaan, terwljl
Het achte rste gedeelte van de ~uto
Verscheldene leden beLulgden Instem- Erfpacliters Bond !N,lK,E,B.> plaats
k 1
J " en Sufnatra" Zuster. voor de open plaats van vlce-voorzltter werd volkomen In elkaar gedrukt. de
gehad, :waarop thee-, rubber_ en klnasc~e:~ ~~:v~70
Jl).et eel)' sneJheld wordt ve~kozen de heer Thung .Ll ang be!de Inzlttende Qames werd,en er ult ml ng met de besllsslng 'Van de Tweede rest.rlct-Ie-aangeleogenheden werden be~k~ he~ hlterpellaUerecht
van ji 'zeerilljlen en eert bewapenln*, van ; TJ~y van d~ thedabrlek Tjlsaroea te ge!lingerd , iWa,arb~ m.rs, Fairchild ge- Kamer In
~proken .
•
lS em, kanonileil. Kort litleden Is daar ' Soekaboemt.
heel rechts van den v;eg terecht kwam , van den Volksraad. EenlIJe andere Ieden
meenden
eve-Ilwel,
dat
de
afwiJzIng
beeen illeu~' kr\l1.set aan \.Oegevoeg d, de
De al'\dere dame lag op de berm aan rustte op ongemotlveerde , angstvalllg- Zwaar ~' eer in Kendal
"De Ruyte~'" inet leU h'llncleee tollil38e,
Het Bestuur zlet er t.hans aIs voigt ult: den linkerk ant., maar werd nlet e-rnst.lg
Kendal werd Zaterdag door 2)waar,
held. Enkele leden zouden een reeele(
contact tussche-n de IOOen van de Ne- weer getelsterd. De ,spoordijk van de
15 cm. kanonnen bezlt..
De auto werd grondlg vernteld.
S . C. S, Is door de regens over een
I
'
'
Vtce-voorzlt-tu: de heer Thung Liang
ria het ongeluk toonde de t.oege- derlandsche volksvertegenwoordlglng en afstand van twlntlg meter 'weggeslagen
de Volksraadsleldtng gaarne bevorderd
~~~:T~j~i~~~-~f,i~; I ~n beIangwekkend sehlp, dat nog In TJ ay ;
stroomde dessabevolklng een duldelljke zlen . (De .beteekenls van deze laatste op- In de ' buurt' van M<!11gkang, waardoor
II
bouw IS. is de OotLIeljelelder I;Tromp",
ontstemming tegen den chauffeur voor- me-rklng ontgaa t on$ volkomen . - 'Red.). de eerste [re!.nen ult Semarang nlet
die een g'eheet nleuw ontwetp belt6ecreta ris: de h,~ er Ir. Tan Sin Houw; aI' wegel1s liet aanrljden van den graskonden passeeren. ~fet hond erd koelles
. ,;;;;1 chaamt. OIt schip heeft een Inh~ud van Pennlngmeester: Tan Olok SOng;
snUdenden desagenoot: het kwam. ecbEenl ~e leden brachten onder de aan- Is de schade Inl·u.sschen .hersteld.
3350 ton, een ,gecoht-racteetde snelheld
,
, te-r nlet tot excessen.
daeht, dat er than.s nlet, me-er van een
v1l.1\ 32,6 ze~mlJien en Is bewapelld met
Commlssarissen : de h eeren dr. Thung
J. W. de )Iunck ){orlltt. t
ze.5 15 cnt kanonnel1; tlen s\uklteit au to- Soey Hay, Tilung Sla ng Hlap, lr, Thung
De chau ffe ur werd door de veldpolitle te groote rubber- produe tle ;jean worden Jr. £.
,
:;
matlsch antllu, htv. artgeschut en zes Tjt:ng Louw en Lim Yan Goan.
te Oengaran, die spoedlg tee plaatse was, gesproken , Er bestaa.t e-erder kans op Te Bandoeng 1.s overteden Ir. E. J . .w,
r;:,~
In het belang van het onderzoek voor- een tekort, en daarom zou men gaarne de Munck Morller, oud- dlrecteur van
ik
toriledolanceerbulzen.
•
lIIerna votgde de
loopliJ aangehoul!en; hlj staat bekend vernemen of er ~een aanieldln,J bestaa t, de Hollandsch -Inlandsche kweekschool
de productle geleldelljk weer vrlj te "Goenoeng Sarl" te Lembang. die In
dau
,pas hd ~t'$t 'Van dell
en
zeJrde aantal torpedoToordrac:h& van.,dr. Kraa y d.agen gelMen een gevanienlsstra t van laten .
1935 we-rd gepenslonneerd.
dag,
e ~n aanta l klelne mait
,eenlge weken bee,lndlgde wegens een
Enkete Ied.ell st.elden. tensloHe nog de
Dan ",'Orden Moedei' eon baboe ncq ems
!lottleljevaartulgen en over Verschlllende a rleverlngs\'ormen ~rnstlg verkeersdellct.
vraag ot he-t nlet wenschelljk zou zijn, Dr, W. G. BOOrsma t,
e\'OO fLlnk (Ctn.\te-rd. Do em on-tdE'kt, als
b
b
"
h'
I
de
'
'
hlJ al in bOO llgtl, d!j.>t hlJ :.1jn tanden nog
en negen mljnenteg- van ru er, waaraan w ~ e vo gen
' De asslstent·resldent van Semarang Nleuw·Oulnea tot cen atzonderlijk geNaar Aneta utt Den Haag selnt., 1s te
mod poet.stn, de ander Inoet nog- even gers,
ontIeenen :
de hee r Sloes, he-eft de lelding van het west te maken met een elgen bestuursOegstgeest O~'e rle d e ll dr, ,W. 0, Boorsma,
Pwl tn ZOO'\-oort. ~ ~n()('(kr dan flI~
"
Qnderzoek In handen genomen.
organ lsat.le,
,b06s 'i'.-ordt, hcbben de <l.Lnd",I';S t\..oUze·;ol,
DE! .ond~r:zeepoottl o tt!eIJe Is bultengeSpre~er vangL aan !llet ee-n h~sto rlsch
oud-dlrecteur van de mlddelbare landwant d.aa.l' Is hoet e1goenjjJk om !:icS:on- woon ,sterk, hIlJ.n ers ~e~ bestaa t. .ult 29 overzlcht. waarln de ontwlkkellng va n
.- ___ 6'_ _ - - bouwschool t.e Bultenzorg. De overledene
nen ......
hoot-en , waarvan de. meeste modern van de arleverlngsvorm yan rubber geschetst
was oWcier .In de orde van oranJe·,
,,0", besloot deze vader, en hlj staar- oon~truct.le zljn. De Jrootste onder~e - I ..... ~d. Onder invloed van de tentoon- I IIET "SOEKAnOE:\II"-ONGE LUK
R,ULVER OINDERS EN RIULVERNassau.
de in de ..'erte, ,,Het Is zallg kinderen te booten werden op stapel geze t In 1935 1stelling van rubbermaehlnerleell te Co- I
BiNDiNGEN
hebben 1n dezen t1Jd. Maar Ik heb toch en hebben eell Op~!v13ktewaterve r plaa t-l lom bo tn 1936 ontwlkkelde dez:e \'orm j I Ultspraak doe nde In _de za~k yan de
OpIning in houlhandd
wet een beetje angst \'oor den tUd dat I Sl ll~ ,v.all blj':la 1100 to,n, een snelh.~Jd zlch van de "biscuits" naar de crepe en :, Soe-kaboeml", aan boord van we-Ik
Naar aan!eldlng vnn 'helgeen wlj Za'~rachtschlp de Lloyd-inspecteur Bax terdag schreven .over de toenemende Naar Aneta ult BanJoewangl selnt,
ze grooter worden. Wat hangt mij nog van ~O zeemlj~en e1). een torpeslOOe wa- sheet met berooklng.
'~elllgen tiJd geleden door gasverstlk- dlefstallen van rallverblndlngen, wljst denlonstreert. de oplevlng zlch ook In
bovtp. het hoofd? Kan It als eeollng penIng van aeht laneeerbulzen.
Zljn deze st.andaardaUeverlngsvormen 'king om het leven kwam, stelde de Am- men ons van S.S.-zijde er op, dat Inder-, den houthandel. Met hetrs,s. "Makasser
mtJn klnderen verbledt'n oro mee to doen
aan alles wat tegen,'n'Q9rdlg des jeugds ' Het Europeesche personrel der marIne wei de meest geschlkte vocr verdere ver- tterdamsche Raad voor de Scheepvaa rt daad dierstallen van rallv e r b t n d e r s Maru" werd Zondag een ' partlj van ' 90
vast, dat het schier onbegrijpel\jk moe t heett ptaa ts gehad, Rallv e r bin d e r s kubleke meter dj aUhout naar Japan
Is? Schlet Ik daar wat blee op 1"
telt a im oWeieren en mJnderen 7700 , werking In de rubberfabrieken?
worden geacht, dat een deskundl-ge s Is
Ja, het Is Inderdaad nlet zoo e~~:~u;!~~ Ikoppen en oovendlen een groot aantal
Het Is bekend, dat blj de verwerttl ng de heer ·Bax met verwaarloozing van de nu dlel1en slechts voor den terugvoer verscheept, Het Is wei gee-n groote parals de me-neer van De Unle allemaal
"Inheemsche" sthepellngen, die dlenen van rubber rulm 50% van de benOOdtgde
van de eleclrlsche stroom, zoodat het I tij, maar de vooru1tzlchten op vergroonoodlge voorzorgsmaatregelen In de wegnemen daarvan gun gevaar oplevert ting van den afscheep zljn gunstlg.
meende In aIle goedheld van zijn
het Oost-Indlsche eskader. '
keacht vetbtulkt worden in de "milling
zeeHeden behooten tot department" voor het plasticeeren VIIl tanb 13 afgedaald, De Raad adviseerde voor deraUiement, hetgeen wei het gebedorvm ,gemoed,
schoonma a1c van deze tanks zoodra val zou z~n ats rallv e r bin din g e 11, De Semarangsche PaS5lespelen
Maar we moeten loch e~n ding bebeste nn de wereld, en om deze re- de elastische soot. Aa n dlt bezwaa r dlent
nIet meer gebrulkt worden . Aldus
den ken ; ~e tandelooze baby, voar het den moet de detenlSleYe riarc:e van de tegemoet gekomen te worden, vooral om.";,denlaSChPJat-en en bouten die tWl;!e
In cen ,! t:lmpvollen schouwburg is gls!.
cer ~t In zijn wlegJe gelegd, Is
NederJand..sche Marine nlet ultslulteod dat de synthetlsche rubber In ve rschlt- een Aneta-telegram ult Den Haag.
""
aan elkaar beYes-I-lgen, waren terenavond te Semarang de «>rst.e op.
Volgens den Raad dlent. het ongeluk
van l1etzelrde maaksel aIs de
van worden ,bereitend naar het getal en de lende standaarden verkocht wO,r dt at
voerlng vall de reeds aangekondlgde
t.c worden geweten aan het felt, dat de weggenomen, wat nlet het geval
honde-rd Jaat geleden.
bewapening harer schepen".
naar gelang de bestemmlng.
Voorts
verz.e
kert
de
B,S.
dat
van
aIle
,
Pa s~ l espelell gegeven, IblJgewoond door
h eer Bax ondanks de waarschuwing van
Het ,'eel gesn'lade, ~uchtelooze kind van
aa nglfte wordt gedaan.
I talrlJke autorlteiten, o,a, gouverneur
tegenwOOrdlg, heert 60k geen schuld. Hel,! tJlt het bovenstaande oorde!l, 'tOO
AIs eerste verelsehte dlent gezorgd te den eenten s tuurni~h In de tanks Is arI
10rie, mgr. Wlllekens, de 'dlenstdoende
. is prccles evenveel slachtorrer van de voegt de redadle van ;,Onze viooL" hler- wordell voor het beschl,kbaar zlJn va n gedaa'.d, lerwijl de lucht daar tengevolge van schlrrimelvormlng , , htex-r~ s ten YIIj ontIce~d~n e.e,a. aan het om- re ~ ldent, de ,plaatselljk mllltatr cornmancm ~ tal1(ijihedell als "'IJ zeit.
aan
Ibllj~t: Ie. dat men in het .bul- plastlsc:he rubber. en hlern aar dlent
en , een te eleele poIIUer~pport; het verschil tus- : dant en vele geestelljken.
Waar de lulnman dagelijks wledt, , _
de Nederland,'iclle Marine nlet I In ~et product.leland
te wor- een zuurstOftekort van 5
'
be· schen raliverblll'der s eon rallver-I
heen het onkruld nlet veet leahs,
.
als te verwaarloozen factor d~n . terwlJl
de
bin d 1 n: gen Is ook ~ns thans eerst De Sullans·dtlegatle
' Maar In den modernen klndertuln e.n 2e. dat· bij de vo~¢rde In )Jrgent.ie I t!fbrtkant.en
duldelljk.
wer.ke-n al te ,'eel lulnlleden en waar de voor wat de ulLbreldlni van het zeeDus om de
, De Zaterdag In DjokJa teruggekeerde
materleel be,treft', e~rst de kruL- groote kta',h",
een l"!et onkrulct p ltroelt, bernest de an- -,
Sultans·delegaUe werd blj aankomst van
der het......
heurt ttomen, daama Jagen de aard van de grondstot
het station verweI·
de eendaagsche
OP
En tenslotte:
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de
voor de reve. W:~~
het Inheel' Oe Uule I
e-!\'
kennlssen. GOuverneur
was
Bet
door ongesteldheld verhlnderd , Na de
DE HEER LOVINK IN J ,\PMf'
dat de
beg,roetlng In de wachtkamer begat men
Naar de Osaka Mainlchl meldt, heeft
zlch olider het spe!en van de kiatonde heer Lovlnk,advlseur ,'oor Oost-AzlaUmuzlek hulswaarts.
~ake-n,
,11e
tilans
een
sLudlerels
door
sehe
hoog maken d09r
__ e ,_,
Japan m :u~ kt. eed bC'z:oek gebtacht aan het
Qe trarisport.kosteh
Om dlt te ,,'erde Nlchl Nlchl te TokIO, verget.e!d van
" h e t hooge
opgeroomd te
ceo heel' I. B, Snellen van de N~detblj dell
rillnderen dlent
Vall h.e~' oude gezelschap Is thans nleJ~nd sc ):le legatte en den heer 'toyota Gouvernementsdlenst In gebrulk Is.
worden.
mand mee-r over In Gonsalez' trm!p,
v,a~ het hpa,nsch,e' departemeqt Va:l~
De ultrust.lng en bewapenlng van het
liet oproomen geschled~ nu door toeZIJ best:lat geheeJ ult nteuwe krachten
BUlfenlalldsche ~altel1, De h(~er Lovln\t I nleuwe schlp zuBen echter ultg'ebrelder v<ieglng van plantenslljm, dat de atschelen wij zljn verlan gend-, met hen kennls
..
, ZOIIf/agcII,.'(Jud o}Je"illg met "Traviata"
deeldt'! aan de ~
,
zijn. De mHnen,legger zal o.m, een bordes ding van rubberdeeltJes en e1wltten verte lIlaken.
krljgen \'~r hct. rileden~me-n van · e~'n ,c'rrUi.kkellJkt. '
,
redactJe val~
Gonsalez heeft op Zijll laatste tour~e.t t)~].d mewafervllegtulg, dat Inet l)el1utp van ee-'11
Het oproomen geschled~ In tanks met
De Opera komt!
een al te mlddelmaUge troep In de hulnee's veel succes '
Cit, dat _ he~
kraan van en a:ari boor'd ~al wotde-n ge- E:e~l rendeinent van 58--00%,
dlge omstandlgheden geen redelijke kans
Een woord, dat In [ndie nog nooit
gehad en gunsUge
..
meer zou makeri.
.voort1-aa,mste
, bracht. Aan boord Is tevens een verblljf i Rubber In poedervomi Is de roogehedt na,elatrn, ,ropt.e . brilngsielcrltleken geiuegen
Daarblj
komt
dat
ook
het
pubUek
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'""
I t van ZIU l1'
, voor de adelborsten, dIe er ee-n gOOeelte naamde concentrated rubber. De vorm
ling te \\'ekl(en, overa) ,vaar l1et
en de verwachUhch
'
, ,
, wordt verkregen door latex In een rulmre s Is ' zdl
de tropen thans
J van hun opleldlng zullen on vangen. He
,'ernomtn werd.
gen kunnen dus
geen
vlJt
ot
tlen
I
e:~l ke~~~~l t~
' schlp zal ' hond'e rd en twintlg mijnell t.e waarhi een warme lUchtstroorn Is te
gespannen
hoog
Ook uu komt de opera: Zondaggulden voor een
~erwen'erl t a rt
kunnen, me.denemen: ~et· Is ongepant- verstulven. Het drogs poeder Is echte-r
zlJn.
a\'ond il ~taar' ,eeft Gonsaie:r.' Itapiaats meer kan
h
serd en bewapend met twee: kal)onnen kteverlg en plakzaam.
d J
lIaanscb Operagrze!schap ill den
neertellen.
l:d IiS~.~ns~ e~
~ van twaalf centimeter", tw~e dubbel- Om hler'aaQ, t·egemoet. te komen wo{dt Sladssrhcuwbur, de opellh/g5\"oorHet programma
Het
wordt
de
'Vde' J"aPinsche'
mitrallleurs van veerUg in!lIimelet en er t6esiag gegeven h1 de l"orm 'yan chevoor ' Bata'vfa ~et
st,lIing md Verdi's "Traviata';.,
'
Nanu
San
chlon
f,
re-cties
van
de
'door
, C~ltuUJf.
inj ,
I vl~r.
ri'lltr,~I~~~UfS v~n ~~.1 rhllll~et~·f. mlcallen oiii fiet' rubbet"poedee dt'06g' te
er als YOlgt utt:
sopraan
.
he.
OOsten
rondrelzal In het ge·
Twte ~toommachlnes van elfhon4erd tiou·den.
Hebben de gramofoon en de radio de
zende gezelschap- 21 Maart Travi ata, 22 Mrt. lUgoletto j
h"el , drfe we- '
l.p:t. el~ zullen ~et schlt;;, etn s~el h't'ld
b I
, 1' 1
d opera I r dl.
k:n In Japan
geven vall vljrt.1en ptlJl b'IJ ~~I~ w,lterZoo ontstpnden de peocMe's van IIs- e- aln g. le .~g , v,.oor ~ ,
, n Q
pen dus tege-nwoor- 23 Met. Troubadour, 24 Mrt. Faust, 25
verbHJven
verplaat..slng vail vijft.len.h6nderd ton . · sel de Schepper en Stan; het taatste Is gestlrijUk'tee.u~ .. 0 . . ..ver'; nderd? - Ee-n L Itl':,' ~ap:''j;~' In '.
dig nlet gemakke- M-rt. Lucia dl La mmermoor, 24 Mrt.
Van Tok:o ' 13
Het scllip zal eil}d 1938 gereed moe- nog In proetstadlum.
moe '
"",,9.1lvwoor en vraag I
Cavalerla en Palj as, 21 Met. Tosca. ..
lljk gemaaIst.
ten zijn.
Ean ·moellijkheU, die dch hleroU voorMaar z~ker is, da~ zlJ veroorzaakt
de,,heer Lovlnk'.1
Wanneer de gebroeders Gonsalez 'desDaarna verhekt het gezelschap naar
l~aarKobe geN . J . Lovlnk.
_ _ _ _ _ ..
doet, Is de V3st.stelUng van het rubber- hebben dat men
ondanks hler kome-n met een troep, die Ba ndoeng en vervolgens naar Soerabala.
gehalte.
hler te Ian~e hoogaan( vanwaar hlJ den 10den dezer de
aan aIle redeliJke elschen kan voldoen, Het. Is nlet zeker of GOllsaiez hier voor
.MP.\NSCII
VLOO'I'BBZOEK
J
t
t erugre 1s naar rn dtO zou aanvaar d en.
De p aslsche rubber Is eel} soft-rut!- gere elschen aan de
dlent dat dubbeI op prljs gesteld te wor· het \'ertre-k ult' Jndie nog teeu$:komt;
'.De fleer Lovlnk wen scl"j.te' zlch illet
ber, die op Innerlljke elgenschappen ver- , rondre1zende operaden .
dat zal vall de onh:lIlgst te Baravla atlt~·t te ,ratel) over de mogelljkheld ot d~
De Japansche mljnenlegger "Oklno- kocht dlent tE! "'orden, hetgeen een t
I I
';
Het Is al weer een jaar of acht geleden hangen.
C!'nd~r9arid'e l il'lgen tus'sch,e n Japan en shima" Is Ia Maart jl. ,met den vlce-ad- novum zal zijn.
'
geze,sc lappen
dat de laatste opeNeMrlai1d-:<cll'-rndl~ spoedlg tot een re- mlraal M.Y:l.ta aan l:x)ord, te Manokwar1
gaan stellen: men
De impressa rIo, de heer Rodolpho
ratroep Jndle besultaat touden lerde~, 9n\dat hij . zlc1'l aangekomen, aldtis selnt Aneta varidaar,
Doordat de maketaau, die gewend zljn beschlkt nu over
Gonsalez, Is glsteren hler ter stede gezocht.
n1'e! comPetent aehtte' hierO\'et e'en oor- 's A\'ondlS werd een diner aangebode'n In om de rubber naar het ~Iterlijk te keu-l het beste van het
arrlveerd; de troep zeit komt zondag.
OOk toen was het
de,el ult ,te' spreken, HiJ eO'nstateerde de Deneh Club. waaraan 75 per80neil ren, nlet zoo ,snel naar de innerlljke t beste als verge-llj- Alva.ro Bandtnt,
morgen met den .sneldlenst.
ten or.
Gonsalez'
gezeisleehts, 'dat de hande-l tu sschen de bel- deelnamen, o,a. de commandant en oHI- keurlng Julien kunnen overgaan, zal het klngsmaterlaal.
schap el) zlj, die in
Evc nab ~e .heer Gonsalez zal l),et
de lahden den Jaa,tsteil tijd was toege- ele-ren van de ,8oemba". Zaterdagavond nlet ~ verJl);~den, ~iJ.n, dat de produ-I
gl'oot~ te dee-i van het ge-zelschap 21Jn
nome-n, Aile warenhulzen In Jndle 'litten was er een d~er aan boord van de cent.en zeIt de a(nenier3 .moeten berelNatuurlljk zal nlemand van een der- die dagen reeds te
Intrek nemen In Hotel der N&:lerlanden :
I gelljk gezeIschap, dat een groot de~l van Batavia woonden,
",olge,lllS den' heer LOvlnk . vol Japansche "Oklnoshlma" eon ~ndag een ~eestel ljke ken.
Zondagmorgen wordt in de lobby van
goederen , Ell mlJn land koopt voor blJna i on~vangst ten hulze van d~n asslstentI de reeettes aan rels- en verblljfkosten zullen zlch ongehet hotel t-er ee-re der ltaUaansche gas100 mlllloen' yens meer goederen van ' re-sldent van Manokwarl , Daarna Is de
Op de \"oordracht. die toegellcht wef(t besteden moet, verlangen dat het arlls- twlJfeld nog de verten een speciale ontva ngstmat.ln~e geJapan dan dlt land van Nede.rlandsch-! Japan.sche mlJnenl egger weer vertrok: door demonstratles, volgde e en Ievendlge ten ats Caruso en Galllcurci onder zUn schlllende voorstel- ' Nadia Pogg(olf
sOp'raan. :
geven,
Jndle koopt, aldus de: hE'ff Wvlnk.
ken.
di$Cussl~,
.I
I , "
,
'
.
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, ,.
.
, - ..... ... -- - :. , IlOOen telt, ma",r J1e:t Is buit~n kljf slat Hngen herlnneren.
Het auto-ong£tuk bU Oengaran, waac-

De

•

Met in g(lrc&' '\' a l! ~) April 1'337 Is W verzoe-k ('e-n'oi u;t 's La nds , d.tnst o:lt.sl al~ n
J. r . BRIL, lhoo!d ",rnbt.E'naar t'i> wlI.-c hirJeld,
laau (.elij"1t af-dceli nashcc-ld obi,] d-m P .T ,T.
dJ('nst on:de-r dal*'':lE'LuI't!I'S' ""oor w doo r
hCt.n 'a...'ln de-It Jande ~wn : n lall.ldurls:e
dJensten ,
.
Bencclnd Is tot Id!,ro<"le-ur van de !\{(i1~
delbare) O('pie-Idlngs) 3 (chOo1) V(an) hnlandsc-he) Ahn:bt'w u en) te Mage--'an:.c imr. E.
p , K e J H;n ~,
Ih:l.n,s w3.ametnend tiirecleur 'Van genorunde SChool.
Be\'oroe-ro :zU n tot ,\t:lo!)!tein -blj 11et wap,m
eer GenIe de lste h11 ten:1I:'~ E, W,J, n r J sIS e 1 d IJ It te ~J ~n.!l,i)\ , J , p . L.lr:uHe:
~ Majelan~, E, J , .0, te Roi 'l eT te Ban<!oeIlS' en 1.'. v a. 'll 8 to r i e n te ,B-andoe-na.
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.Het wijnroode -AmplJllenvocht
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KlU~~lkl'ilig
De ro?dgaande \'erkoopscollectie
Tegelljk met de 3e ,collectle Regnault
die bestemd Is als bruikleen voor het Bat.
Kunstkrlngmuseum werd de bon1scolMctle tentoon gest.eld die' bestemd Is
ian~s de verschillende Kunstkrln gen In
Ned. lrtdle te circuleeren, In vergeliJking met het museumbruikleen zijll deze werkeii van eenlgszins ander gehalte
~IJ !:'let ook dat, wij er schHders bit aantiefferi. die wij In de Regnaultverzamelingen r.eeds yerscheldene malen vertegenwoordlgd zagen. De kwalitelt der
stukken Is danook nlet minder, maar
men dlent deze yerzameling n1et ais
een gaa f geheel te zlen, daarom blljlt
11et een yerkoopscollectie.
Van Frits van den Berghe,
bekend Vlaamsch expressionist, zlen' wlj
,;i'wee flguren" (No. 1) een gedrongen
ci:mipacte comgo~ Hle, waarln gestree(d
wordt naar doorzlchtlgheld en sterk lijlIaastir embarkemen t van toeristen die bier Zondagmorgeri arriveerden
met de !.S tell~ Polaris": het NOOr5('he Jacht zal sle~hts tot Dinsdag ill de
nenspe1. Steeds blljkt het weer dat de
Vlamln gen de 'dingen trachten te zleri
ha ven van Priok verblihen en de tijd III dus kort. lJaron de Koenlgswarter.
inzet, 'ylndi ecl~.tt~. dat haiiSlige spoed i eidei1 ' toed b,
v~h':iit de vorm naar de Idee; phsylopIasUek word-t het weI eellS genoerOO.
Terwijl de Noord-Nederlanders veelal
el?rst de Idee opzetten om dan tot den
vobn te geraken Odeoplastlek). Dit
biij!t wellswaar een algemeene globale
orielltaUe, m.aar vaak Ishet oilseen hulp
De ,.s~lI a poiarls", he:~ Ko;orich,¢: , !In,~e rell maaktell \'erschlli~nde, tilt:.. om 4,e sch llders In hun werken nader te
wit.te jacht, waarvan wlj P.~Je.rdaJ, ~ ~.tapje~ Ilaa.r ~~ ~ ,~,oole . bergla,i~d van komen,
het vlerde bJad een ~fbee14.1t:l_~ ..8.a ve,~; ¥?~ st,~~av,a! so.~~~,I~etl - st~l~e~~ ~.I,c,h leVan II end r Ike h abo t hangt
Is Zondagmorgen-vroeg de hav~n y~rt yreden met Bat.a.v la eri. oJl.lstrek.en, tot
er
eeh sterk Polderlandschap (No.2).
Prlolt binnengevaren, op ,~~~" 1ifi!I~,~- ell i~et B~It.enzorg, e,it telis,I ?~te ~-are~~ chaBot Is ook beeldhouwer en evenals
rond-de-wereld-rels. KOll)en4e van er ook w~ I, die, In een gemakkeHJItE'll
09sten - Ball rwerd reeds. beioCht.- ,;~o,el, op het i1,thne promenadedek vart een b,eeldhouwwerk haast geen schets., de Noor het op de r~ede v~p. S~- 'al d~ze schoonhea~n g'enoten lilt e~ri m,aligl1eld veelt, zoo ziJn ook de schlid.eri.le~ van Chabot , steeds volledlg bem~rlillg nlet : er stond da~f, ~eer, ~oO'l} brochure Oyer rndle.
elhdhi9:. De expressie Is In dit polderzeetje, dat van debarkeeren. besUst
Als eerste assls~nt van den "cruise iandschap volkomen berelkt. Het sterke
wer4 a!~ezie)l., D1t was ~~ ~,w~i4,~~
geei en de rulme open. bel1chttng vormen
w~nbof voor e~n .&:roep yail. }:m~~:ve,~.r di reclOr'~ m aak~ d.e rels mee de l1eer er eeh belangrijke compositlefactor te100 toerlsten aan boor~, die er zoo op R. K. SIiE;rniohd~, een tot ,Amefikian ge- gellover: de hceklge en kanUge detallhadde.n gevla!>t den Boer#:~~ , ~ niltliraliseerde N'ederlander, die vroeger lee'ring der hulsJes.
bezlchUgen ef'!. .. een goed d.~l !,~11 J"va offlcler blj de K,P,M. was en daarna aaDe slillevens van Jan vall He rte zlen op een auto-tocht naat ~~,t. mlnlstrateur bij de "Nederland;',
w lJ it e n toon~n bljna aUe een goed
westen, om dan te Tandjong f rio"
fnzlc;:flt In a fstandwerklng, door hun een,,:
weer te embarkeeren.
"Waa rom er zooveel Amerlkane'n gaan voudlge vormgevlng die op groote dlstanZoo groot was de teleur~~liir)" d~t relzen? Wei, I1let omdat Amerlka ze hlet tle hl¢t aan expressle verllest, zooals in
de "cruise dlrec;:tor" aaI,l b!?;<!rd, ~ e , h~~r meer , b~valt, al Is Roosevelt, dIe mtjrl. h~'t SHlleven No.· 5 "Flesch ,en peren".
R. E. pope, zich telegr ~fis~~ l~ verbU,- candldaat nlet was, tocl\ gekozen, Maar Men tou echter wat meer geestelijke
ding stelde met het betrokkert toerJst€il- PIi!:" 2!a ~e l;r ga!J,I) er u.it~tek.end en de lOe- conce,rttratle gepaard willen zlen aan
bureau te Batavia, en ge~a,a ri wlst te kom~j zlet er goed u1t, en zoo Is er dus de:i:e
, Iiracht
. van kleuren.
geen
reden
voor
menschen
die
de
bel\arkrijgen, dat de teleurgestetaen ' alsnog
Hetwerkvan Gerard Hordijk
:. , ,
onzen Boeroeboedoer te zien kre~en i tlgIng' van h4n za~en Wegen3 ouderd6rrt i$ .dat van een Noorderling In Parlj S. Hij
toen de "stella Polaris" na het oritbln flan ~n~eren h~bb~il to~\;er~r9.1,l.Wd, dicht scli.l)rt\ hevlg geinspireerd door het ugemeerd lag aan de OCiaal"!--kad~, sJ:~md blj ite lland i.e z~n", aldus de heer Suer-- rl.ealre penseelwerk en de noteerende
een extra-treln te wach. en ot:O; ,e~I\ ,groot mondt, tus.schen het verdeelen van e.eil. vlotte kleurkeuze der Parijsche school.
aantal toerlsten weer Oost waarts te voe- groerJe dames en heeren tusschen ~v. 'ee
&ij dit vol 2al weten te houden blijft
autos.
'
voor roij echter de vraag, daar het liJren.
dl ,' _ ,. '
heuwerk, blJ de Franschen zoo soepel
_ ._-- - _!!>
eli, *01 graUe, dlkwljlS dor en st.reeplg
..
'blij kt eVeilais de kleur van het fond,
Verder ellkele brleven, geechreven In
l~.:;.~.~.~.~~·;e,:Ul.t mtet dan
'lili-I waarm de aaO:weZlghel,d van zwart biJ~pt6lpber en October' 1~5, ~n ~ 7
ta oosludeei:eh.
mengsel veeial een gemls aan cllepte en
klaagde aan . zijn oom, den apOt·heker
tUll\m~uze kracht veroorzaakt, Hordijk
get.. eehter
Gerharc;1t In Holland.
_
i~ 'o p z'n best In de composltle en de
Belden schreyen elkaar gereg'eld, ter:'
l,ili: .....eet n1et ot 1>ekiaagde zoo ondes- algemeene vlsle der dl'lt"gen. Een her\\'IJI het dikwljls voo rk~a m dat de oom kundlg Is, of dat , hlj heelt willen f~~~ orlentaUe op he't \verk van de Hollaildzijn neer om advles vroeg.
sche schllders zai hent waarscfltihtijk tot
beeren m Ij zoo (m-deskundlg te d
zijn.
'
persoonIijke uitdru\tkingskracht \roeren.
Over de qewuste kwestle sch reef bekl.
In [eder gevat heb lk hem op
QuI r ij n , va. n Tie 1 zlen wlJ
toen reeds, d a t h Ij z I c h n 1 e t
punten nlet au serteux kun- thans i':1 ge.!-.i.eel ~I.1der g~nr e ~an op vok 0 n her Inn e r e n,' w l e d e
rlge expositles, waar hlJ met welhaast
tatale ampulles g e m aakt nell nemen".
klassleke
doeken ultkwam, De tan'tastlhad.
Be k 1 : lk mc~n da't de
sclle landschappen die wij hler van hem
mljn rapInrt, zoo zlJ 1'11 ' nlet
aanheffen, 'hebben weilswaar dezel!de
Toen lie prettta'~ dIe hlJ van den
belang raken , toch zeer zoker in be- kra'chUge Iileurv.'erklng, maar toonen een
heer Num:llts ontvangen had, om
scholiwlng genomen moete;n \\ur- sterk mlddeleeuwscfl karakter met eell
vooral llid tf' veHeUen aan de Jusden.
,ge.lljkelllk verdeelde aandacht voor deIk
the
tall tn totalitelt. Hij plaatst dch in vertitJ~. da,t .Jnogelljk een .:::~:;k::::
beelding te midden van de uit te beelden
r ap,,",,,t trgur-en en fantasleen en daardoor is in
deze schllderijen geen streven naar dlszijn oom,
tant.le,
' verlangen naar wijde horlblj be' .,diih,
en
die wij blj P e r m . k e,

..

\

Uedenmorgen heeft de Raad van
Justitie de behandeling van de Bandoengsche ampullenzaak "oort(ezet,
lladat de (etulgen-deskundigen dr.
~\. G. Veen en pror. dr.•\. 'br 'e v II' n 5 t u k ;n de (elegenheld waren
;gestE'ld ,een ' contra.·rapport in te
dlenen op het vern'eers('h'rilt legen
de oorspronkelijke ra)porten, dat
Woensdag JI. door eersten beklaagde, .den apotheker Th. aan
den Raad was o\·ergelegd.
]?e Raad kwam In dezelfde samellstelling bljeen als de vorlge dagen. Bekl.
dr. R. was nlet op de rechtszittlng aanwezlg; wei Zijll verdedlger, mr. fer Haar.
Bekl. Th. persisteert biJ zijn eerdE'r
a(gelegde verklarillgen: hij verklaart,
da.t - teen hij bij de firma van Gorkom
in dlenst trad - h iJ n let 0 f t 1_
c lee I werd aangewezen voor het \'erva:ardlgen., van ampullen. Hij verricht,l e
de:zen arbeld aanvankelijk met zIjn
voorganger, apoth,e~er Haag, die twee
maanden later, September 1935, naar
Holland vertrok.

..

Of bekl. zeit de part.ij am pullen gernaakt heen, die In NovembE'r besteld
v;erd, kon hiJ nle\ posiUef verklaren.
De mogeUjkhE'id ~c hlte hlj n.1et uitgeslQten, Wellicht hebben de vier asslsteut-apothekers hem biJ dlt werk geholpen.
p
Bekl. wljst nogmaals op zijll yeelom"a Uehden werkkrlng blj de firma; ori.<!e:r andere het YOeren van de )iltgebrlE'ide correspondentie.
De president, mr. van Nleuwen h u I z e 11, legt , een d09r be1i:i.
onderteekenden brief over, waaruit blijkt
da,t Ingevoige eeb aanvraag ' van de
Bandoengsche apotheelC 8 ainpulles derwa arh ZUIl gestuurd; terwljl het overige
ge'deelte, een veert.lg"tal iampullen n:tge:zondel1 zou woraen.
IWanne~r ibekl. aangevangeil Is met
de vervaardlglng van deze partlj, kan
be:k1. zich lilet meer herlnneren, Aan
lie hand van de beschlkbare corresponde:nUe,- papleren meent bekl. te kurinen
op,ma ken op den Ssten November.

,

•

den 8sten No\'ember aanwezlg.
Pre s.: Is het mogelijk dat de heer

Heyting U heeft g eassisteerd?
B e k 1.: Oat is ultges~oten.
De ambU\naar O. M.: Ole werd op

31 Januari p. ontslagen en Is immd
dels 11aar Europa vert.rokken .
Odk den heer HorsUng' kan bekl. deh
nlet als medewerker herlnneren.
nvenmln kan hlJ 'Vec'klaren of oak
v66r z\jn tlJd ampuilen vall 10- ce, inhaud vervaardigd werden.
Pre s.: Voor den offlder hebt U In
Uw verklarlng hoe de ampulles vervaardlgd werden. steeds In d~n Isten persoon enkeivoud gesprokell. Oat wust er
4

toch op dat U het was, die de bewuste

ampullen gemaakt hebt? I
Be k 1. best.rijdt dit stand punt, en
wijst er op dat zijn antwoorden tijdens
het vooronderzoek mogelijk verkeerd
door het O. M. geinterpreteerd 2!Jn.
Bek1. was op dat tijdstlp "over z.iJn zelluwen heen" en bOvendien h ad het verhoor pJaats cp het ongebrulkelijke uur
van halt I" 's avonds tot twee uur
's nachts. '
Pre s.: Hoe maa.kte U novocaineadrenaline?
(De President legt pekl. dan zijn elgen
rec,ptenboek voor).
B e k I a a g d e antwoordt 1l.1e~ ~e
opmerklng dat In 6 maanden, tiJd 13000
ampullen vervaardlgd zljn door de flrrna, totaal 96 verschillende soorten.
Hlj kan - In tegenstelllllg met zijn
verklar1ngen tljdens, l1et voo£lmderzoek
- deihalve geen positlef anJwoord geven over de bereldlng van de bewuste
partiJ.
...Oit doet den Pre sid e n t eerugs_
zins ongeduid!.i opmerkell:
"Op het. oogeilbllk b,e nt U in ,een stemnil,h g Olji alles te ontliennen".
De President cOnstateert e\'en
la~r ~~t In ~lle ~eval de ampuUen
vervaardigd zijn onder de verantwoordeiulilield ell onder toezicht van be-

i-fet tweeds foerlstensthlp te Prlok

kiaag~e.

.

Da~ kon Ik nlet uiltpaken.
Beklaag::1e herbaalt dan een an-

J3 e k 1. :

,

dere verklarlng, I namelijk dat hlj op
aandratlg van d~n heer ~umari3 - . toellterUJ d dlrecteur van de firma van oorkom - de schuld op zlch genomen
heeft, om de firma te sauveeren , Zijn
diploma was bekl. toen reeds atgeno. men.
Bekl. dIe bovendlen ook fiuancleeJ
clp · eM - itridere" ' vraag :vat\" dell aall den grond zat, hoopte, gesterkt door
'president antwoordt bekl., dat het
de belorten van den heer N. geholpen
te zuBen worden ult zljn ulterst moetaannelllen van eell bruine kleur
lijke positle.
:tot op ~et zwarte af, htdetdaad atPres, : Maar hoe dacht U zlch toch,
hankelijk kan zijll van den tljd, gedoor voor de JusUtie te vel1klaren: het
durende welke de vloeistof aan de
Is mljn elgen stomme schuld, oolt Uw
buitenlu('ht is bloot gesteld, dus no!,
apothekers-dlploma ,teru~ te krljgen?
BE'gln Februarl 1935, den dag voordat
'niet in de aillimUes Juchtdkh\ Is
bekJ. zijn vrouw Va}l de maUboot zou
:afiesloten. Gebmikelijk is eehier
halen, ont.vlng bekl. In DJokJa een pakJe
,dd vrijwel olUuiddeUijk de vloeistot
met 14 donkere, wljnroode am pullen.
'na. de bereJdrng, HgII'handeid en
Bekl. Is naar Batavl~ ~egaan" om zUn
dlchtgesmoUen wordt.
vrouw in Indle welkom te heelen.
hlj, op den 13aen rebruarl (den
Pre S.: In medlo 1936, toen U, zoo- dag van het' sterfgeval-Wlemans) eeri
al:s U ,zeit zegt, mlrll1er netJes door de telefoontje van zJjn chef In DJokJa ontfhrma 'Van Gorkom behandeld bent ge- vlng met de mededeeling dat de ampullen nlet deugden . Noch van het
wmrden eh, een half jaar na het ge- sterfgeval-W"
noch van den dood van
t.etirde, tooh ont..slagen "'-'erd, hebt V mevr. van A, de V. had IbekJ.. teen lets
tooen geen moelte gedaan, de feiten julst.
va..st te srellen ? ,Toen was het. toch niet \'ernomen,
hcer~ Ja~r de -atnpullen
«.oeei;' noodzakelljk de firma te s'luveere1I1.
'

~, '
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BATAVIA

Uataviasche

JV(larllan (Ie (/ollkere .: kleur te wijten ' kan ZIJ"
,
•
De heer K e 1 z e r was Inderdaad op
De A/lollt.her nader

iiedwortl

Agenda

Kunst

'.

Zijn ze inderdaad Idoor bekl. Th, vervaardigd ?

,

EERSTE DLAD
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i
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Be ,kla;a.g
g~enerlel
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BiOSCOpll'n hedrDa,'ODcI

Globe: "The Ga.y ,Desperaco".
Rex-Theater: "In Person".
Deea-Par ,k : ..Op Val;sche AanklacM".
Cinema: ,;Satanskir.d".
Ca,p 1 to 1: "Mosk:ou*Shanghal".
M '3 x 1'11: "Het Le\'en' is nlet z~

k ..laa d".

\VAT ,IN DEN AETIiER IS

M!AANDAG, 15 MAhRT

P,M. Y, 21,00 Klavlervcol'dracht.
zeesen 2').45-' M\izi'ita.!e !kJeinku-nst.
22.30 TriO ycor 11arp, nuit ell
B . B,C.
ceRo.
}

Weerbericlte
Van

~Iaandag

15 Maart. 1931

Eel} nleuw maximum trek't Centraal
China blnnen , Het oude maximum ,ligt
boven Ncord-Japan. Een deprE'ssle lIgt
boven de Ge'le 'Zee. De druk n~m to~
In Zuld-China,' de Phllippijnell. de
Str'lits en geheel fndle, vooral In het
ZOo Het drukverval I!l Iudle in de rlchling NW-ZO Is zeer klein geworden , Oak
In Australie nam de druk we: echter
bleef hier cell minimum bestaan· me~
het CentrUiln ·hoven de Golf vall Carpen~rla :
' ,
II 0 0- g t e wIn den: Het Westmoesoonkarakter der ' hoogtewlnden, Is
zwakker geworden, tengevolge Vall de
afname van het drukverval. DarwIn
ZO, Koepang veranderlijk van West tot
Zuld en zOo soerabala krachtig ZW.
Seniarang vrij krachtlg West. Batavia
ZO, 'boven 1000 m NW 30 km. BandJermasln zwak Zuld. Palembang NW 25 km.
Singapore NNO 35 km. Medan en .,.lor
star zwak Oost. Bangkok Zuld. Manila
Oost.
Ve r wac h tin g: Afnemende Westmoes.son. Noord-Sumat-ra kenterlng.
__ ~~".,=~~=========,
'0; ... ,. ,

~•• •
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1I,\NDWERK·EXPOSI1'IE
De expo.sitle van costumes, oorsages,
handwerken, ,baby- en 'kinderkleeren
ek, welke mevrouw Domburg ScIpio,
oud-leerIinge van mevrouw Ida De
Leeuw van Rees te Amsterdam, Zaterdag te 'haren hulze - Salemba 51 heelt gehouden, vlel op door de groote
geache\'eerdheld . van het tcntoonges~l
de ell door den Hrfijnd en smaak, waarmede een en ander wt stanG was g;ebracht. Het was nlet zoozeer het karakter van deze kleine, doch ges'electeerde
tentoonstell1ng, dat ons boelde dan wei
de 'Wijze, ' ....aarop de werkstukken der
leerlingen van mevrouw Domburg ScipIo
waren vervaardf.gd: degeIijke en toch
cl:lkwijls zoo subt.lele arbeld.
Bij zondere aandacht vroeg het corsa gew-etk van ha.ar, wier geduldige hand
eveneens de rag'cijne Rlnderjufkjes Heett
vervaarc;Uitd : het geheel di~ den stem ..
pel van een groote i;l.lstlr..c Ue. Een ge ..
lin'&' geCieeite der expositle was iuge:
rulind \'oor het werk van mevr')uw Dom- .
burg zelve, die met zeer eenvoudlg materlaal verrassende rc;)ultaten weet te
beret ken.
Het feit, d:lt deze tent:>Qn.s~Ulllg reeds
direct een rulme bel:lngsteIling onder\'ond, bewij3t reeds, dat de Batavlasche
dames dill adres nlet zuBen Yergeten.
Ten slotte vermelden wij nog de namen der dames, wier arbeld zaterdag
zulk cen succes heeft geboekt :
Mevrouw~,,;;''':. mevrouw Wenas, '
meValD.

daan

De ainbtenaar O. M" mr. de la Parra,

rieett aan de hand van Ingewonnen InIIcht.lri g'e n mede, dat van de asslst.elltapdthe~ers Keizer, Ran, Bosni~n, Hey,tltng, HorsUllg, Schilt en Winter, meJ.
de
Schpt afwezlg was op 9 en 10 November
we,'ni. voorlithtlllg kon ' .
van
de
novod.
1
19 35.. 3t Mei 1936 werd z.iJ naar Semaverdere verhoor villl
ratng O\'ergeplaatst en is later naar Eucaine".
spoedlg beelndigd, De v,e~;1
De verdedtger veroocht hlerop deli
ro!pa Yert.roKken.
,
Pre s.: J\('ht U nch dan ge,
. die ni .
mr. van
Hasselt,
~ii:'::e::ln:l:d;at
verband
ook
mevrouw
Th.
:Oe heer Winter was van 9- 29 NovemrechUgd (un aUes ie \'ernledgen?
te wlllen ,hooren.
van den laa t sten getulge
ber te Bandoeng in verband met mlliiifeuwenhulzen beloofde la- wensc h e1ijk achtt.e alsnog prot. dr.
tleplichtf:n.
Be k I.: Printah. kera5 vim mijn
van den Raad l,e zuIlen Thlerfelder te raadplegel1, dlt.maal als
('het.
'Van d'e n heer Bosman vernam het
a decharge, richtte een
0 .. M, dat dete met EuropeeSch "erioi
worden door beklaagde's vt'rd ezen zln tot den Raad, het.geen
in aolJand vertoeft eri inog'elljk volgenmr. van Hassett, eokele brieven
Vervolgens werd gepauzcerd.
werd Ingewllllgd. Prof.
de tiia~nd In Ipdle terugkeert. Vail den voo"gele,:d w~arrn beki. geschetst wordt.
hamelijk verklaard dat hein
heet R:al1- wordt het ultgesloien geacht als
ern~tlg, ' oauwgezei weiker; ook
ji.i
bekend was,
toed9k~oren,
~egal, I~ten ilch op
datt hij 'bekI, b~ zijn werkzaamheden
Vall adrerlaliite
ill dat
een bij
samengf:l:hojpen iou kunnen hebberi.
lovende wljze over beklaagde ult.
Vervolg'eils wordt als getulge-deskunvan· 150 rnaal de maximale do.
,
. . _ c.
I dlge
dr. A. O. van ,Veen.
groot..ste ;,g1ft") de persoon In
Is vail beroep Hoord van de
eerst ila 5Vz uui' overlijdt, en
van het GeneeszeUs geen overlijden tot · .,.vol,
terwljl getuige dr. van Veen verdat de betreffende ampullen een
. " '. 1935 heert htj van
JusUHe een verzegeld l;""tok.:;t 40 Cla!ll t.e groote concentraUevan adrenaUne hez.a~n.
ontvangen, Inlioudende 19 amnQCovaine-~drenaUne, met de bede l11houd van ' de ampulles te
Qe behandeling der zaak wordt moren daarvan rapport uit te gen-, Dlnroagochtend, voortgezet. '

l~~~!·Jft~~~~

l

I;;;;"d.i,l

I

*

-.

~_

..

De conclusle

dat de concentratle-sterkte van de adrenaline In de
ampulles mJnstens 20 a 40 maal
hoog was.
Naar a!J,ni~ldlng van dit rapport heeft,
zooaIs W_:'j:pr,~ee~dis meldderl, beklaagde een
,"
Ingedlend.
echter vasthoud,en aan
In het oorspronkelljke
l u ld~e

dat het rapPort van
zlch geheel blj z ij n
Bal·Costume in de COJlcordia. w~rh~ell Zaterdaga\'ond ui~aaild Batavl';,
al dan niet gccostumeerd. zi('h begaf. lIet prettigste boekje Is 1101' altljd .
daar waar de 'pagne knalt en scbuimt.

SLECli'f -WEER OP NOORDKUST

bij C h a I' Icy
zij de kle'uren
r 0 p
~teeds a(zgnderlijk schakeert om wille
'van 'e en bljna
a rchitecton lsche strak.
held en monumentallteit. De blauvlen en
,
brulnen zljn
hlerln zeer beJangrUk om
I
.
1U1l waatde ,"cor de beIlchting der vormvolumen. Een verbeten wll tot enkelvoudlgheld In de' kleur beiet In zekere
mate' het yerrulmen van haar palet, Hoe
ZQU het fond van No. 24, "Jonge boer"
nle~ kunn~n ..vinnell, Indlen de 'grond.:
t
oon een rljker afgestemder k1<u.,,['cuc-1
tuur Inhleld.
A

.

Wegens het slechte weE'r, vooral tusschell 5emarang en Prlok, zUn zondag
en heden \'ele schepen later te Prlok
'
dan zij werden verwacht.
vanmorgel\ de "Huygens" reeds
met ::~~c;:: in Tandjong-Prtok moeten.
v
zljn,
het schlp he~ ft in de verschUlel1de Noordkust-havens beter weei'
lIloeten afwachten om te kUllnen laden,
zoodat het eerste , hedenmlddag hler
\vordt verwacht. De "Saleler", . die hle·r
Zondag iud moeten aa nkOlilen ult O'>stkwam eerst heden ~ Prio'k.
zellers werden. Yoorts "7~ndag leleurgesteld, daar het nlet ~'r aadzaam
was, zlch bultenga" '- te wagen.
... ""

.
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l'L\CIIINIST VERONGELUKT
Op het B,S.-emplacement Rawah
Bangke Is een ~nJandsche machInIst
wat vroegtljdlg ult ' zljn locOmotief gesprongen : hiJ kwam te vallen en weI
met zijn hootd tegen de raUs. In bewus~loozen t.oestand werd de man naar
C.B,Z. vervoerd, wailr hlj het thans,
naar omstandlgheden, goed m$.akt.

aansloot.
Genees~undige 1I0ogeschooi
contra-raPPOI't. van bek1. aan •
therkte get. op da~ het h,e m nlet
Geslaagd Yoor het lste deet art..sexa,.
was in enkele d$.se,t:l, tij.d.s. Ae~ J;I?~n 4-e heeren M. , Martooo en
lS"wetenschappelij,ke verhall- mangU.

;M:

•

Uoe er , Z-atetdag gedanst Is op den (eesta"ond van ltd I. E. V. V. 0., toont
bovenstaande toto ,u.i~ de bal zaal, welke nlet t~ groot w~ :,
,
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TE KOOP

VEREEZOiIGI.XG VA."" LEf:RARES SES 1:'Ii IIET )lODEV.\K

GRAH AM PAIGE
5 zits -

.

cylinder

TOURING

Konlnk lijk g0cd8('keurd.
Dir«trlce Pro t, K. Cuppens.Geurs. Lairel'straa t 28 E!nd hO\'~n - Holland,
Hd I nstituut " OOt &c:'hrU!.t>lijke ople'.d ing ,
.
Co","umiere, cou~use o( Leerares In het Modevak.
Leerares in de Par ljsche Coupe, L~ r:lres III de He(> re n -cou P<'. Leerues met
Hootdacte. Acte F raale HaJld\\"l'l'kell en Hoedl'll.
ModlSlfn eTken&.! diploma. 's, Vraag t Inll~hMI1&en.

met Airwheels
In uilslekend2ln staal
,

<

"

..

,c·~,·.·

!

...

.~

~

Freitag, d en 12. M an sta cb
In Bremen an den Fo:gc ll
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cwerbodig zowls Santal en Copahu, die walglng wa~ken,

J. C.
de m aag ve rn1ce i~ n en een ona<l nge~ am e n geur ver::;preld e n, u.
VtrkrjjgbMr: 6, RIo't' Dombs~le tePar!.Js, en In aUe ~potheken. . i§ Telefoon 108
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In Ieven Lid der Oireclle vall

Asse" NederL Burgeri .
Recht Deer i 7e d ruk

,

(

oud

Directell r

Wm, H. Mu LLER
& Co" N, V,
Ve-rtegenwO(;rdige rs
deutscher Lloyd.

!•

Batav!:I,' 15

,

~f:l.art

Tel. WI. 1068
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Persil w.leM gem.Sdrelijlctt

1937.
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weg om Uw ldeaal • .

een elgen huls te bezltten , tot werkellJk': '
held te ·maken. lIoorf 10.- p. mnd. een
huls van I 5000.-. Vraagt prospectus.
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It,,, nit' n.gemaakt worden

ALLES LAATSTE DRUKKEN.
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DJ EROEKLA AN G
MODERNE kantoor-, slaapen « tkamer s, s ta len schrijfbureau.
KROONLAMPEN,
RADIO-TOESTEL,
REI6 ·
SCi{RIJFMACHINE, portie res, clubfauteulls, ELECTR.
KOELKAST (Kelv lnator) me t
twee deuren, BRANDKAST
(FkheU. SEN KING fornuis,
heeren rljwlel, enz., enz.
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$I Panpattan Konlnf ,pleln Ood

HEDIN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE
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vlieg tuig noor Nederland
wordt tweemao l pe} week

S oedlleatie:

5020

""""',

ten hul ze v.d . WelEdelG . Hee r

~prei d.

r buHenland

en salonMADOERABANK,

AMEUBL., djatle

kasten,
commode,

••
•

f

pe, '

4 .-1.

"Ve t·
~

......

5025 _
M
,. .____•____________________________. -____________-C.________. .MH
,___________
.•___
"

f· ··· '.,:..

".'

',"f", , .

.'.-

....

... . '

.'

'.

'.

"

..

,~

.

' . • • ,.

~

• ,

........

~.

'" ' I '

\"

SOUPE R - DIN ER- DANSA N T
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kwa,',oa'i

De Dan srn u zielc wordt ve rzorgd doo t

e
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"DAS DEUTSCHE SPITZEN ORCHESTRA"
I
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bd Bat u iaucb NleUlut)lact
Batavia-CentruM en Sal..,tl.
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onder le fdiog va n JORG IINNE

12 Muslcl

Wij ol1hingen een pracht-I:ending

50"

,.

NUMMERS

zltJes. boekellkastel1 , sp!egrl-

"

3 .~

aan komst Toerislenschip .. R EII A. N C En

Ayon '~ioponnen

VIOSLAAN No. 29
KANTOOR- en EETKAM ER-

,.,-•,n

I

510chls

L, Th. A. KAULBACH

>

Wocnsdag f7 "fdart o1.S.

De Mailed itie von het 80to·
viaosch Nieuwsblod goat per

P. G. MELSERT

ZOO'II,"(:l 10 a ls
I
Ttld. \\'1. 80G en BOI.
Kttk.hoflu n lTa1\1h-Ab:lnr}.

i

VLU G I
VLUGGER II
. VLUGST I I I

te n ..... il e van de n WeIEdG. H ~ er

"Voudlge,
Rell: t'lt aile met
'.... gl.J~\~r;':~"i")"
F~"~· i':":':r.'~~'.~n';'~';i"
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persil

HED EN KIJKAVDN D
MORG EN VENDUTIE

P acll-te r Grmeen te B !l t ~'""i:l. .
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WU wljzen U den

zoove r vcrschenenl "
Asset. Deel }V 3e Gruk
. nieuw
geb. "
Asser, Deel V 3e d(uk
nieuw
geb. " 13.

Persil w.leM wiH"
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1936 1e stuk nieuw
geb . . II I •
(Zoo iuist verschenen ) .
Asset. Deel II 7e d ruk
'nieuw
geb. f
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soor~

over heel de wereld ~ onze mallcO'urant

:OE INOISCHMAN
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V~rschljnt 1n

Ciladd"l"e,.

UNITlS"

K. L, M.·vli •• •

2ti-handsch BoeklHl"del
"I N S lIl, I N 0 E"

tu,·S~::;.~:~~i~P~,~:;;;.I
per kwa r taal tn Nederla nd en
10 het bultenland .
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rruI.iNederlandsche Handel-Mij.N.V. COED en GOEDKOOP
Opgerleht 1n 1824 .

z.i in onze

z .e R

Batal'la-C.

,

~oofdkantoor
Ve$tlgi n~n
~n

in

•

Provisien & Dronken.
etc.

ttoofdkanloor te AMSTERDAM.
,

Barayja -C.

,Rijswijkstroat 20,

Nederlan d telkens na PllUr Baroe, Bandoelli.

a.nkoms' van h"

,

.• vmmus

voor het Dosten: FAGTORIJ BATAVIA, Bren9t
ons eens een bes:oek en .
U wit daa ryan zeke rhe id yer-

aile voorname plaatun In

\'oorts In j:le Sl .. ~ its

Ncdl'rland en Nedt'rlaildsch.,.fndll l<.ri jgen.
China. Jap!l.1l ('II Arab!! .

Sc ll ;e m ~ ll ts, B l1t!('h- r ild l~,

Wi j bezorgen olles fronco thu is.

SAFE D, EPOSIT
KOFFERKLUIS
~~1~~V~O~O~R~A~L~L~E~W~I~S~S:E:L.~E~N~B~A~N=K:Z:A~K~E~N~~~~~I~;;:,
:~::~; tgegarandeerd.
Ylugge en coulante be-

1-

,

,

.'

"<Y_

•

'"

.....

,..

•

".,

Permanent Wave

-

.~."."

In Prov isit'll en Dran ke.n.
•

,.,'.'

f 9,- OHebehar,doHng f 2,50 ex tra
(.lIes ;nbeg'epen) ,
.

Systoem Vlakwlkkel

'

Coiffeur J. MESTERS

.,

Rijswijk 5

(Grand Hotel Jay.)

Telefoon WI. f65.

,

•

•

N, V. B,AA.K.O.H, T.t 8t, 8t5
Hoo fd kantoor .' • Prinsenst r. G WII, 868

Boekhandel O.B.U.Z.

133m

Tial\~ko' 3S

•

bij
Sluisbrugs trout 1, Tell' 1708 Wf.
Batavia·Centrun1.
Asset, Inleid ing B. .Rech t

prijull.

•

B L 0 K

- -.----"7","1"/. . : . . . - - - - - - - -

80UWK AS

Voor~andell

de Norddeut.scher L:oyd te
D ~e m en

Voor abonnementen , kJ.achten omtre nt de bezorgl.ng van het Batalllaasc ll Nleu'Nsblad geUeve men
~cb te 'Nenden Lot den Age nt, Cleo.

Dit ~IOn~efmllard midde l maakt het gebru tk.van gea:eet.!niddd cn

hl ; dt E'n blau\f, duin- tn
rolt ll. )[omtnl«l nrkrijebJ;t.f
de gloxinIa p!an tJu
tesen

WERNER SCHRAMM

,'

C HER I BON.

BROU

D agE' iijks \'tnt he ad.lI\'()("(
r L )J.
\'au [uroput<c-he

. ' ~".

l"

BRAGAWEG 40 ij

',_

Menteng 14 telf. WI. 820 Bot.-C.

den. op Il d ezer te Dfemt'll ,
van den Heer

· ,

••

PRIMAVER

berlcht van het ove rlU -

•

pOQschvacon tie : yolgeboekt
jul ivacant1e :
yolgeboekt
5039

BLOEMENMAGAZIJN

WiJ ontvlngell het treurlg.!

.,

.~"

KA~IPEE[t'fENTEN

INSPUITING

._._----_._,"

•
,

BANDOENG

bergholel "Iii/ere"· pengalengan hoogvlakle
optil en mei t hans regeren .

Batavi a, den 15. Mii l'l. 1937.
505 1

,,

...

Tondo,lsen 1 u. ri jden vo n
Tel. 950 WI.
bondoeng:

Menteng 21

C. BODEN 5TEDT

. • • ·• . ' . 1

=BA:;.T:..:A~V:..:I:..:A_--::-C
~--,N-::-O_O-=R_D-:-W~':JK
:-:::-:2-=-7

4.600 v i.

,Um <lIe-sen he rvor r~gendel\
Mann und ausserorde ntUchfn Mensc ilen trauern
seine Freunde in J ava.

,·.,

•

G. BUYN

WERNER SCHRAMM

"

I

M. VAN BAARSEL __

{'iller Operation

,•

._.

~.'

Abong West 14

Tel. WI. 411.

•
K
S
L
I
U
~~~:=~~~13~2m:w:'~.~::~~~~~~~.~~~::~_~.~~.~:.~~::.~-::'~.::.:"::-~'.
P~IOI4 36

•

Rena

en

Bota'tia· Cenhum.

c ame ra s en
Cine
loe\te llen .

Brleven onder No. Z. 41 aan :
PublicitelLsbu reau Paauwe &: ~::;I
Noordwij k 34, Batavla-C,
5j

Advertentien

•

Ruime sorteerlng
,

Auhlenl - Boomklerk

BILLIJK,

Fuchs
Tano~

GROOTE TECHNISCHE
Telf, WI. 3600,
"'Gogt .
5060

PRIJS

FI. 100.=

Verkerk & CO.
Kobon S'rlh t

6 · cylindet, 5-penoons
cOflosserie.
In goeden staot. .

1 Projicto r , tezame.,

5038
.

·

ESSEX SEDAN

1 C ine Kodak met lens 3 ,5
. inc!. ledaren tasch

etc.

TUKU II lIONG HIN
Gong KenaRgo 26 -- SeneR
Telefoon 132 -- 136 Welt.

------------~---.-------~------~----- .

MAGNEETJES TREKKEN

,
1

I
•

•

•

,

•

,
,

Offensief

der

,

,

• BATAVLtiSCR
NlEt}WSBUD
.

I

Witten bij Guadalajara
gebroken
•

, S ; :v 11 lJ · I'd, a n C: a~

,

Roode vliegtuigelt brellgen Italiwrell Zlre,re 'treder/auI! toe

NATIONALlSTEN ZETTEN·
l\[ARSCll VOORT

. . ..

f~

P a r if s;

,

I

ANKA~ I"I<

D e' n

oP..·

Maar.t (Havas)', :oe

~:;~~~.~;;;~,
\'t'!lIlUa"ten,. dat zij hun' op"
voortwtten en hun- aal\Val ook

de recht'~ r'iIJdl! van' hei front .he~
I h,on u1tgebte1d~, ten-elnde' de' nank van
het of[e~tef geheel te dekken.

de

langs en ,elndlgt 6 K.M. boven :Brlhuega

dc' Rio' TaJuna~
De acti~1t:elt. d~t gemotOrleeefdll" ",,werd glslieren' J.n., veIlDand, met den
beioestand vall net
d'och' ~n slot£e
l'\.et sh!chtd weer het
o{{ensle( (egEm Gu a'o al\oj! grootets

•

•

i
,

•

,

LG·E.R r- t
, .©'li

•

Spanje
•

,,

De oon...'etgeerende bewegLng; ih Wes-t
rlehUnlJ duurt Yoort,

i!1

Oenel'aal, Quelpo de Llano verklaar de
Radlo"-Sevu)"a :' "Wij l1e bl>eil' iJfans
meest berg1chtlge" geble(f. ovetwQi1.'''',an thans voor de vlakte
De we" tot" Madrid. l:s'
gebled voor ons z!jn

k"etenell geltJonked..

Mad rid, J 3 Maort (Reuter)', Valgens de JUrito
bestaa' gem enkel domlnemn.
par la Delensa is ofdaar de ridtionalistische opr'Mrsch Ip~)~ n\ee,; dat , Is
15011 piint
aan het Guadalajara-IIOnt' tot siilsiand gebracnt '
I, de delensle ZO~ kUnnen, dlenen,"

,,,,1'••

Aangenomen wordf, dot dit ten'deele he t gevofg is
,van de versterkin'g eri, welke d ea r 'dd regeerin'g welden
gezol1den en gedeelielijk oak \io n het feit , dot, de nO'"
tionalistische troeperi 'rio vier d agen van h evi'gen s titi'd
tlhans teekenen van vermoei'dheid beginnen'
ve r· '
, toonen,
'

te

Ti jde~s den tegenaanvaf der regeer in gstroepen wer,

Matskll

ieh 'en: in' (fet V'ert e

Ver.tiO lgM M(H-skll. " l k verraad !leen
militair gehetm ilOanneer ,tk zeg
d'at deie heiM gren zen- vrUlOet ort~
passeerbaar zijn ribnaakt door
middel van groote '"estingwerICen,
groote legers, toeg erust met alle

t eYwij f <}
" peclale ""'' '(lOndent van, "ir..
het r egee,- [v....,'" deaannatlonailstfsche,
het Guadalaja ra-Iront, meidl,
vUeijt"uigen
riingscommunique allen' holian'en .:inn.
,
t\~~·~ ondanb- de laaghangende"
rc geheeien dag republlkelnsche
OjJllWrsclt. cler ' Rooden
pen-concentra,Ues aal) den
ten Costen" van' Madrid- en -btj de·
J arama. bombardeerden.,
Va I e nc i a,
14 MMlf I(Reoted. Hier ,woldt uil; Barceiona wor<it· -geselnd , dal;
tlonalfstlsche vU"egiulgen ~'~1.i~~:~~t:~.
,ste(fell' ts"a d'~IOna en ~-badell
g lemeld, dot de tr<iepenufrf..ladfid fangs den' weg riod(
gebombardeerd,
Guadalajara (eeds' vOdrbij T;ijtJ'ique z,i'in 'opgerukt. Vet-,
De omvang der schade Is
ruet
glens berichten uil den Jaramase<:tor nebben de Wilten be~e n d, evenmln als het aantaI ,Ia,eht- I
offers..
hievig doch zonder resultaat dd, Ro6den aa~gevall'etl,
"Reuter';
waarbij 3 eskadrdns nationalisHsciie cavalerie varnie- neraal
tigd werden'.
1-

al3mede

een

reusachtt'1e

Ondanks het Celt, dat het vUegtufg
I~~~~.~d. een- hoogte, van sleehts 45 meter
p
toen hei' liet schlp be&.!"hoot,
v,'erd' geen de r 12 passaglers- en 46 Ieden
der bemannlng-, gewend',
'

lucht...

ntacht.

"". '"' ' . ~
, ,;"T1icins is' htt de'. beurf d& an"~

un

der~ ' de mocratfsche landen .om
ke'il. z6 te 'deen en .fZ~~ te too7!en.

dat zij e~eneens weld- ~n r..ric!1';
te 71 emen 'e ~c;" .;wo' noodfg, oIlers te 'getroosten' in 'een sirtjd om
een oorlog., te 'voorkomen,
Sov1et-R us la nd, sterk tn zijn gelool ~1/1 de t oekom.st , en 'ervan over~
t ulgd dat ' zijn grenze.n goeci-be-,
tl.iaakt zijn. tegen toelken aan val
ook~.. toacM 01' het oogenbU" dat
de vredeUevenrte landen van- Eu.topa h e/, besluit hebben ''1enomen
wel ke va '~ oeide 1l)e'1e» zlj wfUen
vo1'1en.".

Zlnspelende

In' de nota, Wqorin,. eropwordt 'g ewezen dot de ltali09f'lsche intervent ie een , schendj,n~
vcirmt" vo'n artikel 10', van her. , ,
Volken60ndshol'ldvElst, wordf eeri,
opsorrimin"g geg~ven vori verschil!ende gevotlen von o~)Yee'r"
de' Itollaori$che' inteiventie" elY.
war"den" verkloririge'n' gecitee(<f.,
afgeleg<;i door ffolianen" dfe-dbor
de' roodel'f gevan'g en zijh' g"enO'''
me';:

op

het

I n' de nata' worden' vervolgens,

,\Wit waren' van' PhUiPPevUle' in

g.erliS- rt'aat M'arsel1lEJ vertrokken en;
ret1~ od!te vee't 3 u\fl' ortdern'eg" toen
vHegtulg verseheen, omla-ag aook en
dekkeo:' met ntachlhegoweervuu"l'
stteek!'~ verhaalde , de'
. ..Daarna Uet. de vUegel"
kUif'iirien en, wierI>' vlJt
\.;an~ vIet tn.. l1et wat"et
-, De
die v"a.:n een' hoOKtd" vall'
meter
I:;~~~:~~ vIel plat op' ~1"e' bru~ en'
ervan bntplofte.

I

de beschuldJgingen herhoald,
welke. in, December: ;.1. door mi'..
~iste( AJ'v6r'e:t def Vay6 tijd'e,;:s
de buifer'lgeworie' zittihg,von den
Volkenbond ' werden ofgelegd,
doc.h geen1 , concrete V'oorstellen"
worden 'g edoan' im:ake' de; wijze;.
woorop' de situatie; welke thans
ZOUi bestaon-,
opgeheveh zou'
kunnen worden.

,

..
•

'

Gen<e've, 13 Mrf. (Reufer).
Alvote:! del' Voy6 verRlaarf iff"
zijh' protesf, dof fief hu id 'i ge' of..
fensief gesch iedt door vier ge'-'
regelde divisies van het Italiaansche lege", nJ. drie' divisies
zwarthemcfen (fcscist ische milit ie) en een' di'o(isie- h.,ittQrio, aile
onder het bevel van Ital iaansche
generaalS'.
V60rt's ' be'vitidei"l' zicn' riOg"
fWe'w , speciali!
b"igades· irl
SP9nje-, woorvan' een u!t gere·
gelde I;)uitsche troepen. ,bt?stoatr
olsmede vier compagnieen ge~
m'o to'riseerde' co"rooini'eri.

w.tj yoerden ,eer duidelij.k zlchtbaar de
Fransche vlag".
De Fransche autoriteit-en maakten be~
kend, dat als gevolg Nan den aanval
,.. Djebel- Antap" vier krolsers zUn vertroJ{k:eri om: d'e Flfansche lt60p-vaatd'IJ-IM.QIm"'EtlRI'J>IS(;III& COll1'tlUNISTEN
I~R::~~i,I:~n de Mlddellandsche Zee te beI~
B e.I g, r a. d· 0 , l:J Ma·arll (Reute,},
FranSClh schlp, dat 400 Montene.DE TRICOWRE OP KOOPV.1.1R. comniunlsfen aan bOOrd hac(
Dt.lSCtiEP£N'
d'ch naar S'pailJe' wll"d"err beg-even ,

Japansc~-

~:~.~~:,~~~I:'c:~: nabi/ Budva aa:n de- MonfenegI1jllP' a: r >1 ~ t< uaart
Alfe' Fi'a'l\SChe' kOopvllarders" .
kust aangehouden".
b[i'l'I'len ' tad{\I:S van: 125 mljr va n de De cOmmul'llste~ we'rden' doot a~
II~t;lnd~~~; i(ust 6e6berf van het Fran:te Budya bereeht- en· tob
een..
c!en:..rtement van' H'andel fast; gestraf(.en veroordeeld+

antt-Kom.intern-verclrag
verk1aau{e
dat dit 'V M~~;.~~
Duitsche

;

mf-

ma'Ji!ltrW der nationalisten liU tid N~r4.;
1..'\(

,

a rrlveerd'e;. verklaarde' dat ten
J'un lters>-vl"1k-g~ulg nlet athad' gewotpel'l.' nalaa,~t'.'::~~
60k !neU nf..:h "

soorten. modern. oorlogsma terlaal).

,

dlen verschei'dene kdrionrien Duitg'emaakt,
gl evangenen werden , g 'emaakt( die volgens

~

M rt t S 15' r t 1 e~ f'i Maart ~'!:'~it'dl
Prissy. tie ~"ZU'gVoer.der' vati net!'F'ians ~l\"e' s:s.. "b~ebelL IAnta:r'; .. ~at". I{~t:eren' te

!1'os ten'~.

TerzelJdertijd is ook onze economische' paraathefd bOven elken
ilvv/el .VfJrheven":
S a f a in a n e' a. 13' Wart. (Trans:"
De" .sov1M-ambassrideur VO~!1it'~
ocea·n )'. .(ad Iie't Aslurle-ftont ~haalden
liferaal1: toe~ ' dat d'e S'ovfet- U1Ud
~e
natioil.aU'stls'che troepelt giste"ren
on.;n
tddelif}k' M el t ai:ln'g~too)1d" be..;:
nleuwe belangrlJke successen.
(eld (e' zfjn 01' krd"chtdad{ge wtjte~
To Escamplero werd het Cront met 4
K.M'. verleilgd', t:er-wtjl ten aant"ar slra(e- , t!e' ZQa k van' ,den vtede en! 'tier de-'
gfsch bet'alfg"rtjlhi punten werd' veroverd·. "mocratfe' f!t ·ve'''dedi'geil.

iiJCIITdEVECIITEN

,

SCiriEP'V',UI\-t'

SUCCESSEN DEn. WITTE.N'

"

'

ats"tll'ER)'[ING" DElt- FKiL"'iSCU'g

deeMs twee JJ1err~
zen te verdedfpen, n.1, in het Wes-

J1e> Nc-

G' e' n' e·. . e, f 3' Mr r. ,rt t'ar"ls6ce-onl". De' Valencio-regeet'ing'
I\e"eft een nora geritht aon dE!.'r
VoIRe-l'Il:)on'd', Woarili w6fdt ge"protesteerd .regen' de beweerde
rtoli.oo'nscl'le Jn~erventie; in SpanJe, mtonderheld oon het Gu04
dolojara-front.

Al'ltd'"

l1"eb-bett

Maart,.~·

Det Vayo't ptotesl' ,

our-' ,De Aanv'at ,op de "Djebel

" WU"

141

Dat het tekort aan manschappen
thans' een aeuut probleem- Is- gev,'orden
vOOtt de' roode lbevelhebbers "wordt aangetoond> dool' den· zeer; jeugdigen leeftlj"d
van sommlgen del' gevangenen,. dIe tljdens- de Jongste- gevechten werden' gemaakt. Sommlgell> del' gevange~eriorrieq.
r<>Ode soldaten waren· slechtIJ 1~ Jaal" otid.

,van gooefende troe_
'het weerstands,
heert
. relt,
der jeugd:na
heftlge bombardement:
roode poslUes, door" de riatlQnal1stt..
sclie arHllerle op Dortderdag IJ. zljn ge-

Lo nden, 13 M'aart (Havas) .
D'e' sovJet-a"7nbassadeur Mafskyverklaatde heden tijdens het NaUonale Congrcs ;voor den ,v rede en
VOO1' V"r'eru:lschap met de SovtetUnte, flat ht} thans ,m et volle ver~
anl. uioordelij~held ooor elk UX?"rd
lta1t zeggen; 'dat" de· Sovld-Unf&'
mom.enteel stetk genoeg ts-om- 'elken aanval \:)1' SovJ"et-R'usslsc!i ge"-bied; .vari de 'til de van lde lk'(j
te'nlcut/JJche 1n'ogendhe!d oj groep
van mogendheden " ok, fia l kunnbt'
alslaan,. wnder terlfge bultenlandSCM h.ulp.
1

H' a a' g.

derl'a:ndsdie gez:lnt t"e Benl, Jhr'.. A.. Lon:.. ,
~ don; Is ,benoemd: tot permanent verte.. · ~
genwoordiger van' Nederland' ijljl dim
VOlkenlxmd:

.

I~~:;~~:,:Z\.dlei\' ali:hiS den: aanval- OP", GuaI'
kunnen .openen .
pinosa de Henares el\

'

Ttjden-lJ de opera tIes blj Torlja, welke
plaats- door de. natlof!,alisten weI1'J, bestarmd\ ondanks het Celt dal; de rooden
v e r~den tegenstand boden, verlo~en de
rooden meer dan· 400 dooden-.

Voort.1 wordt gemeld" dat de communlsUsche JeugdbatalJons bevel hebben
gekregen de rood'e mlil'cla aan de Rio farama' aC te lo.ssen,

De dele t.egen Madrid oprukkende , co-

De fronUItUe loo.pt 'loor

1:1 Maarb (Trans-

.'

ocean). Volgens te Salamanca ontvangen
berlchten'· zlJn' del verllezen, die de roode
troepen~ de: lllatste· dagen· aan het OuadalaJara:-Cront, B.eibbenl geledel1;, bultengewoon' groob.

Over de Sierra ' de
1 , Guadarrama I ,

Verwoede strijd om het bezif vori Trijurque

1,

,

Nederland
"

handen

In

Roode~

Maishy" o.ver U. S. So. J(.

•

,1

"

Verlie:ren ' der

R(!geeringsitoepen nemen hel inifiatief

,

1937 - TWEEDE
;

"fer·

1

Y""

1:;,h~~~,,;d~:.:,·,~drfek1eu"t
teo voeren van de"n
, elf
de' brog en' weI Zoo

.oj

:vana(

a d tid,

na. tic naIistische

. va:n Guadalajara
rimgstroepen gingen tot, den tegeriaanval
O\'ler en hel'o\'erden den wet ria"af Afago"
•
o\"ll~r f'ln afstaild van 5 kilonfdet;

, 1
M 0 S k 0 U,

13 Maart (Transocean).

de bladen zal het groote .kanaal, dat de Moskwa met de Wolga zal
te
verbinden-, blnnen enkele masnden voldeze organisaUo.' Antonio- dd Rosar en
controle hebben
"Oalry
Lon den, 12 Maart (Reuter). He' I toold 'Zljn.
Garcia RodrIgues; dfe belden lid zijn
, weg n';i'at Valencia.
Strijd om TriJu;qu&
aufurlteUen
der nOh-lntet'ventle-comwanhopige pogfng e'n dOen
de talangista. vijf ~litle-agenten en
mlssie \'erklal\rt nog, dat de
Na de voltooilng van dIe' kanaat
i
brengen In de
conunissle de vertegenwoordlgers
aldus verklaren de bladen - zal Mos- .
andere personen werden in
S a I a man c a,
l'L\O'RID f(,tNDlU,tYi' fN'1"V('i'lEF
; t~'~" aam ez!im zlJ he~
door mlddel van een bevaarbaren ,
NoOrwegen en Polen
octean). Een \"uwoede tegella'anval
hiermede in arrest gesteld."
beseffen van een J;otale
waterweg met. de Kasplsche zee ver- .
dF rcg<:ering::;tro,epen op het,Gu~~alaja~aL o' n. de li,
14 Maart (RRute'r)', De Hd dod van' deze' otganisatie was
van. de roode defensie-organlbonden zijn,
Dultsdhland,
en
rramt ge.-anceerd Iloopte de Wjtten ZaMadrId han<l.haafden gtneraal l\UaJaI en' artd'ere rood'eilet front afs gevolg van de
welke laatsten
der poglngen om. een absoMe'o 'Zal dch herlnnertn dat v!jf- IanI'" '
Icrrdag het (hrp Trijurqlle te. ZIJ scl'lUnehi den' aa'rival gevarigtn' te' nemen", tr'twijt ziJ' ,
doOt de
eenflOofdlg opperoovel in te sCelteri.
geleden begonnen werd met. den a:an~
latlden In d"6
'
Oos~n ,gebroken te heb- tradiCCen de moeifljklied'en tussehen
Z3.\terdaga\'ond hernamen de natfonaliscorresponden£ meldt verder. .
leg' vart het-· kanaal en dat- h~t meeteri- ,
.-- 11_'"
:n', ben'.
worde, dat de feg'eerlngs:..
tenl het dorp in een nieuwe,:,' swrmaa·.-I trOf!p"ell Z:lt.(fr(lag J.1. bijna :j mijt v60t- anarchlst-en,. s),ndlcallsten en de vakroo1e autoritelten de zuiverlng,
det ·arbeldet.5, die eraan" werktert, ', v1ee"-admlfaa1 Van Dufm
vall. in den loop van Zondag werd de ultgekomen zljn, Terwtjl Valencia
",,,,,nl;g;"g.,n, zoo mogelijk. aan Ie wak·II,,;
partlJ en de vakverwaren, In hooCdzaak periColonel"
LuiHi i5 deter te 1.oudef{ a",1
onbetrouwbare elen'l.en. wegens polltleke' mlsdrljven :
drlUk door de Roodf'n uitgeoe(end zoo weert, dat de Roode'n den: aden dezer keren;,
zljn am-bll fe" aanvaarden.
veroordeeld waren.
gl':)Ot, dat last gegeven \\'tr"4 het dorp nleu....e vorderingen hebben gemaakt, 811 een inval In het &ootd"kwartler
bevolkfng. ver'loeht alie
DE- DUITSCllB CONTROI.E
we:dcroJll Ie onlrulmen.
'legt Madrid, dat ztjf flee gew-onnen te'r- d
',..
I I
Evel'lals' biJ den aarileg" van het kareIn slecllts behoudell hebben.
e organlSa Ie wer een aan a wapenen
en andere wapenep., welke
nad tusschen de 06stu"e' en de Witte
beslag, genomen, e"ve'n'aJ,. eed aant"al
het
bezlt
van
parUculferen
zljn,
B
e
r
I
Ij
n,
12
Maart
•
tee hidden de O. P. Oe-autorlteiteri lid
•
teekenfngerr O\' er vetslerkingeR van de
toezleht op de werkzaaroheden-.
De buit bij Trijurque
weJingelkhte
kringen zal
nootdsu,d, w:elke laatsfe onrniSkt:nbaar te reveren'.
do! l)uitsche
correspondent der "Dally Herard" t,~lf~~.- trener~
Na de voltooUng van het kanaal Is' de
.
'd"at
de
verwarrfng
aehter
'
het
assfsteeren
bll
hunnebes{e-md waren \'oor hd hoofdkwartier
'P. Oe.. voorllemens de blnnenhavens .
fM a d rid,
It l\laart (R'Euter). Ve ,
alsmede
de
oneenfgheld"
en
U I t , "V!l. r 'e n e l .a w 0 l' d tilvan de nationaJisten.
Rybl~k en tT811tst te verpeteren.
twlsten tusschen de roode
In Spaan~he wateren.
Zaiterda( jJ. veroverde steUinieft wei.. gemeld,
d-at
volgen3
het onizet der
de voor dit doel , Voorts· bestaat ' het plan het Wolga. .. .
act[e
Vo'-genso ver!llrekCe meded'tellngen d!n
dell( Zondag zonder moeite beh~'uderl'. rte een l' ,eg·.eerlngs"commumaken, Galt onder
. . 14 ' dezer 'btl de Don-kanaal in het dlstdct Stallngrad
gearre"steet'd~ peroonen vroegete le~
da;g w~rd hooldzakelijk besteed aan', de n I q u 4 d' e a a n h e t G u a· ~· ,a ...
modernLseeren.
' ,
omstandlgheden
Ingeltjfd,
van de com:munlst~he partlJ" vak"elnt-erking van het \'erove'r oe ferreln. I a j a I' :t - C ron· t. a a n vall e n _
Ook hlervoor "ZulIen _weder poUtiekc
tegenaanvallen
of anaNhlstlsch-syndlca..
MADAID
EN
Ct\TAWN"'~
fnunlddeb ging de luchtma<:ht art \Vit- d e l t a I 1 a n' e n e e n ern zljn.
'"",,",,.nen worden gebrul);t.
s~lge
nede';ro'
laag
heb~
(roepen.
teu voort met het bestokell van den ben. g eleden en op vree"Oe correspondent I)evestlgt tell
Bat (j e 1 0 i'r a, 1) Maart UlaV'as}.
RUSf..iL"fD8 GOUDRESBRV£
dat een acuut tekort aan
Gwadalajaraseclor. Grmeld wordt, 'dat seliJke wlJze door de
van
de'
zlttrng
vari
den
Cataen levensmfddelen In de
tOlen de Witten :r'rijurque nrliekt"l, 1.jJ reg e e r i n g s v I leg t u I g e n
Mlnistetiaad verktaarde Pre- M 0 s k 0 u, t4 Maart (Reuter).
•
bestaat..
ztjn
nCgestraCt,
Taiadellas, dat- de zittlng uitslul- OrCIc:leei wordt medt?-een grooteren v.oorraad kri"jtsmateriaal
gewjfd was- aan' mllltaire .,raag- gedeeld, dat op "JI, e Vet·
aclhterlieten dan de rr(e~rinptroepen
Verklo.ard wordt dat
eenlgde · . t a t e n na, d e
toft dusier ooit hebben' buifgemaakt.
de I t a l i a n e" li In hun
De PremIer verklaarde, dat. belan,'(lk. 8ovlet-Un-le
thans d o
vl~c· hl;
hon" d ' ~r~en
doowar1!n tenomen om op
grootste goudreserva
de~
en gewo llden hebwijze s ~eil te werken met ter wereld heett. VolDe weg naar Valencia b ~ n , a: e' h' t e" f It e I' a. £. e ti' .:.aan: b.et Madrllee'nsehe - ' ge ns r a.m';'n g 0 v.e rsGh r tj I.i ~
hun' " Vle'~ri-ez' en vI::rren
bllJli:t', dat C'atalol'lle .
deze het bed rag van
S' I g u' e n z a, Ii l\Ia:art (iteiltir). zelCs derg ~w· g;.",' d;;r· da-n
doen wat noodlg Is oI'rl.
la'-11400 ' mfilioen pond ster- .
D~ regen onderbrak wederom ' den op- die van
g 1st ere n.
verpletteren,
1 n g.
., ,.
,
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15 Maarl 1931 - tWEED!!! BaD
I

Ver, .Slalen

Frankrljl<

.

•

"Teritoonstellingswopen,
stilstond"
,

Atneriko . bijt von sich of
. GUAR,DrA.INCIDENT
N,\SPEI; V,\N LI\

TOESPjU.\K VA.."; LEBRUN

.'

Par lJ s.~ 11 Ma art (Havas), President Lebnm sprak hedenavond de FrallBehe naUe toe in een radloced<', waarin
hlJ om natioll\te eenheld en het staken
van partlJtwlsf.en en pollUeke \'ergadedngen verzocht, teneinde 'een ..tentoonitelllngswapenstlLstand" Ie beglnnen.
De President yerklaarde . met klem,
dat h 'ee waarborgen het succe3 der de~
fensleleenl ng wilen verzekeren, 11 .1. 1-.
De opbrengst der leening zal door de
regeerln" worden gebrulkt om de nooo:zakelijke bcwapening le finRllcleren. terwlJl zU vastbeslolen Ls de begrooth}g l!1
evenwleht te brengen, en het economlsche herslel ell een vennlnderlng der
uUgavel\ te ver:zekeren; 2- de wisselkoerswaarbora- verzekert de InschrlJvers
een "olkomell veUlghe1d .
De President her1.nnerde f'taan dat.
het flna ndeele herste1 tn 1926 werd yerzeJterd, toen het. yolk gehoor gaf aan
dell oproep van Polnca rf. Toch waren
de mcellijkhooen' toen veel grooter dan
die van thans.
De tlnandeele moeltljkheden waren
t.oen nlet aUeen een gevoIg van oorlogssc-hade en (!conomlsche depressle, doch
ook van nleuwe bewapeningslasten.
. President. Lebrun verklaarde met nadruk dat de · versterking van land-, zeeen luchtmacht. nood7.akelljk Is om Ibet
hootd te kunnen bleden aan de algemeetle bewapenlng In het I::ultenland.
Het. bewapenlngsprog ramm:l zal op
met.hodlsche wUze worden ultgevoerd.

Washington, 13 Maart (Reuter).
Amerlkaa.usche ·ambaossadeu r te
BerJljn William E. Dodd had Vrljdag~
mlddag een onderhoud met. minister
Von Neul'ath, wiens aandacht hij ve s ~
Ugde op de door de Dull!:che pees, In
De

De Duitsc'he Nota

,- - - - - - Tiedeman & van KOlchom

Parijs ziet toch een . kons I op gedachtenwisseling

bijzonder door de natlonaal·socla-.
lIstische All g r Itt gebezlg~e taal t .a,Y.
het Amerlkaansche yolk en de Amerlkaansche regeetlng naar aallll!ldlng van
het La Guardia-Incident.
h~t

•
M. Sipongi e.. / . 100

,
15 Maar't

...

80

en Fronk r ijk, terwijl En geland 1m Italie de integriteit 3% lndl. 1937
95'/"
95'/.
'IT'T',,,
,.
v an de Fra nsch-D ui t sche 'g r ens zouden waarbo rgen; 4% IndJij 193'
101"1..
A.. 100
4% Tndle 1934a
101'"/,.
"
.
3° Fra nkrijk zou de verzekering m oe te n geven, 5V,% Young (m. verkl.) 30 V, 30YZ RedJ. LebOng
"
" . , 100·
16.
dot zi J' n verd r ogen me t S o v jet-Ru slond , Pol e n en Tsjecho- Amsterdam Bank
163 Y,
Emnl
.
Javasche Bank
. 30'1~.
"
;, .. .. 100
s iowokije niet in s t rij d zi jn m e t zijn v erplic h tingen vo I- Kolonlal. Ban.
87
86%. Moeara Slpooal

fttq

190 ~2

119%

'"

..

-215

.

P a. r IJ s. 13 Maart (Havaa). De mlAan den anderen kant werd In Fe.
nlster van Financien besloot reeds bru arl 1937 In totaal 62 mlllloen francs
Dlnsdagmorgen de In.schrljvlng open ta besteed voor de oprlchtlng van nleuwe
stellen voor de tweede tranche van cia maat.scha ppUen of voor de ult.breldlng
d~fensleleenlnr, aangezlen - aIdus ver- van het kapltaal van reeds bestaande.
klaarde hU - .. het meerend~f'l van het Tn Felbruarl 1936 was dlt bedrag slechts
Fransche volk, 111 hoofd~ak de bevolklng! 36 mJIIloen franc,.
in de provlneles, geen tlJd ileett gchad
om -van de ult·zonderlljke voorwaarden
Tn Februarl 1937 was de opbreng.st
van deze 1~nlng .gebrulk toe maken". der omzetbelastlng 12% hooge r dan In
Hoe groot de tweede tranche' za) ~ljn Februarl 1936.
I.s nog nlet bekend.
Voorts Is het aanta l werk!oozen seHet verluldt, d3t de posllle van het
st.ablllsaUe-fond, ill telangrljke mate dert begin 1936 met rulm 80.000 verwordt versterkt door het ter~gvloelen minderd tot 400,000.
van l1et gaud ult· het buitenlalld.
Uit Londen wordt gemeld. dat de
bladen
van aile rtch tingen ellthouslase
In linandede krinlen is men opzij n over het succesvan de eerste trantlmlsllS(h ,estemd ten aanzlen van
che d.er I<~ra nsche defemle-leenlnr.
de pel'$pedieven, welke door de deRe u te r meldt nog dat de Inschrlj .lensldeeninr worden geopend, tevingen blj de poslkan toren en andere
meet daar hei Fransche econol'llbureaux voor de lweede tranche der defen sle-Ieen lng ten bedrage van ' 2V:r mU. s(he le"'en z..etr dufdeJijke I«kenen
liard Dlnsdag ·a.s. zullen worden gevan hersty vertoont.
opend.
liet Index-cljfer der IndustrJeele producHe, dat in September 1.1. '95 bedroeg,
steeg In October tot 98. In November
tot 99, terwljl het In lanuari 120 bedroeg.
.

.

De Confederation Oinerale du Tra-

vail heeet reeds bekendgemaakt voor
een bedrag van 250.000 francs te zuHen
Inschrlj ven als voorbeeld voor de vak..·ereenlglngen. :

.,

Italle Is van oordeel dat een e"'en tueel
nleuw verdrag eenvoudlg van vorm zou
moeten zijn en{snel moet kunnen worden toegepast, terwljl het geen vage algemeene beloften moet bevatten. doch
duldelljk omschreven ..·erpUchtingen , die
aile partijen 01' zlch moeten nemen.
Wat Belgle betreft Is Italle bereld dezelfde waarborgen te geven aIs Engeland,
FrankrlJk en Dult.schland . .
Het Fransch-Russlsche verdrag werd
nlet door den woordvoerder genoemd ,
doch aangenomen k:m worden, dat dlt
een der "g~ wlJ zlgde omstandlgheden" Is,
waarvan hijo-'sprak.

446Y..
311 '(,
301

~!~:y.
81

H Y:r
201 Y..

In be!de hoo fd~ted('ll hceft men gel!n
TO(h etn kans op ,tdach- poglng gedaan ·Olll hun te l ~ ur$ telling
lrllwissdjng ?
over den slap zel f te verbloemen .
Par IJ s, 13 Maa rt (Havas). In pollUeke krlngen wij st men, de berlchten
de pers omtrent het Dultsche antwoord besprekend, op de te!{enkanting
van Duitschland om Engelal1d dezeHde
waarborgen te verleenen, welke En geland
volgens het verdr:ag valt Locarno 01'
unllateraJe wljze aan Duitschland verlcende en voort.s op de bezwaren van
Oultschland tegen elke ovt'reenkomst
tot wederzljdsehen steun. welke binnen
het raam van het pact Is gesloten .
In dlt verband herlnnert men eraall,
dat Engeland. Fran krlJk en SeIgle op
19 Maart 1935 een o\·ereenkomst tee·

Deze waa rnemingE'n worden gcd3an
door do Dultsc he bladen. die van de gelegenheld gebrulk maken om ee n utt eenze tting te geven vaq Duitschland's
dlploma Ueke doelstellingen met bet rek.
king tot ·het West-pact.
Eell det gevolgtrekklngen, welke te
Pa rlJs wordt. gemaakt ,- zegt het
B e r II n e r Tag e b I a t t _ Is dat
Dultschland klaarblljkelijk het autom atlsc he aspect van het Fransch-Russl.sche
pact wenscht te elimlneerell .
tZle verder Derde Blad}.
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L o n den, 13 Mrt. (Aiteta). Heden t ~ Obi.
195.5. Olstettn 195.4. 4: Weken. geieden
Obi.
180.6. 52 Weken ieleden
J . ObI.

•
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nil. -
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128' )
121' y", .. ·)
Dell Spoor
Sem. Che r. Tr.
I
59~'t··-)' 59;.')
. 46%''') 46 ~. ·)
Sem. Joana Tr.
232;.') 233')
GasmlJ. Nat.l
264Yz')
Anlem
' .
518')
513')
Tarakall
319~'2"') 321'-')
Soerowlnansoen
B:I.!lIa m
205'''). : 201"')
RcdJ al1g
.
De markt hOod een . onregelmatlg as- :.
16
pec t.
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100
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Na afstempeling.

Aflledane iransacuea
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-130-

Motor· Cy.
U'/,J.tJ,d. L:
.
'.
:3
•
.
:
10P/.
-.. . . . . .' A500 _ _
.' . . ..
.• 6. 100 _
i .%:Obl: In~·4~: · " 101 /. _
.,.." 'l ~ - '
.. ..
' ·. l 100 .5% Obi\.

-

.)

j6~

..

-

-

..

..

20

~
125

163

113

.II 200

Eenak:alls '.
Zuld-Bantam
93
....
. A 100
Te.nkan ·
348
t<on. Olle I
"
., A. 100
Alg. Expl. MU.
Philips
91"j .. 1CiUe.!i Strvlce .
Citl~s B1rvlce prds.
50'"/,. Shell Union S
76~'s
Shell Union prer,
50Y:r CorD. Trust 8 h'
53%
6. 10 lh. S d!str.
44% CorP. Trust ~b.
. 6. 10 lh. S acc.
12 '
Corpt)r
Trust Bh•
.00'/,. . It. 25.sh.l
W I ,. deth!en.. S t . Corp.
218
Montg. Ward en Co.
Int. Nickel Cy.
216
Gen, Motors CorP.
18.
171'% Gen. El~tr. CY.
Anaconds C. M.
GO(
Standard Brands
433Yz Kennecott' Copper
10.
u. s. S.
199
Gas MU.
HOY. Gu. MiJ. Nat. bu.
Anltm
An\em Nat bez.
44
Electr. MlJ.
538

Pangheotan
zaghebbende
- slecht,
onderllng overleg met Engeland en Bel- Pasl r Nangka
Contine ntal 011 .
33%
gle kUl1l1en worden geopend.
Comm. Amer. Smelting 75Yz
,
Chrysler Corp.
121'¥4
Uit Brussel wordt gemeld, dolt de Ben gkaUs Expl. Mij.
Tr.
(mod.
dlstr.
Corp.
Dultsche en Itallaansche antwoorden op
type)
de Brltsche nota Inzake het West-pact
heden aan den Belglsehen ambassadeur Union PacIfIc (cert.
l08Y, ') lOS
gewone aandeelen)
te Berlljn en den Beiglschen zaakgelasJasumlj
Ugde te Rome werden overhandlgd.
Cert. 6% Cities Service 31'Yz .. 371/..
16
15~.
DuHsehe ,·erb::u:ing Cert. Hudson car.
B e r I ij n, 13 Maart (TtanSOcel n).
Hoewel de Duitsche en It a ll aa n ~che antwoorden 01' de Britsche nota Inzake het
West-p:lct ult den aard der zaak een
belulging van trouw aan de Locarno gedachte vormeo, hed t de wljze waarop lllJ te Parljs en te Londen onhangen
zljn te Berlijn groote verblzlng gewekt,.

--

1!8

'i'3~.

1251/..
365 .
358l/z
225
338 .

-

-

B•

_

-

-- -

- -

.. I. 100

Bliliton
Almtm

206 Yz

-

5% Obi.
i~ Obi.

.,

310
208

41'5
- --- -91
- -

°•

ItaW! 1;'~e:~Oid
een n1euw West-pact volgens de
selen van het oude verdrag van LQcarllO,
doch rekenlng moet worden gehouden
met bepaaIde belangr ljke wijd glngen ,
o.a. wat lbetreft de gedemllItarLseerde
z¢ne van RlJnland.
.

..

13 Maart

°

De orbeidsmoe ilijkheden

Tweede Tranche komtWoensdag aan de'markt

'1$

30$
'avasche Bank .
Cert. Nederl. Handel-MIJ.
206Yz ::ut. N. H .' MiJ.
- . 206
Lon den, 13 Maart (Havas), Volgens de eer- Ned .. Ind, Handelsbank
171
:iandtlsbank
111",172 ~ol
.
Bank
1
8!1"4 8~1 'J - ,
120
ste berichten kan het volgende worden geconcludeerd Ned. Ind . Eseompto-MIJ.
•
162
Handelsverg. Amsterdam
53SY.. Amst. Banle
Holt.
Bank
.
uit het Duitsche antwoord op de Britsche nota van Kolonlale Bank .. •'
S1'y.
E$compto aand.
Amsterdamsehe
Bank
164
Y
..
A.
November j . 1. betreffenue een nieuw verdrog von
Konlnklijke Petroleum M11 .
433 Y..
Rubbtr
KonlnkllJ ke Paketva3rt. MtJ.
199 Y..
Locorno :
Vorsltnl.
Nederl. Scheepvaart tlnte
140~
va Ch ina J apan Lljn
109
182
1 Duitschlond is b ereid de neut raliteit von ~elgie Ja
460
Dell Spoorweg MIJ .
12711
Klnlne
7Z
UDle
te woorborgen o p voorwaarde dot d e waarborge n, welke Ned . Iud. Spoorweg Mil. '
98% J ap!lnl~n
348y", Rolt Uoyd '
doo r Frankrijk en Enge land word en gegeven , ide ntiek Philips
Rubber CUlt.. MIJ. Amsterdam
33SY,
·P M
zijn can de Du itsche;
Internatlo
217 . ' MU. Neder!.
2 0 Duitsch land
geeft de voor keur aan de formuleILl~detev.. Stokvl9
182l\ N. I , Spoo,
.
MIJnbouw Mlj . RedJ ang Lebong
201
Dell Spoor
Van he t oude ve rdrog von Loca rno, volgens 'felke de
.
1~~~Ch". n ;
verplic htingen o veree nkomstig het We stpact zoude n
S lot k
r, e n (Anet.)
I~ ' Joan. n,
91
42
w orden b epe rkt t ot no n·ag ressi e tussc hen Duitschland
,nut. 13M,\.,
. [,'Ii. '

De :unbassadeur verklaarde. dat de
Amerlkaansche regeerlng nlet in staat
is een. verklarlng te vlnden voor zulk
een bulten gewone scheldpartlJ en onge[undeerde aanvalleu, die waau(hIJnIIjk zonder weerg:l zlJn wat grofheld en
onwel\"ocgll.lkheld betreft en sehokkend
"'oor aile fa tsoenlljke mensehen, vooral
daar zlJ geheel ongerecMvaardlgd zljll
gebleken.

Optimistische conclusies over economischen toestond

13 Maart

•

's lot k 0 e r sen (Elgen Dienst)

Dc ,ekst del' Nolu

Ret
verIuldt.
dat
de
Amerlk:l:\nsche' amba~ad eur met. n adruk
beelt ;{ewezen 01' lhe t felt, ddt de
Amerlkaansche bulteniandsche poliUek
Is gebasee rd op een algeheeIen o)llder~
Hngen eerbled voor de rechten en gevoelens van andere landcn, doch hlJ wees
eveneens met klein op de waarborgen
det Amerlkaansche grondwet. voor de
vrlJheld van het woord.

De

•

Hcurs Ie Amslerdam

,

,

Nabeut.!

•

I

,

c

(Otrlc1eele koerstn, nac1ruk vtrboden) .

_._----

I

•

. '

, Adviezen Gratis
I"m
.
Duitsche verbazing over buitenland- .·
H-a-n-d-el~en-N-i-jv-er~h-ei-d
sche teleurs telling

tJ

I

. .
Beurs te Batavia

All. Auuronti."

Detr oit, 13 Ma:u t (Reu ter) . Ver~
wa..:ht wordt d:lt de gedelegeerden det
United AuLomobUe Workers heden een
ove reenkomst zuBen teekenen met de
De notionolisotie der
General Motors Corporation. welke overeenkomst het elnde zal betee~enen nn
wopen.industrie
de geschUlen, welke hebben geield tot gens het nie uwe v e rd r ag , W anneer d eze verd,rogen wei ~~di. ~~~:m~~~~·MIJ.
191 .
.
de Jongste stakJngen In de fabrlek en der
in stri jd met de verp l ich tingen v olgens het nle uwe ver- , Handeliball k
m
Par Ij s, 13 Mallft (Reuter) . Het General Motors Corpn.·
De voornaamste kenmerken van deze
orgaan van Leon B1UIR, 1 e . Pop u ~
~:%
1a Ire, meldt dat d" regeerlnr heelt . overeenkomst zljn een verbod op het drag z oude n zijn, z ou F ra nk rijk zijn ei gen verdragenl~. : :
Calv~, Cert.
93
besloten de Schnelder-fabrtek te Le beglnnen van slt. down-staklngen en de moeten wi J· zigen .
I
•
Phil!
33SI
'
Creusot, een valt Frankrljk's grootste Invoerlng van de -arbeldsweek van ~ da4° De Eu ropeesche vrede wordt verzekerd door de . lInll';'er'
170r.
wapenfa~rleken, te naUonal1seeren.
gen en 4Ct uur.
.
samenwerking tusschen E ngeland, Frankrijk, Italie en ClUes Service
3\\
De Moniteur Officiel bevat
een beslult, waarblj de regeerlng con.
'
d
d
V Ik
b
d
Shell IInlon
24"'"
OUD-IJZER VOOK lAP.\N
DUltsch!and
en
nlet
oor
en
0
en
on
,
Shell
IInion
Cwn,
pret.
77"'"
tr6le verkrljgt ove r aile afdeellngen der
92'/,.
U. S. Steel
• fabrlek, welke oorlogsmaterlaa1 venaarNew Y 0 r k. 12 Maut (Reuter).
"Niels opzlenbartnd:!l" kenden, waarin bepa ald wordt dat de , Anaconda'
5O¥a
dlgen .
Ongeveer 180.000 ton oud · Ijze'r lIgt in
bepallngen van het verdrag van Locarno, Bethlehem Steel
7tP/,"
verschlllende Atlant.1sche .havens opgeSOli/,.
slagen In afw ach tlng van vracht·rulmte Lo n den, 12 Maart (Reuter). Joachim gehandhaafd bllj ven en waa rbij Enge - Montgomery Ward
$poorweg·ongeluk
. 53*In "vooQ Europa en. het Verre Oosten Von Rlbbentrop hee ft hedenmorgen ka- land evenzeer gewaarbon,dc Is als ga- Intern. Nickel
General Electric
14%
bestemde schepen.
pUeln Eden op het Forelglt OUice be- rant.
standard Brand,
11 ~'II
DERT'E..~ OOODEN
Gemeld wordt dat de ",oorllaarhste be- zocht en hem het Dultsc he antwoord
Ten dotte word.t opge-merkt dat het. Gencral Motors
49' /;.
S~;::::~h;.~te~
van
dlt
Ijzerafval
zlJn
Eni
~;:,~~~~~~~m:op
het
Brl~che
LocaCl1oB 0 r r e ~, 14 Maar' (Reuter).
,g
en l ap3.n.
Het Duitsc1\e antwoord Is Dultsche anlwoord een hoogst gewlchllge Kellllecott Copper
50~,.
bepaling van het oude ..-erdrag van La- Borsumlj
2~1'~~
wIntersportupress van! Parijs
De 'bestelllnKen voor deze til a ndere een document va~l 12 pagill a.'s.
1
carno lracht aan te tastel1. volgens weI- I Inlernatlo
217 .
)[on& Dore-. waar een ,roote '~~:~~~I~:~I:d;:~:~herbewapenlngsproa:ramma.s beIn oWc1eeIe krlngen wordt verkla ard , ke de va.ststelling van een casus belU " Lllldeteve, :l. 300 nOQi. 179
metalen nebben record-a fme·
plaals heeU, ls nablJ Corqu01
11'8;.
dat de Duitsche not.a nlets opzlenba- door den ConseU moet geschleden; Aig. Exploratle
doordd de treIn te,en een boom
aangellomeu •.
60t
rends bevat en dat de voorspellingen Dultschland steIt 11.1. voor dat In het BlIIl ton Ie rubrlek
dJe Un U"ol,e Tan den sf..orm op
.- -- - - - -.434%.
om trent den Inhoud, welke tot dus- nleuwe \'erdtag zal worden bepaatd, dat : KonlnkllJke Olle
raUs wa.s neer,ekomen. Vele w" •• ,,'
verre werden gepubll ce~ rd, aile onJ ulst. belde garanten. Engeland en Italle, ge- Java-Chlna-Japan-Lljn 1()8 Y:r
zamen lljk hlerover zullen besllssen.
Kon. Pake tvaart Mij.
195%
werden rdelescopend. :\Unsleru 8 per- Straits Settlements
zlJI1.
Seheepvaart Un le
138
sonen zijn gedood.
•
Bern. BtoOmboot &: Pro
Het anlwoord zal voorlooptg nlet worDe Framche ambassadeur te Londen CUlt. MIJ . Vorsten1.
MY.
,\t\N'G RUPENOE TOONEELEN
Demonstreerende koelies , den gepubllceerd.
Corbin zai · J1edenmlddag te P;uljs arrl- H. V, A,
530
445
Pat ij s, H ~l.aart (Transocean). RECIIERCIIEVRS EN ST,\Kt:RS GEAmbassadeut VOIl Rlbbent rop zal In veeren .en zal minister Delbos In kennls Arend.sburg
ND
loop vall de volgende week Oll - stellen van de eerste lndrukken in Brlt- ~11 Bat. Tabak
3<l9Yz
Aan,rljpende toontelen speelden zleh at
wO1
n l~u~,/kapltetn Edell bezoeken, nadat selle regeerlngskrlngen 'van het Dulische Dell MIJ.
341'¥:r
antwoord.
op de plaats van
htt
spoor\\e,onrrluk,
S
I
I'
Ma
t
het
Foreign
otnce
in
.staat
Is
geweest
Oo.!.tkust
121
.
.
n g a I' 0 r e,
..
ar (ReuJ
367
.
Senembah
Uei aantal doi)(fen bedraa,t 13. De hJ- ter) . Ult Cooray wordt gemeld: Vljt het document op grondlge w!jze te beIn Fransche dlplomatieke kringen be- Malabar
35~H'2
ken va~ ten vrouw en een ~d .zijn nor InIandsche iechercheurs zljn .slaag., ge- studeeren.
sludeert men op grondlge wijze het do~ Michiels Arnold
.
220
Illd· ,eldentIfieerrd. De minister van raakt illet een menlgte stakende ChlAmsterdam Rubber
lIet Itallaausehe :mlwoord cument.
336'%
$innenl:andsche Zaken heeU deb naar nee~ h e 'welies die V3.n KaJ ang naar
D:l lldat Rubber
3HWz
d. ptaals van de ramp ~,even. Het,on- Kuala Lumpur mat'theerden, ten 'elnde •
19.
Sumatra Rubber
~12Y..
tien hu nner outangs gea rresteerde kaMalang Tram
80
derzoek we., uU, dd de 'spoonng:.luto. meraden te bevrUden. Twee recherd.
SeraJoedal Tram
H\>
erusllg ...,ond,
riteiten Hnl,e jann ,eleden moeHe heb- cheuIS
Besoekl Tabak ·
ben redaan om
~~'!'I '
ont den spoorwer
suotld te krI1;en,
van den grond,
de
125
deb hitrte,en nrlettt.
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5%Obl. Gem,&>m, '25 _
,.,. ObI. dtm.5Oer,
5 % <ObI, Gem. Boer.
5 ~i%Obl.

0, .P'ban,
6"~?,"Q ObI. Oem, Tegal

en Pekalongan

&% (ObI, Hotel des
Indea

l% <Dbl. PI, Hotel
5% CObl. Hot, Homann
5% <Obi, DJocJa Hot.
6", <Obi. Java Hotel
Or.. ObI. Plantentuln

6% ObI. Piant.e-ntuln
Ie leemna:
Ja.su.mU

102

NUlmij B/ C :

170

Hotel des l odes

-

liS

-

Jl

115

,6

Strooohoeden Veem

-

In(,aLssobank ROOT. II

- -

Boemga. ' M1!\OC'r
Of 'fl. Boeki~ Lawanll
BodJonii Datar Gew.
Pl"f-t'. BodJ. Datu

205
279 1/ .

Baslilalll'

DaL Manggoeng
Oan:dasolle
Ged·1!h .

ISO

200

1". 1'. A'dam

Z!cht A'da.m
3 m id A'dam
2 mid A'dam
4 mI t! A'dam
5 mI d A dam
T. T. Londen
' ?;,cta Londen
•
30 d / ~ l"Il:<!en
3 rol a Londen
T.T. AU:itraltil

36~/.

355

-

80

2~0

285

125

1821{,

1a5 2'0
17 ~

65'

. 214' 21.5

Sum. Rubber
8 1tiBrd)a

•

-

7(1

MIu1daling '.
M1ciuels Arnold
N.JlS.U. 2e n;.briek
Perbo.watle
Panlgheotan
Pa:illt R:andoe
RadJamanda!a '

•

-

~06

Par.

Mlllabar

,

250' 260

-

80emadra
So("rowinangotn
Tjb.ampora
TJ !slaroenl
TJU<entab
Tel8J.ia Patengan
TJWlnODt.t'b .
Tal(D('n
Wama.$Ol!ir,
J av3l.S(lhe CUltutu'
MiJ. Rubr . .fr

Zicht Auslr~ UI

_

31G J22I/, ':'. T. Amu{ka
1621/, IM
Zlcht Amerika

.>5
210

255
195
23'1
1, ,

Slotkoersen
.
lTot

Jav·. Bank
" VOtl'steil lande n"
K. P. M.
N. :1. S.
Kol . . Ban k
Delft Spoorweg MIJ.
8 . ,J. 8.
8eflaJoedal Tram
Etnlill

t·Na

13.02

\y",nen
Z1eht !talll!

343.'~

l; !r ht Kopenh.
Zicht Salg(1n

.~ .

43
160
215

T . Swatow

T . T. Slng a~re

Rtlsl1rtJ

17H~,
1 07~.

56"~Y4 '

671,12
661,12

66~~

. 73~.'4

73~8

20"
"

20~'8

1

, .
.. :Batavl~ '

_

r.r.I'I.

99"/,

~

11/)0

7.11

1.~2'/.

1.1'2 1/ .
1.1 :1' "
"61/ 2

I.~ .! I/ .
K'/~

,,1/ J
301 /,
7'!N .

8'"

3\ '
1l~/,

51

. ..

"40

.0

"
In'/.
1\71/.

61"1.
f,7 11,

!l2

:)2 1/.
1
/.

'r

5,:>1/·,
~ 4'/.
:.4~!.

~,4 3/,

't
f8.75

1 0 ~3 ,.

101 1

per 100

I tU5
p~r 100

(A!\e~a)

An1sterdam

102
102
24%
2<l5-20Slfl
157

23J

290
15,5.
2:!()·

(Aneta)
..
,

12 Mrt.

u u r)

•

Londen

;

Ketan Bangkok ' 1 6.25
/10.11
Ketan Java
.. 5.60
" 9.06'
,
Slijp Boeloeh
Krawang
,,4.40
" 7.1~
.
12 Mrt.
13Mrt.
J'el'lulchte w ·beitismoeilijl.·/ref/ell. b~i'n/I tll!llcel!'·f!1I. JV fill sl reel.
Huller Boeloeh
Zwarte' 3ingllpote clf.
•..
Krawang
,,4.10
" 6.64
3'116 nnb 31/16 aanb
Batavia onge3ninleerd
,
Serlijn slil Londe1) Mrt,./Apr.
Beras
Kepaia
witte Muntok ~II.
Mrt.lMeJ
4"i un!). 4;/! unb.
TjlandJoer
,,6." 9.111
B e r I Ij n, 13 M3.art (Transocean). LondeD
•
Bat a v I a, 15 Maart (Eigetl
"wart. LAmPotlI CU.
Beras
Machine
De ' aandeeienmarkt was stll vall aan~ Londen Mrt.l Ml!1
3 unt).
3 m:dpr.
dlenstL Onder lnvloed van het ge TJlandjoer '
,,5.50
" 8.1)0'
zlen.
..
(Nadruk
verbodenJ.
drukte' slot te Ncw York en m ogelijk
Later wlste n diverse l ondsen
ZlLVER
"
ten gevolge van de Mba'cle in "Vor ~
te m onteeren . I
(Van Wessellnk' en Dijkhufs)
De obllgatlemarkt was eveneens stlt
stenlanden" heerscht.e heden op de
Lon den, 13 Maart (Heuter-Ea s t~
van a a nzlen en
bled vrijwel onver- ernL Cash 20"/,. en termijtt 20%. Br.geheele markt een onzekere s tem3nderd.
Indle k6cht en China . verkocht. Specuming.
DE ;\IARKT TE BATI\VU .
Oallmoney deed z~.~ tot 3.
hnten
verkochten
.
De
affaire
was
geAandeelen N. V. Cult .uur MHtring, de markt prlj shoudend.
Bat a v I a, . 15 Maart tEigen dlenstJ.
~chappij de r Vo rs tenlanden openXew York
gedrukt van
Palembang Robusta MrtJ Apr. 'J 14.•
3,.a nzien
den 20 punten onder het nlveau van
nom.
Lampong Robust·a Mrt./Apr.
B 'o mba y, 13 Maart t Reuter-East- 1 13.20 "Yr., f 13.50 aanbod.
Zlterdag, hetgeen te laag b!eek In~
I
New Y 9 r k. 13 )bart ( Ane~
ern). Cash 52 rupees 15 anna's. Verr.
gezet., waarna de koers wederom
Witte Muntok peper Mrt./Apr. ~.o.b.
tal. 'De New Yorksche beun bood
medlo Maart 50 rupees 12 a nna·s. Verr. Banka. I 19.50 nom.
. .
41j~ % pun t monteerde.
een gedruk, aan:zien ill nrband
medio Aprll 5(} rupees 15 ann:i'.!. De
Zwarte Lampong Mrt./ Apr. , (~. k. Ba."
met het leit, dat men nieuwe moelmarkt was prljshoudend.
lavia) 1 12.50 n om. (e.k. Telok 8etong)
De overige sulkcrfondsen lag-en zwak
lijkhedt'll nlet de arbeider!l verwacht.
J 11 .80 vr., 1 12.- aanbod . ·
.
In de markt en ontmoelten geen noeCOPRAB
Citronella Mrt./Aprll 1 1.42% vraag.
men sw:lardlge ·be-Iang·s telling.
staalwaarden en aandeelen de r au1 1.45 aanbod.
Rubbefa baden een lets luler aspect, tomobiellndustrle werden a angeboden
Lon den, 13 Maa rt (Reuter-Eastwa:ubij Ams terd am R ubbe r 2 punt en in de meeste gevall en llit -be l astl l1 gover~ ern). Ma a rt-versch. 20.11.6 mldpr.
DE MARK'f TE SOERADA.lt\
wegin ge n en te!l gevolge van wJnstne~
prijs gat.
Aankoopen door Duitsche persers en
Un[eve r stelde zlch begi.nbeurs op 171, mingen, we lke op den voorg rond tra~ van de ziJde der handelaren joegen de
S 0 e r a b a j a, 15 Maart (Aneta) .
den.
doch J:ep later tot ' 170~~ terug.
prljzen omhoog, doch de markt flauwde De tweedehands s ulkermarkt b!eef ' on4
Sporen boden weerstand .
Van h lndclsve!lllootschappen voeJden
nad e ~h ~~ d . ~ I,. hetgeen ver~and hleld verand~rd en ·stll ..
Rubbe r fondsen ontmoetten minde.r met de sympathle welke voor andere
aandeelen I n ternatlo zwakker aan , doch
Ru bber: sheets 43% vra lg, crepe 46~/,
ilg Llndeteves vril gUllSl!ig In de markt belangst elling ondanks de meded ee~l.n g , artlkelen aall dell dag werd ge:egd.
vraag.
.~
dat Go od Ye a r den prijs der
Bankwaarden brokkelden lets a t.
De markt was stll.
De scheep vurtrubriek was meerel1 - balld en me ~ 6% za l verOOUD
Kome 1 11.75 vraag.
'
,,
h 0 0 gen.
deels beter gedlsponeerd .
De mar-ltt was stU. •
Tegen het slot was de s temming geSporen waren echte r zwak ke r van
Lon den , 13 M:lart ( Reuter~Eas t
De N. I . V. A. 8. verkocht voor '(onaanzlen 1<11 ilepen g'e durende de behan- dr ukt, waarbij Ch ryslfC lager noteerde ern ). openmarktprijs In staven flJn sumptle 769 t~ns superieur.
en alndeelen mijnbouwmaat.sehappijen F.er oz. 7.2.4'/i .
dellng verder ter ug.
.
,
P hilips noteer!!e In sym pathle met zwakker In de markt lagen .
De om zet bedroeg 1.1 30.000 sh ares.
Amsterdam 5 punten hooger.
~L\lS
De Bankf lI~ie
Voor oilefondsen on twlkkelde ZIC!l
B \l e n · 0 s A Ire s, 13 Maart
geen noemenswaardlge in te res~e .
Am.! t e r dam, 13 Maart (Aneta.).
(Aneta) . Fair a verage quaUty (slotnoHet pr ijsldee bewoog 2.l.ch hlerbiJ op
tee ring. In papleren pesos) per 100 il:1l.- Inzake de voorgenomen fu sle der Invorig n lveau.
I
ten-ma
rk
ten
casso',ank · met de Bankassoc1aUe wordt.
Maart-leverillg 629.
De
Amerikaa nsche afdeeling
was
verilomen . dat de I ncassobank de houfi auw van toon, hetgeen in het blj zOll ~
•
ders van gewone aandeelen der BankR UBBE R
der blj staalwa arden tot u1ting kwa m .
assoclatle overna me der stukken zal
De mij nbouwrubr lek on t moette .maSing apo re
C h 1 c ago, 13 Mnrt tReuter- voorstellen op een basis va n 55 % mitl%e belangstelllng en ste lde zlch op vonus het zegel voor effectenprovlsle. Het
Eastern ). Ml<i-\ersch . 134~/s.
r ig niveau.
tReuterEastern)
•
aallbod gesch ledt voor rekenlng van eeri
Leeilin gen lagen lets lowakker In d~
tynctleaat. De B:"l.nkassoclaUe u l Uqullnarkt..
13 Mrt .. 13 Mrt. 15 Mrt.
deeren.
New Y· o r k, 13 Maart (Reuter~
Kllme 1lI3rkt t e ,\mslerdam
open
slo ~
Eastern). Maar t -verseh. 14.38.
1'
0
3
RUBBER IN DE VER. S'r,\TEN
Am s t e· r dam, 13 Maart (Aneta). 8nut.f ,po\
."
3~l! ~
Drlemaands dollars deden pari en dito
' . April
,
UB nusnu..KJ\T
3'N.
New Y 0 r .k , 13 Maart (Aneta).
Londeu 1~':l d. dlsaglo.
• JO~
ul\/St'-pt.
~./~e.
:Y:N .
Rijstnoteerin,en van 13 en De s tatistlsche cljfers der R ubber AsEr heersch te een k;llme stemming,
"t.o.b. YIl"t.
. :J~ ' :i
l' lIIaart
soclatJon of t he U. 8. A. (per honde rd
waarbij de ondertoon ... ast was.
:'>- 1 t:<1lum olanll.ew
tons) zljn voor Febru a ri als voIgt:
Doordat de Parij sche oheurs ge~ lo ten
Mr UAl>l"iI I '
•
:lR3.
Ban g k 0 k: Ke'an no. l ' e. k .
Invoer 433, co nsumpt!e 503, voorraad
was, werd <seen ...·erkoop!:d ruk van lo"r a n - !lolled bllrk Mrt J.AprU J 71/.
Batav ia. aanbod 1 6.- p.p. of "J 9.11" op 28 Februa rl 1939, zel.ende 09 Amerl~
sehe ziJde ul.tgeoefend. dOC!l aandeelen l d e ma rk t oj.lende zeer s UI.
per 100 kg. .
kaansehe havens 535 en e.on sum pl1e van
Koninkl ijke badCll t l}ch ceil IU5teioo3 :! I!
..
"
gere
genereerde rubber 135..
.
aspect en lagen iets luley.in de markt·, ..j
lr.oln. ti e I\
J?-va ·Kelan . e.k. Batavia aanbod I ~ .30
No e w Y 0 r k·, '· 13 Maar!. {Aneta)'.:
waarbiJ zlch een beperk(.e h a ndel out- . ,
p.p. of f 8.~8 per 100 kg.
• Gedurende de maand Fe-hruarl werden
~
(Reute r-Eastern)
wlkk.elde.
In de Ver. Staten 43.000 t ons r ubber ge ~
. Rubbers dedcn zlch vast voor. Anl~
\
. K r a. wan g: fr. wagon Krawang_
13 Mrt.· lijn (naar gelang v. kwalltelt tn pJaata im porteerd. Voor consumptte werden
s terd a.m Rubber werd goed gekocht. Het
12 Mrt.
50.000 tons aangewend. In J anuarj wer~
fonds monteei'de en sloot ot> het beste
v.
levering)
•
. open ~lot ope" llo l
den 33.000 t ons Ingevoe rd en 49.0~0 tons
punt. Enkele Incourunte soor ten lagen
"ot. not .
11.01.
"ot.
p. p. of p. 1QO kg. verbruikt. Elnd Februari bedroeg de
luler, doch ' de stemming was hler loch
Petlah K . Boeloeh
voorraad 194.000 tons, zellende op AmeSheets spot koo p.
\'oor het grootste gedtelte vast .
Maart aan b.
,,3.15/ 3.20 .. 5.10 15.18 r l'kaansehe havens 54.000 tons. In Ja ..
verk.
H. V. A. on tmoette vraag. Het fon ds
Lolosan Boeloeh
nuarl r esp. 202.000 tons .en . 55.qoo ~ons .
AprlI
koop.
'
trok evenals de incour an te soorten
Maart
aanb.
..
3.4013,45
..
5.50'/
5.58'
\"tU.•
koers aan.
.i ul1er Boeloeh
.. AprU/Junl toop.
verlt, .
Maart aanb.
,, 3.65/ 3.70 "s.9-i / 5.99
,, '\~~'[STERDA.'[ - T ,\PA..~OELl"
Gewone aandeelen "Vorstenl an• J&ll / ~PO
(,00,"
SHIp Boeloeh
>erll:.
Ma.a.rt aanb;
,.3 .90/ 3. 9.5 ,,6.31'/ 6.311"
A m s t e r dam, 13 Maart (Aneta).
den" boden een :zt:er fJauw aspect,
• Oc\./Oeo _ooP .
r~tlan h . ntt,.e
De N. V. Rubber Culttfur Mij . ,.Amster..;
hetgeen moet "'orden toegescbreven
verk. .
Maart aanb.
,,2.95/3.- .. '.71'/ 4.115' dam _ Tapanoell" hee ft een saldo ~wln st
" Jal1'./M,t. koop.
aan de ~richtel1 betrelfen de een
Lo!osan Tjeree
ten bedrage van J 12.969' geooekt; Het
. .
,·erk.
Maart aanb.
13.15/ 3.20 1.5.10 / 5.18 totaal-verUes der vorlge Jaren wordt
reorgallisatie van het bedrijr. Prevereffend met de reorganlsatle . .
lerente
TJlan<1Joer:
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Slotkoer.sen
73.55-73.58
Mark
8.93:v..,·8.94.
· Pound sterling
1.82"Va-1.8216/,.
·D ollar
,
i.8.39%-8.39:v..,
Franc '
Praag
· Weenell '
34%
V.-ije SchWing·

103Y2

te 8ata'lla

!

.

139 Va- 140
182%

Kleinbanddsprijzen van rilst

,

,

"n

92

46' ,
t04 1{1
18.75

.

I'rod uc

4.5

52

1~, .

~

9.7)
46 1/.

40

7.11

7.13
7.13

13'. ~

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

Bt:AD

•

13 Mrt.
IS Mrt.
IF'!' I '
.
laatll:.
bledk.
lntlr.,
49 ~~ . '
.
1
1
533' I ft. Bst.lSmgapore
104 / " 1. H'/.
".13d
433i?' rt. B:\t.l Lond~n
S.j:l(,,!/,
1
l. ' I ·~ ,
S3av: ,'to Bat/N.~YO fll;
US2 / ,

..'

.

66~8

9'1.
4' ,s 8

per 100
3·1,~ Halderabad (Sind) 61 1h

,

59%
lSY"
65%
67% '

15Ya

1. 13
1.1 J

4P :~

. , '1'. T, Br.-ln dl~
3011,1' T . T . Colombo
,
T . T . Japan
36 ". 4 - 38d
~4 Zleht Japan
196~" ZJcht Manila.
96Yz T. T. Honglr.ong
85% ·T . T . !l.moy
128Yz T. T . Shanghai S
4.4%,.45
T ..T. Foochow

.

Moeara' Sipongi .
CHiles Service
Alg:, Expl. MIJ.
J . <0. J . L.
8 . tC,. S.
Sta.l1dard Brands " "
General Motors
Int.. NIClkels '
Kom. Olle
I{. V . A.
Unlle
Zd.·-Banta m·
4~1: '% ObI. Gen. Soer.
6% Hotel des rudes
3% Leenlng 1935
Shell Union
Bas;lIam
ArdiJoen3
BoeHj. Datar
Mallldaling
Soe)madra
Tehaga Pateng"an

lHY"
60

71 %

144

R.9'
MIJ I

ZlCht Zwltferland

Zleht Stockholm
Zieht Oslo

u u r)

3.88

v,,~/~

Zicht Duitschland 1 jl / 2
Rebmarken'
'
Reilistermariten N.P. < 0'/.
ZlcM Fraa, .
6 1/ ,

130

- -

1 3..02

3.89

<#;J I/~

't. T . ~"rankfUk
131/7
""III
31'1/, ~Icht FrankrtJlr.
Zicht Be jgli1 (Helga) ;Y:Jl!1
170
T. T. DuilJiehland 131 /,
2'1'\

160
21.5

262

101

Batavia, 15 Maart
Fae- E:iComp- HandelstOl1J
toMU. bank
.' HI, ~.PI,
91'1,
~/.
OCI-/,
9'-)3/,

UBI/.
I :~1.1/,

_

• 56

,

67

. Wisselkoersen

3\:0

-

JUliana
,

'20

•

33 Ys
122%

102

'Hl/4

. - .. _

-- -- - -_.

Beitrs-Overzichten

67 Va

Corp. ·Tr. (Mond.lt. Sh.)
InternaUonal Nlekel
Union Pacific
General Electrle
Standard Brands
General Motors ·
Montgomery Ward
Kennecott Copper
Standard OU
Hudson Motor .Car.!
Stemming: 100/11.

-,

M1!I"Curlus

32:y."
1231'8

Anaconda
Bet.hlehem

-- ."

Pro Hotel

•

CIties Serv\ce
Shell \1nlon
U. 8. Steel

.'-

vall Maall'(\ag 15 .Maar! ·'1<):f1 ,- tWEEDE

PEPER

12 Mrt. 13 Mrt.

~HI/, 2i!NJ -

Batav!a ",Y«m;

- - -- -- - -~ ~

(Van Aneta-Reuter)

108

Bem.<8tb, Pr, Veer
Ind. Bl. Vr, Ve!'m

..

BelU'8 Ie New.Yorl<

.,

4% ObJ.O.·Java

--

f

•

,.

,.

.3 UrI.

Bet,h. Steel .

CULTUURJIIJ. DER " VORSTENLANDEN."

franco wagon

,

Plannen ,~~
(Aneta).

Uilvoer
v '0lgen3 opgave van het Centraal KantOOl( voor de statlstlek werden gedurende de inaand Februarl 1937 ultgevoerd
(in tons van 1000 kg netto) aan:

8.09'

5179

ruhlber
witte peper
zwarte peper
matts
kof"fle "
cOpira
cltr10llella oUe
allel suikersoorten
s~p.e rleure hOordsulken
hoo)ldsuiker
mu(scovados
vlorelbare melasse
verlharde melasse
VOl"'stenlandsche tabak
JaY'a
kro:ssok
gaj:Dlek
tap,locameel '
slft.ings
p,ea:rl
the'e
kapok

3

67
33279
2289
928

I

84.611
5015?4
33058
nihil

6170
. 210
~64

'59

2675
9061
18047
540
922
4014
1861
9.7

11!1

,
CLEARINGKOERSEN

men Haa g, 13 Maart (Aneta). To~
15 Idezer zljn de volgende c1earlllgkoersent vastgesteld :
Rtelchsmark
L.lre
P eseta

73.57
9.61
11 .00

---

"G ONDlU'iO"

[)) e 11 H a a g, 13 Maa n (Aneta).
De voorstellen tot reorgan lsaUe der
Rulbber CUItuur Mij. "Gondang" zlJn
goe)dgekeurd.

der N. !f.
der Vorstenlanden, w~lke O.a. het volgende lnhouden :
·De op'rlchUng van een nleuwe N. V.,
waarln de ondernemlngen, de bedriJven ell somoolge gel1eerde N: V.'s der
"Vorstenlanden" zuilen worden ondergebracht.
rn deze nleuwe N. V. zullen de pre~
ferente aandeelen der " Vorstenlanden"
parI en de gewone aandeelen op een
. basis nn clrc":l 20% van het huldtge no·
min ale bedrag deelnemen . :
.
Wlnstaanojeelen worden omgezet In w
creeeren waardepapler, hetwelk recht
geeft op een overwinst.
Het plan Is gebaseerd op een fusle
met sommige relatle-maat.schappljen . ..
. Het nleuwe kapitaal zal wor~et1 ultgeg-even met het r echt van vOorkeur
"oor de aalldeelhouders der "Vo r 5ten~
landen" en eveneens met. het reeht van
"oorkeur voor de fusioneerende m aatscha ppijen .

I

Cf~pe sDOt kOop,
~6
26 1 , .
welilks prij shoudend in de markt
Sheets .5po~ koop.
;!j'., e
"}31/.
Er on t wlkkelde zlch IIcht aanbod in
lerk.
2 \~h.
233/ ~
Utlllever,
welk
fGilds
·een
lulel:en
grond"
"
Apr./Jur.i
koop.
23
'/1
"
2Y'/1'
13 Maart
toou bezat, doch zlch tegen het ~lot
• JunVSept. koop.
2 ~!/z
13 1/oz
1 sh. 2"1,.d.
~t:f&.. •
'J3-\/~
23 11 / 1•
lets bete r liet aanzlen.
Ish. 6'/~ d.
PhUlps werd door het publIek flink
De m arkt was zeer s ill van alnzien.
1 sh. 3d.
gevraagd. Na vast te zijn geopend, lIep
2 sh. "1,. d.
het londs verder omhoog en sloot op
SVIKER
1 .!h. 'J'I .. d.
l1et beste nlveau val\ den dag.
L onden
Gewolle aandeelen Van Ge!der's Pa~
Slotkoers
" . ,
, (Aneta)
plerfabrieken ontmoetten vraag en wls ~
(Reuter.-Eastern)
ten op koers aan te t rekken .
13 Ma art
Claims Cura~ a o Trading OJ. waren
12 Mrt.· 13 Mrt.
Mont
f..u'/, - 6.6
beter gestemd ell deden 1 96.-.
1
4
.88I7/~
J
Mol
6./
6.7'
Tt. New-'(ork/ LQndtn
7
De Amerikaansche a tdeeiing lag ver~
4.59',.
n. N"ew~yorkJPar1JS ~
.AWSUttu.s
t .8
- r,7 /,
deeld .
i)e(:{fllbt' r
54.65
n. New-YorklAJp.$~dam
6.~
d.1~/.
Er ontwikke-Ide zlclt ee ll ruime han.- MQal"~
' ''1 2
69
r...
•
del
In
Ilch
t
materla:t
l,
o.a.
in
aandeelen
, •
I.
der Amerlkaansche lederlndustrle, welNew York
De 'econo'l~'ehe 10('slal1«1 jn ke vast geste md bleven.
(Aneta)
Op de' obligaUema rkt was de 3 % Ne.
E~lgelalld
derlalldsche leenlng v:ast van OOon.
Nleu w contract.:
13 Maa rt
L" 0 n den, . 13 Maatt (Reuter) . De
Groote betaJingen op Londen- .
1.:.6 b l e.d~n
roaand Febru.arl · w!\S dlt jaa r in Engesehe gddmarkt
J Me.i
I • •.
Jull
""/1
htnd, wat den · over~ee!chen handel be~
&
pt..
1.30'1,
L 0 t1 den , 13 l.t:aart (Reuter). 011 - Oer.... mhe r
tre'ft, de voorspoedlgste sedert 1930.
dall ks de groot e betfll1ngen voor bells:- Mlaa ..t
'."1[,
,
'De ' ultvoer, bedr oeg
38.500.000 pond tlngdoele:nden, bestcnd er geen geb rek Mel
\.J7
, ',,,Ung,: 'hetgeen slechts 500.000 pond aau beschikbaa r gel d voor de leene l's, J ull
•
~~~.:r.~:m:~.n~:der. 19 dan de "orlge mees t die nog steeds profijt trokken van de I'
KOFFIE
maand • welke bovendlen gord koope leen in gen.
lang~r 'Was.
De elearingban ken bleken goede koo.New York
pers V3n sch:ttkl stbll.Letten, zooda L dc
(Aneta)
: : De jnvoer bellep III totaa l 71 .652 .000 discOlllo's zlch ' fl auwer yoordeden .
p
' o'n'"
" sterling.
De Egyptlsche a fdeeiin g del" Liver·
Hiu de J anei ro. Nleuw Contract :
:-De '
· In . de eerste hvee lnaall- poolsche ka loenma
13 Dee.
. rkt was vast ge:;tcmd ,
bedroeg 15 mllUoen pond naar :l:an!elding van de speculatleve ,r.,fi":ut
dan' dIe In het.zelfde Ujd- aankoopen In Gi ~a en S:t kelhlt'ldh , dic M;i
.
:'J uli
terwijl de ultvoer In de~ 50 punten mon teerdc.
'y ak '
1 III
'1. l:i
zelfde .
1.ILi _ 7.1"/
8 millfoen pond sterUI~g lonD"••g.A"mna.lI".k,aansChe afueeling opclldc S('"pt.
I Ikcc-mbE'r
meer
•

I

-

"7.2$· 1
B ,o emlajoe:
fro wagon BoemlaJoe: ..
SlIjp Boeloeh H.
Maart aanb.
.. 4.10

a

" 6.64

SlIjp Bo~ loe h ke;pala H. O.

Maart ·aanb.
Menlr '·A. " .
Maart aanb.

"

.. 4.50.

',, 7.28"

.. 3.20

" 5.13

..

Poerwolterto:
fr . wagon Poerwo_
kert,Q :
SllJp Boeloeh H .
Maart aan\>.
,, 3.90

,

.,
" 6.31'

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

Uitvoer von Java en Madoera
Vo:aen:: opgave van het Centl'aal Ka ntOor \'oor de Statts~:ek bCdroeg hct totaal ge ~
wic ht (I.er gedu rend·~ de manr.d Fehruari 1937 u ; tg:e\"c e l-a.~ soMeren \'001" Java ell Mado?I"
2 2 •.0 0 0 ton met ~~n totale Vr'a arde va~ I ! 0.3 0 0.0 \I O.

uncI! G oud en' zUver)
Bll.lW S'ewlcht in l OOO·t. t.
Febru:lrl
J:1r..I Pe-br.

H avens;

1937

1!)16

'randJ. PrlC'k

193
67.3

15.9
41.6

Somarang

27.8
10.1

15.8
13.1

8.S.2
23.6

U
3.3

&:A>raba~l\

Cllul-be'll
Tjllatja p
.Pekaloll:C:1ll

,•

T fg'al

PII.sot'!·oea J1
Probolin:!;;o '

1.8
2H.6
19.7.4

P ill I <l lw ,1I a ll
Ball J cewan~1

Tolaal

Java & Ma..d-otra · ..

I

22 •.-

3.3

7.9
9.a
7.7
7.S

12U

1937
-1.1 .-1

163.3

60.7
1:).6 ,

IS.l

\J.g
43.1

H .9
4d.S
3:!.6

1:4.3

46'.2

1936

31.5
81.4

26.8
28.6

1.1
3.5
9.2

12.2

13.8
14.1
9.!) .
250.7

W aardc il! lOOJ.OXH. GU:d.

Feb.u3.t1
Jan./Febr.
1936
1937
1936
7.4
11.6
16.6
21 .9
2.2
10.·
5.3
4.7
1.9
l.l
4.2.6
0.6
0.6
. 1.2
1.2
0.9
0.3 '
1.8
0.8
0 .4
· 0.2
05
0.3
1.0.1
0.3
0.3
0.3 '
O.G
0.41.5
0.5
2.5
0.8
. 0.9
0.5
1.6
0.8

1931

2'

0.7

0.4

"'.3

11.8

1.2

0.6

42.1

I

.
,
·

•

•

,

•

•

,

.
\

,

,

,

'

,

,

BATAVIKASCU NIEUWSB'CAO
e

,

TH

· TURN

,

,

,

,

,

t-IJehael,
,:

mel

- ..

. .. .

REX

Spoedig in

Gcrlrude
Ray !<filland, Sir Guy Stan'ding,

Paramo'un!', my',{ede',d'Ia'ma

, ' -

"

,
,

.

, 3

SOPHIE LANG
. ,

OF

Twimot' nr~AJJ

vau Maau.lag 15 Maar! 1931 -

;

•

,

,

DECA
Heden voor het laaht .

KONIGSWA, LZE~

.PARK

Aanvan~

7 .15 en 9.45 n.ni.

ACe USE D 3t

•

(OJi VAlWIE AANKlACHT)
( Nlet v60r kjnd~ten) .
.,.

HELl fINkEHZH(EA

!

'

CAPITOL

EttEN SCHWANKEKE

,

... , .... . ... . . .- ... .. . . ,,'
.....
1
,,>, t " , •

.. .. - , .. , . ,'

~
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,

........ .. Iiii
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MA XIM
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•
He den -

.
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.
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.

.

,
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en

Extra:

en

OANSAVOND

~IN[MA PAlAC·[,

onder leldlng van t-Ievr. Kolllng'e',

,

doo, d.

t8

WASSCHERIJ
v:;~:
V~

ParUcuUeren, Hotel3. Koop~
Ho.spltalen,
T.:. No. 2696 - We,,,.,,,.,le' l

en 19

Prljten de, pla.uen ,. i,50, f 1,50,

Kalen en brengen kosteloo.s,

"

'.:

.

1

. .

, "

,

•

~.

. :.". :.- .'

~

.

Heden·· etl rhorgenavond:

SchilteretlC'

", ,,!b,,~

t)ro n.leiding:water.

...'

" ,.

YOUR

".

(THESE THREE)

home"

Ii.f"

•

a'nd

•

,

,

Ziel In dU drama van het
ve~lJn det Jamenlevhlg ..
d e opmerkelljke verla)"
king det hoofdfJgur~n
).4erle Oberon, Miriam
Hopskfns en Joel' M,Crea
en onder de b~kortng'
van het spel del,er JORge
sterren lull ge begrlJpen ..
waarom dele
~~n
det ntees. besprokene' Is
van. het jaar.
Span Uw verwa<htlngen'
100 hoog mogellJk ert
"o'o'g' lulleri' te oy'erfeoffen
worden dooe

•
';71t'1"

",OJt

•

1i1fhJ obollt
/l;c'ur~ of
tfi~ ,'cor"
'

1
-',, .
i

..

•

,

I,

"

SATANSKINO:'"

,
, I

•

,

"

.....

'.'

.

'.

• I

-,,'"

i',N LIONG TK.A,'J

'.

1

,,

E U BEL, M A K E· R I)

THRUUR'G NEW lOY'E lEArtU
Ha ndsome Bob mol(41 rove 10 lovely
. .. andit
I

•

.

,

,. b"nd"n' ..

SATANSKIND"-

"

G er educeerde prijlen.
.,

WIt. 2100.

Inlichti ng:en

a child, thru~~'eople
'we,e 'o1ct,d to .

film

kuu roon;t

,

,

r

50 13

/

•

,

""

I ,.30

Ee ui lsl'ekende RK 0 .1 RA [) I b amu;emerilsfilm,
d ie da n ook gioot sutC.'j had mei de week '
e nd· av onden·,
G6ed VOor a ll'.

, .
.

~inder ...

bY' lhe

de veel besproken rllm

GIIIO£R R' OG£RS
in: I N
P £ R $ 0 N

WASCHTlJD 1-5

• >

,

.,5'0,

R

Batavl,'''I10 Modema

Eersla Nederlartdsche Oans- en Ballelschool

Kaarlenlferkoop en plaats bespreken
dezer ifi den Sdi6uw(;urg",

, '

GLORiA

-'nlt-

.
•
'
BRANDED •..

Heden .. en volgende avonden

~ AR'

DE LA

FIENTJB

Speciale e nlreeprijzen : volwa " e nen (

in ~en SCHOUWBURG

morgenavorid :"

aanYang

vo lgende av anden'
8'.lO' n.ni,

9 uur n,m.

,

II e tf e n~ en

-------

POP UlA IR E RE PR ISE ,VAN DE KINDER-RE VUE
VrljdaIJ 19 N1~art a.s.,

E

Keurlg voo'r prog'ramma en het
Journaa(.
.
Voor aile

..

Woen,d ag 17 Maarl S.50 n.rn, W egent het g'roof&' ;ucce,
•

I

.

Metropolitan Opera I
,_

"HET LEVEN IS NfET ZOO KWAAOH
LO U BANDY

~35 ·

Een o p .... indende. mee, re epende mu:r.ik.l. romance. zic h
.hpe lend in net oud. MUlto. l uiile rt nur d e n , chit hf·
re nd e n uno; van Nino Martini, eent. teno r van d.

de vto'olllfi:e Hoirai)'d'sdie (II,""

mel

B~

,

met Nino l-4arlinl, ' Ida Lupino en leo Carllro:

. ., .... ,

.

'"

-

-

' - '

Tel, WI, 4792·

--

THE GAY DESPERADO

CAPITOL - spoedig premi~r'e in - CAPtTOl
;.,

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

G L0

,

••

.

'"

CAROLA HoHN
.~,.

Kunstarbeid

ont¥ange n : Z"eer mooh': Gongen, Kille n e n B,on 5 ..,it Indo-Chi na
rEIyenS e en' praehtlge cotle elie un Bali

Willi FORST en PAUL HORBIGER

Had deze 'Irouw gedood 1 E.erst de klemmende
c:lima)( In de PariJsche r~chhzJal brengl de oplosdng.
5012

P6s'we!t Noo,d 15'

Een film, welke U . n'i'6~f· .9aan zii,,' o·n\' tijl'i O'onhti"mie", cr,'a r"me
en eenvoud, wel~e U ' ial me eslec p ~n d'aor zijn enthousiasme en
verrassende originaliteit, maar die U vooral zult willen zier'il6"m

DOLORES DEL RIO en DOUGLAS FAIRBANKS Jr;

'X

Djo!<l~sche
.

,

Batavia 1893
-P."o, 80roe 41 -:- Bafoyici'-C·. ·

8o,".'•

\
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Tentoonstell ing- von Londbouw,
Nijverheid en Veeteelf.
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LAMPEKAPPEN

.. seer uitgebreide sortteti"1'
Efectrilche kiOilert',
ba-

en
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.
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AlTENTlE, VERLOFGANGERS ,

,

,
•

e'E! n'~

en luxe ui
U in staa t de
. te doen.

81LLIJKE PRIJZEH
•
Ia~,., ~~~eht leveren wlj oolt op

,,

.,

,,

Il

OKO liP OPUlAIR

!.

I,

LAMPEKAPPEN

Een lezet sth',ljrt 01\, iii" N'ederra·nd:·

93 -

-

W a~ het blad de i ndischman betrHt, du~v06 r heG lit nlets

dan lor. A1tijd op f\jd ont'vanit lit d~r IndlSehman', ,tenzU bij
vertraginS' van het vlleg1.ul8'. Iri 50riunlge Hollandstt'.e bladen.
!.:-es l it wei eens I ndlseh nleuws, mag, met- dif Indlsehman kom t
het n ~u ws Diet. aileen> vJurget: maat ook volledlger ln mUn

\,

,,
.

,
r

,

"

(

..

bczU, En dat 9 lIt:!.ai per mund' vQat den prijs va n " 1. -, zegge
e O} schrUve ~~n po~ I Dit is \'oor looercen te bel a len I :rederce.n~ .

am-b1-tnaar zoowei als part.!culler ; me~ verlof In Hollan&. mod
,ubonn.cerd zU n op de Indlsehmao. Geathte heu, Ik ged U he~
recht, van d lt sehrijven gebniik te aiaken, zoo U dat '1I'e~hel~k
l'oor komt. al5 n c!ame l'ocr de InriisehUlan,

w.g: A. v. v,
. bijges!Un c oor :

Amsterdam,

BINNIE BARN ES. JEAN DIXON,
WILliAM HAll·, BILI,Y BUR,
RUt> en HENRY ARMETTA
Regie, JOH!l G, BL YSTO!lE

De [mlisc1wwnvool' iedel'M
liulisclunan !

Edm und' Grlli~ ger, ASlocl,le Pro ducer
Chllrl,h R, Ro;en. Eucutive Producer

eeli "NEW UNIVERSAL" FiLM
VA~AF

D

,

,
,

i" '

•

t-IORGENAVOND In

PAR

5046

Abonnement~pr'i.l': I 3.- pe~ kws:rtaal lri N~erland, I f .....: bUl~
renla nd. Aanvragen. voot abonnelhent aan dd admtnLstratr$ van hd
Batav laa~h

N!euw£blad.

Batavla ~O.
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AFSLUITBARE BENZINE-T ANKDOPPEN
Be~eiligen 't egen d ie-fslal en vp.rlie"
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genlijk een kleine teleurstelllng. Overl- ongeloo f1 Uk en formldabel veelvuldlg
~
g'e ns bleek dat de partum, waarvan mljn voorkwamen. v oorts deden ze wondcrcollega's zul ke plast!sche beschrijvlngen ~aarl !jke verhalen over de melamor!o.::e
,
had den gegeven, ook van dlchtblj zeer welke ook de El mpel ~ t.t! passages uit;
mcevlel. Men kO.Jl de monsters zoncer Schubert. 01 \V3:1I1el" door , de aanraklng j
gasmasker op z'n gemak bewonderen. IMet To.::ca nln!'s tooYHstok h adden Oll'
.
.
Van een poLvlsch·explosle, waarop som- dergaan . Oeen wbric!er dat het gebouw
(; il'OOle en "leine eveliCmelllell .uit flet J/aQgscfle leve". - De
mlgen heimelij k hadden gehoopt, Is eeh· van K. en W. ondll1k3 de toegaJlgsp r ij~
ter !llets gekomen aangezlen een bekend zen Vln vlJ t. tot. tlen gulden In eell om~
poivisschen "Is topic
.. ollh~ '<lllY. -. /leI Resitlelllie Orkesl
protessor daar in lelterlljken zin een mezlen ultverkocht was. Heel nlOlldaln
·
i
n
lIIoeilijklieden
1
•
•
•
•
·
a
ls
T.osCallilli
llirigeert
••••
,
Den. Haag. wilde dezen kamploen-dlrl.
stokJ e voor gestoken had;
!
•
•
Ol:er. mllzikl;le en alldere lUlIldoellillgen
Toen h ij de kadavers namel\jk op het gent zlen en hooren, men zo u groot tol·
Zeeuwsche strand ocdenkeliJ k zag op- let inaken voor zijn optreden, wat an,
ziJ kolommenlange krantenartlkelel.l van zwellcn had 11lj In · het belang van het ders voor geen enJtel concert pleegt te
l\IOEDERLI\ND SCIiK KRONIEK
vaak hooggeleerde zlJde yo'eet th:1.llS elke Leldsche museum, waarvoor ze bestemd geschleden. En snoblsUsche lledell die
,an
t
Hollander dat de potvisch ook wei ca- zljll , maatregelen gen.omen . HIJ maakte .• zIeh<anders om muzlek even welnlg be·
,l
chelot heet, levende Jongen ter wereld met cen punUge stok cen gat · In de kommerel\ :lis om een paa r versleten
omen redadellr in Den 11:13.1"
vleeschbergen , en langs dezen ultlaat pantofteb, zorgden riu dat ze plaatsen
brengt, verzot Is op Inktvlsschen en In vloelden toen borrelend de dampen weg . hadden op de eerste rljet).
zijn darmen een grauwe, kwalijk rleken- die een zoOlogl ~che ramp hadden kun- II ,
de substantle meedraagt dIe· voor de ..... . nen veroorzake,v. Voor de rest beant- Ij Heins zal de eel' van Toscanlnl's dei•
Den H a a g, 5 Maart parfum· tabrlcage gebrulkt ·wordt.
woorden de dleren volkomen aan de ver- p!iut ·In Holland nlet aan de Resldentie
wachtingen. Ze maakten zulk eell ove r- .tell deel vaUen. Zljn eerste concert Is Op de wert van de Nderiands('he Sche epsbouw iUaats('happij lladert de 1I1euwe
Het
,'ervoer
van
de
enorme
kadavers
"
Dt'n lIaal". na,'t! der
weldlgenden Ind~uk dat nlemand het In ultgesteld, offi cieel wegens ongesteld- Nederlands(,he (l ohkljdtlder "Tromp" djn ,·oltooiiug. In April zailleze oorlogso\·er
de
Zeeuwsche
stroomen
Is
ons
llaWneld ..... .
zUn hootd kreeg aan de opgegeve)\ leng- held: Ili·derda ad 1s hij ongesteld geweE'st, bodem, die de "lIerto( Uendrik" mod "ervanl'e n, ~e water ,,:orden gdaten.
tuurllJk beschreven, en w~ hebben aJl~ · te van achUlen meter ell het gewJcht maar ...... al s gevolg van strubbellngen
Kljk!e op lId \'oordek.
•
Zooxeel l"forschlllende sensa ties als de m:l.al merlellJden gehad met de beman- van vljfUg ton te tWlj felen. Kortom, ze met het orkest. Dat.dle strubbE'lingen
,
kalme ingezetenen der hotstad In de af- ningen van de sleepbooten die 's nachts Z\jll .al een week lang de top 1 c ot voon'lelen heeit ge~n enkelen In gewljd e
geloopcn zeven dagen kregen toebcde('ld , geen oog dicht deden vanwege de per.e· the d ay. In Zeeland :zullen ze dat verwonderd. Toscanlnl toch Is In de conDUISTERF. nOC·OSCIJ.\P · V.\N
nog wei \'eel. h nger bUjven want daa r certzaal een even prlkkelbaa r en veel- ResldenUe Orkest lI!-oge n nette dames en •
was hun slnds het huwelij k der prlnses lrante geur der doode lIchamen, een Is men naar goed vaderlandsch gebrulk elscherid kruldJe·roer-mlj ·nle t als de heeren zljll , van vurlg, gepasslonneerd
D'ANNVNZro
n iet nIce r overkomell. De traag vl1etende geur die (nog) nlets met violeUes de gaan kibbelen over de elgendomsrech- zanger SfalJapleil. Hyper-nerveus. In het muslceeren in algeheele toewijdlng en
)\'Eterlng van het Haagsche leven Is plot- Parme had ult. te staan . OOk kregen we ten. Zoodat de ontknooping van deze bezlt van een ulterst verfljnd gehoor, overgave hebben ze gee n kaas gege ten . Naa r Havas uit Rome meld t, hee ft
rellng cen wilde be rgstroom geworden, afbeeldingen te zien van rotografeerende vlsschen-epls6de ·wel eens in de rechts- overgevoellg \'oo r elke onzulvere noot, Zlj st r ijken of blazen hun partijen on- Gabriele d'AnllUllzio aan Achille StarnIs hlj daardoor opvllegend als een vaatJe
ce, . den secretarls vall de rasclstische
y.o:at zeg lk, een m33 Istroolll !. ..... ·De reporters, voorzlen van gasmaskers op· na l zoil kunnen hebben.
geveer
met
dezeJtde
geestdrtrt
en
gloed
buskrult.
Deze
vurlge,
tempe
ramentvolle
. ze nlet zouden bezwijmen . De 111parllj, een boodschap gezonden, die elnewenenunte;l verdringen elkaa r, men kan dat
UUnloer om Toscaninl ItaUaan duldt geen afwlj kende Inzlch · al$ waarmee een commies naar zljn dlgt met de volgende Sibyll\jnsche rewendlge gasvonnlng moet b1j de potvlsr:e nlet meer bljhouden, men sl1akt naar sc hen zulke schrlkbarende proportl~s
ten, duldt geen tegenspraak, vergeeft departement f1etst, ot ee n klerk van de
Nauwelijks
:lehter
de
potvisschen
geen enke1 slordlgheldJe. HIj wll dat de- Rekenkamer een optelsom cont·roleert. gelen : "Teergellefde Jongha rtige Achlladem ...... In een tiJdsverloop van enkele aannemen dat ze $Oms uit elkaar sprln·
kwam In de orde van de publ ~e ke at·
Ie. Ik ben thans oud en der d3gen zat
dllge n hebbcll we h!er de rentree gehad gen, met een knal als gaven dulzend te tr actles het opt reden van den wereld- zelfde gjged en geestdrift die hem bezielen ook In het orkest zullen varen. Stel U eens even de verhoudlng voor
Vll n Else Mauhs, pas hersteld van een hard opgepompte autoballden tegelljker. vermaarden Ital"i:l.a nschen dlrIgent Artu- Leglo t ijn de verhalen over t\jn onge· tusschen deze kalme, bedaagde muslcl en haast mij daarom naa r het einde.
ro Toscaninl. Onze, musleologen ,hadden temperde ultbarstingen van woede tegen en den dlrlgent die blj wljze van spreken Het Is mlj ontzegd te slen 'en iI\ een
•
l:lingdu rlge zlekJe-, dan 11et bezoek van tiJd den laatsten snlk.
De hevig Interessante verhalen o,·er al lang van tevoren t\jn lot gezongen, sollsten die ,hun elgen zln volgden , en ge wend Is met een koller vol dlrlgeer. stormioop op Ragusa . Daar Ik nlet ver de Fral1sche eeonomlsche delegatle van
achtelljk wll sterven tusschen de la.·
de welnlge bevoorreC'hten die toegang tegen muzlkant.en die zijn bedoeUngen
.
oUld.mlnbter!; en oud·onde rmln1.sters, deze aedroch ten wa.a,rvan ln~n· het be- im
•
"e rvolgens de aankom st van Toscanlnl staan totdusver nauwelijks vermoedde, hadden gekregen tot z\jn eerste repe- nlet dadelljk snapten, ot koel bleven ~tokken te relzen omdat hij er bij elk kens, beproet Ik mljll laatste ultvlndlng.
tille met het Restdentle Orkest k·wamen waar h lJ vurlg enthouslasme elschle,
optreden een halt dozljn tot gruls slaat Ik omheJs je en w~nsch je ten eeuwlgen
em daarna de openlng.,der Oslo·Conte- heeft ala .gezegd een .aan tal H:igenaa rs daa
r
vandaa
n
met
verheerl\jkte
gezlchnaa
r
de
Maasstad
gelokt.
Er
waren
er
op zljn puplter ...... De eerste repetltle dage geluk".
re ntIe. Dit zljn, naar de Hagen aars met
'
Delft
al
hun
ne·
u
s
bu
lt.en
het
ten
en
wankelenden
tred,
zwljge,nd
aI,
.Aangezlen
zulke
incidenten
voorvlelen
die
blJ
verllep
bij
na
normaal
,
de
orkestleden
trots constateeren , aUe gebeu rtenlssen
VBn !link Interll atIonaal gehaltE'. Voorts couperaam staken, in de hoop de beesten waren ze oversteipt door zooveel loU· met de saepelste, edelste e!1 volgzaam~ z\\""oegden werkelljk als paarden en de·
De boodschap ging vergezeld van een
zlkale
grootheld
en
..
beze tel1 helit"~ ste orkesten ter wereld was het dul- de ll hun best om alle.s· te d6en wat van
te
zullen
rulken.
Maar
de
potvls.schen
heelt de zweedsche graa! Bern'adotte
penning en een boek.
Avonds
~ch re,·e n :ze hymnen
waarin
deIljk
dat
ze
hier
In
Den
Haag
nlet
kons
manltesteerden
op
dlen
atstand
hun
hen
verlangd
werd,
en
de
veelelschende
Mer In de buurt vertoetd In verband met
de Jamboree. We hebben den tot.em- aanwez.1gheld nog nlet, en het dat was el· woorden als kolossaal, genlaal, enorm" den ultblljvt:'ll. Want de leden van het dirlgent hield zich vr\jwel In bedwang
Paris Midi legt dit ' raadselachUge ge•
alhoewel
hiJ
verre
van
voldaan
was.
BiJ
sehrUt ailS voigt. ult : d'Annunzlo Is be·
paal voor Toorop ont.huld. Tenslott.e Is =e==-=_~,~
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de tweede repelltle werd op een gegeven sloten, als hlj zij n dood voelt naderen,
elf' een versehrlkkelljke moord gepleegd,
moment de Tan nhauser partituur van deh te dompelen in een bad, dat on·een echte erapuleuze grootesladsmoord '
het puplter tegen den grond gesmakt, en mlddeIlljk den dood -moet veroorzaken
1);1. een au to. En also t dlt alles nog nlet
glng men eenlge vrees koesleren voor de en de wedselen van zijn llchaanl vergc·ilOeg was zijn er twec potvlsschen aan gezondheld der mUzlkanten dIe zlch in nletlgell. Hij heeft zeJf de formule van
gespoeld, waat ieder ove r spreekt I. ... ..
de onm iddellljke nablJheld van den klel· deze vloeistot ontdekt.
. Z'eg nu nog eens dat er In de Resldentle
nen gev.'eldenaar bevonden.
ntOQl t lets gebeu rt !. ..... Waar ge het leV!ell maar aanpakt
Is het Interessant,
hiler In Den Haag ...... Den Haag, glst.eren
BIj de derde smeet To.scaninl plotse·
htet moolste dorp van Europa, vandaag
ling het blJltJe er bij neer en hij U~ p de
p1olltlek, 1l10ndalll E'n crlmloeel centrum,
za:i l ult naar zlJn holel, uitroepend .d3t
hiJ · zoo nle t werken kon e n he t brave
lmoJ;&fJ). ,aI* h.e.t. z.~ '_d got.:,a" , n a· m:b · r I, I d u III 0 11 de .. ::,.; ·Oaar ·on t ...
ukest, -dat kan$plreeI-de van·de Inspan:.
blreekt al "loowat nlets meer :lan.
I nlng, In de grootste ontstelteols achterl Id-tend.. Fen dl.g lapg kreeg men hem
OnweJriekellde
potvis~chen
.
te tlen. Wat was er gebeurd·? ..... Nlets
\
. bijzonders n9,.!l! later b:eek. AIleen waNu is het een relt dat de twee pot·
, r en ~r versehlllen tu!sch:!n dd·:,1)i~;~'~:,:
vilsschen l1iet hler, maar h'l Zeeland z\j n
die de me ~~ter volgde ell de p
van
sommige or1esUede n, wat nlemand -tlj#
a:angespoeld. 'Inderdaad, maa r ' ze w?r- II
dien toch maa r l.e kij k gesteld In Rotterdens het oetenen ve! moedde, maar waardoor Toseanlnl hal t raz.end werd Onld'!tJ
d!am dat met een beetje goele w11 best
heJ Bacchanaa l maar nlet klonk 200a!s
a]s een taubourg van Den Haag .kan
g'elden . In elk geval zljll heel wat Ha·
hit wilde !.. .... Deze ergerni.s had
g'enaars In de electrlsche gaall ziUen
ZI)O aangepakt dat hlj er zlek van werd
trellelnde de gruwelijke zeemonsters met
en
eerste concert In Den- Haag n~"~ I'i
tot 119. :z\jll optreden In Roteligen oogen te ·aanschouwen. ~n daar
h!adden ze gelij k In , want gemlddeld
\Wordt Iller lllaar een potvisch in de h Oll! Nu, dlt ultstel ot !lever gezegd de re·
d:erdvljrtlg Jur gevangen, Tegen den
den ervan maakt de nleuwsglerlgheld
tlJd dat men het volgende exemplaar kan
sleehts t~ groote-r. Wanneer de zaal nog
v'erwachten Is het than~ levende
nlet ui tverkocht was dan zou ze het zesnllcht van Hagenaars dus al lang
ker geworden· Zij ll na dez.e st·rubbe-llngen,
•
zRj n vaderell vergaderd: Dlarom hebben
waarvan he~ een en ander Is ultgelekt.
ZIC terecht van de gelegenheld geproflwordt
. dat de laatste
leerd ,
·Deze po"",,,,,h.,,.
tlClbare zoologen
v1errukklng hee rt
plUbllcltelt welke
... Zooveel ·t e bete-r voor de echte
z(ou kunnen benljden. Ze z!jn
g~r a reerd onder alle mogelljke_
,oor
5032
vlan d1chtbij en in .perspectlet, en dank
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klelne errgenaam we ed begroet
tlne t. eenlgen voorspoed. Ove r. een stuk
nelde, dat tot nog toe aIs waardeloos
meschouwd werd, was eerst een zlj spoor
3.langelegd en toen daar eenlgen tijd
• e~ e n staUon had gestaan , werd er een
w,ooie s teensoort ontdekt. wat weer ge_
v'olgd werd door het bouwen van een
sle rle hutzell , groot en klein, wat den
tlh1.9.l1clen vall Northmoor zeer ten goedie lOU komen en den Ialldetgenaar onnnlddellijk deed beslulte n, er een kerk
em een school neer te zetten.
De

Dlt alles en dan dat onw3ardee rbaar
b>ezJ.t thuls schon k lord Nort.hmoor een
3.lct.ivIteit, die hem In staat stelde, zlj n
lOOsltie itl het graafschap op· le houde n.
z:lch los te maken van r:te raadgevingen
V7an den lu ldrtlchtigen Squi re, een e1sen
1l1eenl.ng le too l~e n en ·af en toe eens In
met openbaar te spreken. Zooals Bertha
Morton terech t opmerkte, zou nlemand
h em oolt ..een houten Klaas" hebben
gencemd, als 'hij, zoo begonnen was!
Voor menschen zoo3ls hlj, die ,iroeger
:lIltljd In een ondergeschlkLe pooH.le hadtIIen verkecl>:i, W:lS een beetJe geluk een
{lil"oote prikkel ,
I
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dlen :nu even I" - Ell Mile, die meelij -I komen tevre<!en m·e t het resuItaat; dus
den las op het gelaat van z\jn tante, lIE;.t zlj s1echls een onverstaanbaar geJachte o\> betooverend·trIomfantelijke luld hoore n en Yond Frank even onna·
wijze en zette er even "lljn tandJes in. . tuurJijk, als hlJ 's l1lIOrgetlS, blJ het ont..Mite, moeder heeft "neen" gezegd I" bljt, kle1nen MIchael op zljn knle hield,
klonk h~t. streng, Het mes "9,'erd hem enkel met een Ieegen Iepel bi} zlch .
voorzich(lg a(g.pakt. maar eer de vln~
de stralendet. glimlachJes tusschen
,er'Jes no"". den plaatsvervallgel'rlell bal dieAl twee
maakten · In haar
beet hadden. deed haaf bestra Hende oogen nletg·ewlsse.i,
gOOd die veel te -groote
bllk hem. cen kcel opzetten ,
strengheld van discipline en al was h aar

..
.
Eerst ll1iet 'Kerstmls rou Ida In de ge ·
Iegenheld zlj"n, haar elgen opmerklngen jt.e maken", Tegen
dlen tijd had
Mite
I
h
It
d
h
- ~. zooI ha d h .., z c zeI genoem
et
I
d
g..,uru k van zljn voe jes ge eer . en was
hi! druk aan het oerenell van 2ljn tong.
Inderdaad wu het een mool, vrooliJk
kInd, dat best voor achtuen In plaat..s I "Ceh, kom maar, jou a rme, klelne zwager overlgens dan ook nbg zoo dol
van voor vljltlen maanden h ad ·kunnen vent...... Hler !. ..... Neen, tante Is nlet op z\jn jongen, da,t hlJ allereerst naar
Mi.ke keek al.s hij thuls kwam en dat
!joorgaan, zooals Ida dan ook n let na- boos op Je !" .
hlJ naa r de klnderkamer vloog, als hlJ
II e I Ie zeggen.
"Neen, neen, Emma, a Is· Je· blle(I
I tId
I
h
I
nlet!" klonk het waarschuwend·, waa r. hem II e n en sa on zag en em a·
Het was een molllg, blond kind , met na Mite jSnlkkend in Mary's armen weg. chende op .den arm naar benede~ droeg
- mrs. Morton kOIl zlch ulet vereen!fUnke , stevlge beentJes, dlkke armpjes, gedragen werd·, terwlJI Ida. opmerkte:
gell
met die opvoedkuooe.
haar dat opstond bl een gouden kul f.
"Is dat nu de man ier, waarop de men· . De Tyroolsche klndermeld wa.s ook 011.groote, blauwe oogen, en een trtssehe
kleur. VOorlooplg vlel e r nog nlet veel schell hun elgell klnderen beh andelen ?" geoHerd aan de :paedagoglsche ·begrlpg·elljkenls waa r t.e nemen met een van
,,sommlgen . blljven altljd v66r a1 1~ !f pen, die door de tamme ult Westhaven
de ouders, otschoon lord Nortl\moor onderwlj zeres", antwoordde mrs. Mor- zoo st.reng veroordeetd werden . Haar
verkl aaroe, dat h lj veel had · van den ton en beUacht er nlet bll, dat, zonder helmwee uaar h aar bergen had het te·
vader van H'erbert, zooals de vroegste haar tusschenk.omst, waarschljnlij·k geen genover hun, ge~eten gerechLvaardlgd,
herlnnerlngen, waren aan zljn broertJe verzet en geen t·r-anen zouden gevotgd ~a t het ;jus even goed. In hUr weltlJn
CharUe. Ida had graag veracht.elljk de zijn .
was als in dat van den kleinen Frelherr,
bOvenllp opgehaald, maar dlt durtde
dat zij vertrekken ZOU ,· eer haar toegeEven later, biJ haar terugkeer, zel vendheld
zlj toch nlet en het hinderde haar, als
hem - ondanks de methode
zij zag, hoe haar m~de r geheel onder Mary :
van zljn ouders - tocb zou bederven.
"Hlj Is nu weer zoet, maar we zouden· Haa r ·pl aa ts werd 1ngenomen door de
-de macht van ·z\jn bekorlng was en hem
hem zoo I1cht ,bedei"ven; we kunnen dus klndermeld, die Allce feltel\jk ontgroeld
elndeloos I lIelkoosde. '
niet gauw genoeg 'beglnnen, hem gehoor- was, zooiat Ida, tot haar sp\jt, nu nlet
Lady Northmoor, dIe er zeer bang voor zaamheld In ta prenlen".
meer .In de gelegenheld was, de Tyroolwas, . hem te bederven, werd dlkwtjls
zou een klnii nlet op die manler sche te ondervragen, en die omstandlg·
tot' wa nhoop gebracht, wa nneer der· tot.. Ik
held op 'l.lchZl::lve al verdacht yond, otgehoorzaamheld wUlen dwlngen !"
gellJke tooneele n als het volgende 21ch
.. Ik geloot, dat het hun heel wat leed schoon haar moeder er zeer mee Ingeno·
arspeelden : ,,MIte, neen, lIeverd loch I"
men wa3, dat zlj' nu ook een klndermelstoen zlj n poezellge handjes een Ivoren bespaa rt, als ze al vroeg, thstinctmaUg, le uit Westhaven kOIl aanbevelen .
vouwbeen hadden gegrepen en het lem- gehoorzaamheld leeren", zel M,ary over":".
.
Dlen volgenden winter werd f r geen
met op weg was naar het rozenmond je. tu l.gd.
In I£der geval wa! dlt !llet de methode bezoek gebrac ht aan Northmoor. Ida. had
,.Nlet doen. I" - toen hlj even n a3 r
i1aar keek. "Hler Is le ,bal. Toe-, geet hem van mrs. Morton geweest en zlj was vol- , volop genoten van den zomel' en van
Ouderllefde

de vroege hertstvermakelijkheden .111.
West·haven en onder de Jachten, die daar
dlkwij ls voor anker la.gen, behoorde ook
de "Morna", het elgendom van een ze·
keren Sir Thomas Brady, dIe barone t was
gewordE'n door z\j n succes bl het spec uleeren. Zljn zoon , dIe het jacht hootdzakelijk . gebrulkte, ga t duldellJke blljken
van bewonderlng voor miss Morton's
schltt:.erel'ne oogen en bloz~nde kleur en
verbleef zoo veelvuldlg In Westh aven en
kwam dan zoo dlkw\jls aan op wat zlJ
lloemde: "Villa Northmoor", dat. er rulmschools reden was, om aan te nemen,
dat dit lOch op let.s meer dan op een
enkele flIrterij rou uitloopenl
Toen ':l1J echter b\j den waterwedstrljd
bij zondere oplettendheid van hem had
verwacht, voelde ziJ tlch ineens verwaarloosd en iden -dag daarop zellde de
,.Morna" we«, zOnder. vaarwel.
Ida kon het In 't ee rs ~ nauwelijkS" voor
waarheld houden, maar toen. zij het elndelijk wei gelooven moest, won de overtulglng bij haar veld, dat sir 'l'homas op
de hoogte waSt gebrach t van de gevoelens van zijn lOOn en dat de longe man
du'i weggeroepen was. Dit rou zeker nlet
gebeurd zljl1, als Herbert nog de vermoedeJijke ertgenaam van lord Northmoor was geweest..
"Die nare, klelne Mile I" rlep ze.
ot haar hart, or haa r eerzucht er het
meest. onder ge:eden hadden, Is nog de
nug. Nu had rze op den waterwedstrljl:i
al een zware koude op de borst gevat en
mogelij k droeg deze teleurstelllng er nog
toe bij, om die t.e verergereIl; althans
:ze werd van dlen aard, dat de hulp van
den dokter Ingeroepen moest worden.

Zoo glngen . dus moeder en \:lochter
nlet naar· Northmoor. Op een ba l aan
boord van een ander l acht, even v66r
Kerstmb, vatte Id a anderma.al zoo hetOg koude, dat er werd gesproken- van
een congestie van de longen en daar 21J
altijd zwakke longen had ge had, was de
dokter van: meening, dat eelll voorja.:ir,
In het bu"Jtenlalld Idoorgebraeht, mls- ·
sc hlE'n aanmvellng rou verdlenen.
Mrs. Morton sehreet een brlet met

sporen van tranelll er op aan haar zwager, waarln zij deze bultenl andsche reIs
voorstelc:!e ab de eentge hoop, om h aar
Uerst.e kind te behouden. De steengroeyen hadden gedurende het laatste jaar
z66 veel opgebracht, dat lord NorUunoor
ndm kon voldoen aan haar behoerten,
zoo dan al ntet ,aan haar verw~hUn ·
gen.
Mrs. Morton ZQU graag Constance heb~
ben meegenomen als tolk en "315 assls·
tenle over het geheel ; maar Conny
werkte hard voor een ! tudlebeurs aan
een -damescollege en haar zuster zeJve .
verlangde nu ook nlet zoozeer naar haar
gezelscha.p, zoodat h aar , moeder het.
ten slotte dan ook nlet raadzaa m achtte
Conny le bewegen, dezen 'plIcht. tegenover haar ramille voorop te stellen. ,
Ida h ad een mederelzlgster gevonden,
die haa r "eel beter rou voldoen dan Constance: Gedurende het laatste Jaar
woonde In een pension daa r dJchtbtj een
zekere ml.s.s Gattonl, de !!1ocitter vall" een
IlaUaanschen koerler en een Fransche
kamenler.
'
. (Wordt Vetr)olgd),
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ceskosten, volgens de >Neue •Zurcher• ztg.
Jlfu kwam de groote . haeM, d'e rO,ute
op
de
overweglng,
dat
de
betrokken
relangs den voet. van den berg. De scha.>,.
,
,
dacteur had aanget.oond te goeder trou\'l
du\V .... .. Zou het gesteente lo~ laten
overtulg~ te tzlju geweest van de Julst.I--- - - - - - - - door 11e trlllin gen van" den zwaren
held ':zljner bewerlngt!n.
.' '.1 d
treln? ' zou ! de treln over eenlge
IJilier dageiljks overstelpt
,D e , ~chadlJw
oogenbllkken
In het. .cav\jn liggen,
md brlevel\.
De sens,:lilepers
als een vernielde, vormelooze hoop '1
door
Zljn h :tnden voelden klam aan, ter,wijl
De lelder van de ~rsoonlijke kat~selarlJ
Dc afkeurenswaardlge methodes vad
hlJ de' controlehandles bedlende. Met
vall Hlt.l~r, Bouhler, heert. naar Reuter !unctlonarlssen.
van de sensatlepers In
GEORQE REliOFFSl<¥
insparining van . al 'zijn kraeMen be'"
meldt, in eetl lezillg meegedeeld dat HIt- Londen, waarover in het Lagerh'uls den
.
'
,
dwong hij de aan'Yechtlng, om "aalt de
ler dagelljks wordt overst-elp't met bde- laatsteu tijd zoo geklaagd 19, dat de mlreinhandle . te · t-rekken. Nu vlogen 21J
veil.
•
I!lster van blnnenlandsche uken deh In
Tom ' Ulmer stond op de bC~ tuur- lang" j:le '~ht - ~n de schaduw:? ~
vtrblndlng heeft gesteld me~ de nreenl~ rlersl>iaat.s van de 'groote, "Lwace loco,. s~haduw 'was er nag 'steed!!, met gelij ke
. Het. aantnl loopt tuss-chen de ,1000 en glng van dlrecteuren van dagblacen, dle motlet, welke de lange D-trehl' achter snelheld . all! de treln. ~, ... . een groot,
2600 per dag. Deze , brle\'en wordel~ aIle I;x'toofd hebben al hun invleed te zullen -z1eh o'ver de ralls forek. H\j laeh~ 'fegen vo'rmeloo3 lIchaa m, u1tgestrekte armeo ...
om ergerlljke staaltJes vrm deJ1 ouden .John naast helll, maar het 'Pe tunnel kwam ' ln ·het ·gezleh t., een
. behandeld door de perroonlijke kanse- aanwellden:
nleuwsjagerlj te Yoorkomen. sch\jnen klonk nlet van harte, het "errled zijn klein, b\jlla" rond gat Q3n het elnd van
JarlJ. In tal vallo gevallen Is' het moge- ondanks dat \Velnlg of aeen verariderlng onzekerheld. Was het de schemeriog, ot de · lange bocht. De schiJnwerpers scheIlj·k, om !ian 'ierzoeken
Ie \'oldoerl ' 'C<lnte ondergaall. In cen ingetonden stuk.tn pianktnkoort.s nu hij "oor de' eerste nen met verdllbbelde Kracht teOstral~n
,
,
flfeten bij te le-ggen of men.schen ult de "Times" .vermeldt de heer Peter J:ten- mal l deze nl~uwe H}n ·bereM l' Zenu- tegen', den bergwand. dle recM voor
nell Rod~ weer een nieuw st.;ultJe'> van 'wen? n Ah d,t k
I
I
h
h
T
k k
moellUkheden te helpen. Ook worden onge'
paste bemoeling met parUcullere
...... , . , O~\ .mmeu net ..... ;.;.. en om oog rees
om
ee
weer
degenen, dIe verzoeken HIller persoonlUk
Schuw keek hU 113ar buiten maar naar bulten, en wederom za.g hiJ de
zak~n, aileen maar om "front.--pa.gina- ~teeds "ee
hlJ 'wa , h em sch rl~
' 3,a n- sc h aduw, dl e IlU t egen d en' berpan d
to spreken - 12$ 3., 150 per dag dO(ll een nleuws"
te kunnen verk.rljgen . Een fa- ~
w r zag
dergelljk verzoek - nu r de kan!elarlJ mUle verkeerde In groote zorg en on- joeg .... ;. HU was anders noolt zenuw- 303011 seheen t-o zlJ n geworpell; de omH ·n;ezen.
gerustheld over het lot van haar doeh": aClhtl g , .a9 ders ZQ~ do ,dlreetle hem ook trek van het angstaanJlgende spook
E
.
"
ter volgens de gewoonte van de sensa- I'! et h~be l\ . aangewezen voor dezell sch,en leder moment- seherper, duideen srlujllhuwellJk 1" t!e~pers werd de famJlIE,- .tele!onlseh o~n moelllJ.ken afstand van del') 0-1 rein, vol IIjker, afgriJsellJker ts wordeil , Met. ' een
In Zwltserhnd komt. hat evenals in ,,\'erklar1ngen" gevraag~, ' wat u1teraard tu,nn els, dwus door he~ gebergt~, de .sprong had T OIn een.!ldap) de rem ge Holland, herha3.ldelij k voor ' dat bul~n- wecd g' ewelg~rd. Da arop meldde zlch een moell\j kste lijn ult dlt dbtrld .... .. Een pakt, met bUna wvenmen.schelUke
landsche vrouwen zlch door een hU""eIlJk fu nctlonarts van ~en senslUe-blad aan rllling l!ep hem over den r ug, weer keek kraeht trok h ij 'den 'twaren handle over,
het burgerreeht \'ersehaHen. Te Sehaff- de deur, die v~rklaarde In Fleet Street. hU half angstlg, half overtulgd va n tetwlJl het -zweet hem langs het voorhau Een heeft een dergelUk geval dezer op aile beperklng t.e :tulle-n -aandrlngen, elg-en dwaashe~~, naa.r bulten,:: en ..:.. hoofd gutste. De treln verloor vaart dagen aanleldlng Begcven tot een pro- en daama de famllle aanbood . de be- wee r as hij, wat hem Yerschrlkte: Want hngiaam kwam zij tot stllst.an<\ - vijfces. Eea Du1lsehe actrlce van den ste- tro,kken correspolldenten van zijn bhd dieM naa.st den t.reln, schuln voor de tletl lneter voor den Inga ng van den
delijken schouwburg had met een Jon gen
lnllchtlngen O'ler de verml~te doch- locomotlef, zag hU steeds weer een tunnel.
werklooze ult een naburlge gemeen te ter te vragen. De famUle glng Mer te vreemfle versclt\j nlng; . het wa.s een . ..M\j,n GOd, Tom, wat bezlelt ie? Wat
aangeteekend en het, plaatselijke bhd Koeder trouw op 'tn , en gaf 'de noodi~e lange gest.1..ite, met, ultgebrelde armen doe le, waarorn st.op je?" Nerwoed
der Orenzbote hekeldG In een. vlnnlge in()rm atie. ,Den vo\gellden dag ' stond die steeds m~t, den trein meetro'k. .Jf.~ sehudde ae oude John zUn collega heen
krl.t!ek c!eze z.l~. verwerpelijke poglng het geheele verhaal op de [rQllt-p:lgina dacht aan het verhaal, dat de ronde en ·wee r, maar dezo leunde halt ,bewusl::i.l1gs een <lchterdeurtje een recht deel- van,' he~" sensaUe-bJa~ ...Commet~t~ar deed: altijd ab er een onl eJuk pl aats teloo.s.tegen de wand van de maehlnls..
achtlg te worden dat de aetrlce anders over.bodlg , :zoo beslult de hcer ltennell ?,()u vluden, ~g men de schaduw blJ teqcablhe-: Zljn cogen waren vol afgrUuker nlet ?,()u hebben gekregen. Met al- Rodd ZUll verha-al. .
,. . "
den treln. De sch aduw zou de gee'i t ~Un .zeri gerlCht o'p lets · bultell den trein lerJet ' roededeelingen over het p:utlcu'van een man, dio ze ven jau geteden bij lets, \vat J ohl'!. eerst nlet, zag. HU wend!lere lefen Vatl de lutrer en de bewerln g
Een nrwilderde mall een trelnongeluk om. het leven was ge- de '2lch oin, staude 'het dubtere van
dat zij ,en hur aanstaande elkaar naukomen, en ,IlU trachlte hlJ steedll de dell' n'ache' lil ...:.. toen htj ztch weer
welijks kenden, trachtte het bhd aan te
Tljdens een jlcht ~p wilde zwUnen mach.1nlsten te waarschuwen, als er ge- ni\a r Tom wendde, w U zljn gezlcht
toOnen, dat het hler een schljnhuwelljk \'onden ~woners ' van het Turksehe vaa r drelgde ...... Zou dlt rfu die scha- aschgeauw. "De schaduw.:.. ...., flulste~or.p Saroloek midden In het, ' bosch een' du\V zUn?
d~ hiJ. Teg-elT den rot.swa nd was duldtbet.rof.
.
.
man, dIe In eeh ' ,bereniluld was gehuld
HIJ keek naar 10hn, dl.e rusUg vOQr lIj k een 'gestalte 7lchtbaar, met uitge.
l;{et Jbruldspla"r U~ t het, er nlet, bl} zl t- E:ll wiens baard en harell volkomen· ver- zIch ult keek ; die had dus' nlets ge- .strekte' a ra1e l1 ...... ·
zlen ;' nu, dpn wa.'J het zeker vt rbeel- -1'611\ d\Vam het eerst weer tot beten en kla agde den redaeteur, die het wUderd meen. '
d i~g gC'Wee.!>t·, hlf nicest kalm z\jr'l. Maar zlnnln " ...We moeten erult", zel hij,."We
ar~1kel had geschre\'en, aan. In het geding baden de sedertdlen getrouwden
Gebleken Is, dat men met een moor· steeds weer zag hiJ het : eell groot, vot- kut1.nen d~n tteln nlet zoo laten staan".
aall, te bewUzen, dat van een schljn- denaar te 'doen heeft, die eenlge jlren meloos ' lIchaam, twee ultge~lrek te a r. De 'm annen ' namen hun lant-arens en
ge-1eden blj verstek veroordeeld werd. men. 2\jn 'keel scheen toegesnoerd. HU stapttll uit. Conducteurs en passaglers
huwelijk geen sprake was.
.
,
Sindsdlell heelt h\j als cen wlldc In de wilde lets 'Zeggen tegen de~ o.uden J Ohn' j hlngen ult de raampjes, 'Verwonderd
De reehter heert'bun eehter hun elsch bouchen' geleefd, waar hU zlch met. doch deze seheen zijn nervositelt nle~ over dit omerwacbt. oponthoud. Stemontzegd en .hen . veroor·jeeld In de pro- krul den en vruehten voedde.
.
men wcerklonken, lemand lIep den
op te merken.

[(ort Verhaal
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Bontel Uw gebit e["-e';, mOrgen 1M . ellten ,,",and goed mel Colq,tte'~ Tond'"ast,, ' ~
de bo~enh a"- ~"nal het lo.,d~llI!e,c~ ' naa' be"eden, de onder . aa~ u nal .he! tandvlnsdt
"aar boven, ter ..... iil de '"ii' el'l ma(i'~I"kkcn geborste'ld O1oelen ..... orden me l ee" rand·
sunde beweging
,
~
,
Nfe m dUrn(i e'" weinlg CoIgote'J T4nd"aslo (1) Uw long en fleem een tellqle water.
.spoe\
, . . hiermed'.
. ho1lchtig .Uw mond, 't'OOfal hmchen ' de. 'andell en I.;lI!le n.

•• ,

•

trein langs rnaar de Ipc:OmoUet. het oponthciud :tou nlet al te groot z\jn.
,Tom en John Hepen te zamen In de Een geluk, dat de .trein gestopt had : ... :. :
rlchtlng van den tunnel. opeens ultte . Langzaam, als verdoord, lIep ~om i
J ohn een gil, h'ok den ander met zljn naar. z\jn plaats terug. HIJ <!ors~ nlet
ann t.6o heltlg terug. dat hlj ervan te kUken naar ' de schaduw, maa r hlJ I
sttulkelde; d.och nauwel\jks. had hlj ' zieh voelde }neer dan hU wist, da~ hlJ er ;
ireet opgerlcht, or een dondl'rend ge- nog ste.eds , was. Zljn "oeten welgerden
taas weerklcink ;.;.. met hev i'S· 'lawaal b\jna: den dIenst, ,maar tach volgde. hU .
~t ortte eerl sto.k rots naac' beneden; al- den ouden Jol!.n , die ook langzaam Hep,
les' tr1eesle-epend; in een ".-olk van sta r doch eensklaps n3.uwJeUend naar den
recht~rsch\j(lwerper keek. HIJ bukte zlch.
en sleengruls.
..
. I •
De . ir~ln was nlet geraakt, nlem and 10m , nog beter te kUl'!nen zien, en toen
was verwond. De In gang. van den. tun. on tspande zUn $e~lcht zlch. JIIj wachtte,
nel was volkomen versperd een don- tot , Tom dlchterbtJ was gekomen, wees
kere steenmassa lag vlak 'Voo~ den treln.. teen na a.r d~n schljnwerper, en keek ,
,De schaduw" , momPelde' de ' oude n-:et ,een soort 'van'trlumph in ~ijn
John ...... .. '
.' ,
oogen naar den ander. Deze keek, deed
. Tegen den bergwand hing nog steeds tl?g ~en , pas \'oorwaart-s, en tuurde
een ~root; vormeloos ,1Ichaam, me~ ult-. 1o,m naar den bergw3:nd, waar nog ste~ds
gebrelde ' al'men'. Ontzet keken de belde ~e schaduw hlng, met ultgebrelde ar~
mannen eJI1aar; zouden er nog meer men.: ..... .
·
.
ongelukken gebeuren? Met' tumult on- . Op ~e~ glas van den sehijnwerper zat.
del' de ' reizlgccs' was wat bedaard, de plat daartegen aangedrukt door de
conducteurs ha.dden hen ~erustgesteld, kraeht van den ,wind. een groote Qa~ht
er , was nlets ernsUgs gebeurd. Binnen vUndee, met een , ploml>, vormeloos Ilwelnlge minuten zou men de dlchtstblJ- chaam en u1tgebrelde vlr.ugels ......
zljnde stations hebben gewaarschuwd,
(Nadru.k" verboden)
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OlOflog en Levensmiddelen
LILOYO GEORGE OVER ENGEL,\NDS
OORLOGSVOORBEREIDING
Lon den, 12 Maart (Reuter) , Tij ..
dens het debat in het Lagerhuls over de
Distressed ,Areas Bill uUt.e Lloyd George
de waarschuwlng, dat Engeland, ondanks
zlJm bewapenfngsultgaven, zljo. 'Zwakste
fromt verwaa rloost, nJ. het Jevensmlddeliell-producUe-front, aan welk tront
hett In den Grooten Oorlog blj na Is bezwleken,
.
· IDe 'oud-Premler dlende een resolutle
In, ' waarln wordt verklaard: " WIj zij n
nHlllder voorbel'eId dart in 1914, Wllloe~
nem acres land worden nlet meet 'b eoo\Uwd, Het larid verstechtert BIJ ons
arbelden sleehls onge,'eer 1 mlllloen
ma.nnen op het land; tegen Uen. mUlloen
In Duit~chl all d.
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EEN UNIf;K GEVAL

I

Lon 'd e n, 13 -Maart ,(Reuter) . De
hevlge sneeu\vstormen, die ; de atgeloo4
pen, ·week · boven de Brltsche EUanden
hebben gewoed, eulmineerde heden
den' hevlgsten sneeuwstorrn stdert men;
sehenheugenls In Noord .. lerland.
T"llree postauto's ult nett-ast zijn verdwenen. Een reddlngsbrigade, : welke
werd . ultgezonden, deed' poglngen de
vermule wagerts op te sporen, doeh zlJ
k9n tengevolge van de dlkke 'sneeuwtaag ·bljna nlet voorult komen.
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~ Japan '~T~ }~I~~~~r;~ .~ I
EEN' PESSI:\USTISCII OOItDEEI; \
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5028
Pel p 1 n 8'. 12 -Maart (unHed
Gunstige commentaren Op !pr.,,>. Ultge,bretde maatregelen zljn
genomen om Fr.ederlck sntte Jr., denl---------------" Satohs rede
26·Jarlgen zoon van een vooraanst aand
T k I 0: 12 Maaet {DomeU, Naar Ingezetene van Chicago. die een Jaat
van'de crltlek, welke In som. gelcden In het 'l1ekenhuls te PelpJng l -=~'::"-"-werd opgenomen in verband 'm et -'een
krlngel\ vtord t ultgeoetend. op de aanval '(an klnder.verlammlng en se<lert4 T
welke glsteravond door den
steeds In. een "Uzeren Long" beeit
egen het Foscis'mo#
van Buitenlandsche Za-ken Sanaar A:merika te venaeren.
,'Y On Zeeland f !

.,

/

0

U,

M 0 s k

J

12 Maart (Transooean)"•

spreekt een pesslmlst.lsdt
over de '. maat.regelen, welko
door het · l apamehe kablne t
Ler bestrijding van het
en vreest dat aeze maatrede R~tsslseh "/apansche ,bet rekkln"
wederom 'Zullen verstoren.

.

VERWOESTINGEN .uN
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•

Cflilla

•

Japans buitenlandsche
•
politiek
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, men'
In regeerlngskrlngen,
dat
In het
Lagerhuls
werd gehouden,
geen verschU kan zlen In de ,ta nd~
. van mlnlsLer Satoh en Premlell
ten aanzlen van de Legenove't
voeren lY.lYUek'.
! •

Het verluldt dat een sPfclaal rljtulg
voor Snlte aan den trein zal worden ge~
BrU~lJeJ, 12 Maart (Transocean).
koppeJd, waarmede Snite In 'Zljn "IJze~ Het · beslult vall de Belglsche CommU 4
ren Long" n308.t Shanghai zat worden nlsUsei1e' parW om de· eandldatuur van
vervoerd om nrvolgens via San Frin"l~i~~~:l~~Y;~.~n~~~zeelan.d In de . komende
naar Florida te relzen.
. verkletlngen onvoorSnlte 7.31 WOrden vergezeld door. drle
sLeuo.·.te verleenen .. kwam
verpleegsters en , Ur. Rocketeller. van
een donderslag ) blj;· helderen hemel
k I,
alhl
het Pelplng Union Medi~al College, als·
r 1 g.e n
er, ,waar men
ed doo ".
ud
dl
d
t
h
t
be
dt
~>!
de
eerste
maal tl1 de
me
r ,z"J u 0: er,. e se er e
~~~~~ zijn ,zje~kte te Pelping hebben
::SCv~~~'h~~b!~ ~~:e~~ncoe~~
"
elgen cahdldaatl te stellen. .
Gemeend wordt dat het telt, dat. Snlte
' :.
.' ,
een jaar In een lJ:zeren Long hcdt door:"
In een oproep aan de communlsten
gebraeht. op r:lduelt een r"""ord be"ekent.
'
,"'''
,K ~
om voor Van. ~eeland te stemmen ver~
tkla,ar,', het parUJ -otgaan' dat deze' de deG'meld word' da' de toe,'and yan mocratle vertegenwsx>rdlgt
'
tegenover den
5nl'
v,rbe'e,d
••
ondan'"
he'
I'lt.
I
I
II
h
1
Id
A
I
I.e on
dat""='h ll 1'I 1et meerdan enk,~e , ,-onden ast s sc en e er . 'ter r ex Isen,
·1 \I .
• .."
Degre)I1!, " , .. ~ .' . ,- :;
bu ten den IJzeren long kan a~emen.
.
. '.
'. ....
Tegelijkertljd t.raCbt~l\ de communlsVERDOOVEND£ :tUDDELEN'
ted: met ' de 'SOClaal-deri1ocraten een een'. I
..'
Mldstron~ · t. votmen eit steMen In verS han g ha l, 1~ Maart (Shanghai band hlermedO :vOOl', dat belde partljen
Radio). Een hoeveelheld ruwe opium, he- de campagne v90r, de komende verklerOlne en "roods pUlen" ter waarde van
zu.llen vberelt 'o nder de gezamen:ro.OOO doU ar, welke In den loop 'Van het
: leute, "Tegen ' l1et tasclsme, Voor
Jaar door de dQuane te 'Oent!ln
Zeeland", •
aangehoudeo, werd glstereh In het
De houdlng vall de soclaal democraten
verbrand.
·· ' .-.
. .,
nog nlet beVolgens de 9tf1eleele sta.tlstleken w-er ... tegen.o vet dlt , voorstel
In 1936 In ' Kens~ In tot aal 160.000 kend gemaakt, .
van h '"e op umse h uiven gene-
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r~~:~~~;;~d~a~:';~1h::et~1a~a,~n;n~'~m~e~:nl~v~a~n~
la- '
de meer
uitlaUn..
van generaal Hay:uhJ,
weI..
het slulten van een non~agressle ..
met SovJet-Rusiand geen ' baast
hebben, tot een J)d.&send antwoord
.de 'Zljde van SovJet.. Rus}and , zul..

Men. wljst erd"p, dat de Premier op 17
In eenlge gedeelten 'Van het graatJ.1. In antwoord op een Il'1ter~
van den onafhankelljken
leIMn,.
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sehap Down lIgt de sneeuw thans tot
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Yuklo O, .kl verklaa, de.
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boven de daken Get hutzell. . .
tusscben Manchukuo e~
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tl ' .,
1n de st.ad Se:lCast Is het verkeer ge..
heel ontwrieht. door een s~eeuwlaag nn
daaraan grenunde landen zoo ge..
,;. ~ n .' US, flO, I~~ ",: ~
, '
60 eM. dlkte.
, : . ,
1 :~~!:~~~IS' dat "elk moment een enkele
M 0 s k 0 u, 12 Maart (Transocean)".
In Berwlek.shlre zljn honderdtn schaeen ultbarstlng zou lrunnen vetVersch1Jlende orders tot een totaal be ..
pen en lammeren o'mge'komen in den
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sterUng'
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Het was een ge\'olg van levensm ld- sneeuwstorm, we I. e dVIer d agen onol1De Prem Ier bespra.k to en ee h I.<C'r s ech~
de Sovjet-Unle gepJaatst biJ een
· ·hland. costenr"'. derbroken .voort'Woed e.
de locale sttuaUa met M,1.nehulf.uo- als
•
,
d E l he n
d,',ngeb,,'. dat Dul ·~
.
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'
voor
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aan
nge scdokkenr ..
s ..lg.,ll& en ftusJ and In den . OrooLe"., tlHet trelnver,lteer
In Se 0 , an
ern .. mlddelpunt. terwljl mlnl.$ter Satoh In
Droogdo'k,n derllv,,'de
I c h', S neekU'WP Ioegen • dl. , d eln zyn
' re d evoer Ing van gI.$""ravon
••
d d e aI: zullen,
Oo,rlog zljn bezweken.
s g on 'wr
tUl'blnes , en dynamo's
i '\Wanneer liet zijn scheepvaartverj)ln..' .weg· toude~l. vrljma en voor d en
re n
In-ternaUonaJe situaUe behandeze orders door de Engelsche
worden ' geleverd. De betallng
dlmgen nlet. had gehad. had Engelan~ van ~lnburgh na ar Galashlels, kunHedenmlddag besprak de Premier met
ial gedeeltellJk gest hle~en" (n,
helt geen 18 maanden kUlmen volhou- nen nlet "~rder, doordat -z.1j een sneeuw~
denl.
.
bank onlmoetLen van rul m 3% meter
ministers van Bultenla n d~e he Zaken,
vorm van Ieveringen. door: 6ctYJet ..
· JEen ongeluk voor dtt land evenals voor dikt-e en 400 meter . len gLe.
van Oorlog en van MarIne het vraag~
van IJzerert.s ter waarde van 2,3
de andere democratleen Is dat de re'en het verluldt dat tijdens de-ze
pond,
!
~reringe n In handen zljn .van mannen,
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de besllsslng werd 'genomen,
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r ,
er geen. meenlngsverschillen ·bestaan
me t Inbegrlp van mljzelt, die hun- Ujd
, IUS l'tfj\AR ZV1VERE~••.•.•
,
he.lbben doorgebra.cht met het behande- Lo n den, 13 Maart
den Premier en den minister
lem IVan vooroorlogsche 'toestanden en volgens een berlcht In de ' "TImes" zat
Bul.~nlandsche Zaken,
M 0 s k 0 U, 1:1 Maart (TransOCean)·,
zlc':h . noolt .e' h~1 en al de nleU'Yo'e am.. het h'l1dlge ),3" veldgeschur:-en
De "groote zuivering van leger en yloot!",
H av ,ashe:;~ld!el~ l~oo~d~~~~keldat de
st.amdlgheden hebben elgen gemaakt.. houwltsers van de Britsche
welke reeds Jangen tljd in voorbereldll18
weke door den oorlog werden onthuld. worden "ervangen door eeo enkel
Is, zal ~ Mel a ,s, een. aanvang nemell. : f ,
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rede\'oerln g- van mInIster
Det moderne dIctators hebben
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standaardKanon,
ZO(). spoedlg a s: de
IW n
o.a. het volgende sehrlj It :
gecdaan",
gelsche WaPfnhldustrle dlt kan
Alle vroegere . Tsal'isf.ische offlclerell
'lullen gehee). ult de weermaeht- worden
· ~Inspel.e nde oJ) het Y()()rstel om 3 mll~ reno .
"De toon van de eerst-e
verwljderd dan wei absoJuut ondtrgt..
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George, da t. slecht$! ,,100.000 per . jaar voor deze reorga nlsaUe ultge~.rokke n.
u nan so.;lle a en an n e anI ! : . , r .... '. ,1.: .
, j,
'zan worden ultgegeven voor de levens- Verklaard wordt dat ·het nleuwe stanJdhanlIen gunStihgen'l indruk mtaken.
a han g,.h a I, 13 Ma art (united
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ml(ddetenproductie.
. daardkanon de groote draagwljdte
HI e~ ~ op open ar ge wlj'ze oege- Press) . De beWoher8 vali d Et aan de ..buL..
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een
tenwegen"
geiegen
hulzen,
die
hUll
wo' JHij deed ·een beroep op de regeerlng
te
'II
dat belangen heelt. In Chin a; met
M 0 s k 0 u, 12 Maart (TraIl!ocean)',
n, 12 Maart. <Reuter). Da De SovJet-Russische peu geett openlijk
om. dlt drl ngende 'Probleem In behande- vuu~ ervan op dezeltde s Ue wUze
de l apansche pollUek In nlngen nlet, verla ten. vertoonden geen
die se- plUk van haar a fkeurlng-over de ben~..
IIrng te nemen voor het te laat Is,
neerkomen als blj houwltsers het geval
land te dOEn gadeslaan.
'
teekenen te JUlleh capttl1ieeten~ ondan~
ult Dul tsch~ mlng van een Dult.schen ha nd el~yertt ...
Is.
Oeen enkele Brltrehe vrlend van la- het felt dat de rlol~erlng 1.s atgesloten.
Is de Amerlkaan genwoordlger In Manchu·ku<Y. . ZIj' sprt ..
zal aanmerklngen niaken op de
De autorltelt.e n van: de InternatIonale
Bet West·pact
die corresponden t was van ken de' meenlng utt dat d& hande~ ..
van Sato'll van de be]~~;~:~ ?{ederzettlng :letten de biokkade
J'oodsehe Telegra.at ..Agenlschap.
trekklngen . tusschen Dult.sehland·:· en
In
Engeland
de
liet
bedoelde
dlst.rlct
voort<
In
haar
po~
DUITSCUL-L'ffiS IIOVDING
Manehukuo de ,benoemlng. van een ' hanLo n den, 12 Maart
werd en nog steeds wordt ga- glng de .bewortets tot bet.-allng van de
delsverteg-enwoordfger te Hsinklng nld
lL 0 n den, 12 Maart (Reuter). Zoo~ om eleele krlngen aeht men
belastlngen t-e ' dwlngen.
DE W.ERKLOOSUEID
wet t-lgen en verklaren, ' dat deze maat..
alss reeds weed gemeld werden de Dult~ d-at de Aust.rallsche Hooge
deur" In Manehukuo Is "".1 . Eel'l woordvoerder del' Oewoners veri
sc!h&-·en· Itallaansche antwoorden op. 'het , t~.~lldell Br,:,c.e zou
.e~n ul~g-anlf., d.a p ee.Q ~egaJn
.~~arde, dat zlJ vastbestoten 2.ljn ge~n
Be r 1 ij n, i2 Maatt (Transocean). regel slechts een onj1erdeel vormt _van
B:r1t~he' Locarno'"memorandum van No- i"tot minister voor de
bultenlandsehen h andel geble.ken.
ij"fi4erzetUng&mras tlng te ' t)e talen. . _ .
' aantal wer~loozen In : de Duitsche b~t .Dult'>Ch: J apansch-a. programma voor
velmber J, I, ' M n de BrU sehe ' amhassa - en In het
zou worden
En hoe h, n~ Z'lU de wettlge regeerlng 1 ~
Is volgens de orneleele statls.. polltleke .- samenwerking tegen SovJet...
;
_,<,', ,:
delUC3 Ie Berlijlr en ·te Rom~ overhand!gd, opgenomen,
China een Illteinationale
: Il'\tusschen patroullJeert Chlneesche tlek'en . gepublleeerd d'.)()r de /temleen- Rusland.
(OUle!e-cr ' wOl'dt verkla :u d; ' dat. de ant- .
.
kunnell rIskeere n ~ oor
politIe, waarvan sommlgen gewapemt telljke autorltelten van BerJlj n', hl" den
PROEF !\lET IIET VRIJE WOORD ..'
wroorden z\,it) opjesteld na onderUng over. DE VLOOT 'rE GlBRALTJUt.
I,~~~~:~:' wUre ' en langs
zljn ' met revolvers ot geweren, door . de I~~~,va.n 1936 met bljna ' 100,000 vel,mln· 1
,
, Ie!:gi ". .' . )
tegcnstand te b!eden 'aan
dlstrleten, welke na ar het Chlncesche
wordende Jap:msc.he elschen ?
~e bled lelden, terwUI de: Nederz.ettlngs..
M 0 s k 0 u, 13 Maart (Transocean)",
-IF..en Duitsche commentaar, welke t e Lon den, · 12 Maart (Transocea n).
Oat Is de re1en, wurom de
poUt-Ie de gebarrlkadeerde toegangen tot De staUsUeJcen loonen aan da t het
De partij-leden, dIe gisteren de doo~
Belrlijn W2rd Rtou-blkcerd, .\'erkhart d:\t De BrJtsc he Middella ndsche Zee~vloot en
voY-gem wel h~geUc'hte· krrngen het Oult- de Home Flee t. zlJn na haar gemeenvan Satoil zune eel)
4e ·,N"cderz.ettl1'.lgsstraten bewak~n.
talc aan!al wer~loozen In de
Boelgan ln gepre~ldeerde .· vergaderln',
.heert gewek t In
waar
'De Chlneesche b laden veroordeelen op
~cember 1935 245,822 bedroeg,
van de Motkom:ehe SavJet 'bljwooude(l,
rclhe· mc:nor .. ndulll wederom ' ultdruitklnl fc~a ppellJke manoeuvres In den AUan.-.
geleft !I:!I.ll.Dult$chland's oosltleve: houdlng ! t1schen (}(:eaan: hedenmorgen te Glbral- verlan1:en n aar cell
en een Iicl1erpe wUze het barrlkadeeren en
dit aantal In December 1936
werden In de gele;?;enhctd gesteld l'1un
tern-' aan-zlen van. het ,Wet t-pact. en eenlt.ar Leruggekcerd,
conSIJl1d aUe van de
dat de oorspronkellj'ke vertot 144.915.
meenlng ult tl) spreken.
' .' . 1 1
oheuwen stap vonut In de rlchtlng vall
hctwelk door
der 'Nederzetuogswegen tot
, ' ...
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keDit
tE'!lwa.s
doele ~ll
hadwort
vast proefnemlng.
teo stellert hoev~t'
l:nheld, ",. , '.,
,'\., ; . .
~
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volicwordtgcreclproeeerd.
sen
gevolgvaneen schen·
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,
Lon den, 12 Maart .(Havas): TIJder
. tus~ehen China en
auton Leiten zouden kudnen ·gaan
",Dultschland zet opnleuw zijn denk4
bc(eld , fpzl~e ;· het ~ ve(drag "van. . Loearn? dens rie ontv angst der dlplon:taLen, wel
Er Ztjll nog andere
geweest
mogendheden.
Be r llj n, . 13 Maart (Transocean). met ' baar belone de grOlldwe'- te- d(i~
ullteen , n, L het waa rborgen van de ke glsteren op het nuckingliam Palace dat zlch thans cen ;~,::~,;::: Invtoed
".: ' 1
"
Om uiting te geve n aan de d~nkbaar-I ",ocral;!""",",
'
In Cle
bultenlandG,UT
NIli:T 1 .
held van het Dultsehe RlJk voor de lang~
Frtahseh:.Dultsehe gren's" met- En~e1seh-1 plaatshad, bracht Joachim von Rlbben- d9C-t
Itfall aan;chen . steun"" aldus woldt \'er- trop konfnlJ. George ·VI nlet het naUO.. sehe
durfge en trouwe· dlensten, aan het vaEnkelen der sprekers oefenden scher~
kIlaard, . .
..
naal-soclaUs tlsche saluut.
•
1
derland bewezen door · d'e n minister van
eril1ek uit op Boelganln, die, naar
OOrlog veldmaarseha l k~ Von Blomberg, a:lg,m,,,n gemend wordt, het volste 'o'er ..
,Yn
IHei ~vordt
dIe hedert den veertlgsten ,'erjaardag trouwen van Stalln gen let.
,' ; ."
dat het
rn tegenstelling met de verwachtlngen de' 'zItlIng
amiwootd .' een \
van zljn Intrede In het
herd€Okt
der. ambassadeul's, die 'belde ~~~~~~4
die van
. beV3.tten ,
heen kanseller ·Hltler Von
beSoortgel Ij kee'''f.~:~~~~:'~ rr,hadden
de,
93.1.11 het ·
~~i;ri,,;t;e , L
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10Iderd Is •

P

r

•

Is

r :

I

.

,

•

I

.

,

•

.,' . ,

NJEVILtE Cn,t.'1BERr"UN ~.\NTWOORDT
f ', d ' .I '

•

,., . : ~ . ~ ! ,;)",. ;

" i..'

\": ~".'

. )

lL 0 n d e n. 12 Maart (Reuter). De
d~bater~ beantwoOrdende verkaarde NevUlle C!lamb~rlaln, dat fiet. plan
~:~dlgerS om
Llooyd " Qeorge om 500,000 persoilen
,
Yuan,
hat land te- wer~' ta 'stellen reeds Onm(I'1 te eerbledlgen. ·
dr, Kung reeds kostge'1!jol< Is' gebleken, zonder een zeer aanDIPLO:tL\TIEK.£ Z\lU'lATIES
want-rouwen van China zal
zijden stof!en ; ult
:,._. ' ..... < • ,., .
• ,' ,' "
I
d
,
zlenlijke k'unstmatlge stljging van
ontvangen
als
kronln gsgesc hen~
.s aan en voe verdwljnen en het Ja4
pr'IJzen van landbouwproducLen, '
Lon den, 12 Maart (Reuter). Sir I~~:~:h: leger za l zlch mogelljk opnleuw ken voor 'konlng George en kon ingtn
boeren
zlJn
nlet.
In
Cral, le w'~ rd ben-md
to, am:Zelts
uele
ervaren
. ,
\
t t l t.s
h
I
-~...
ge Id en. NIettemln zljn de re- Elisabeth, ~ . : .'. I'~
s tla evan . et alld: In : kwestte te bassadeu r te Tokio als opvolger van SIr devoe rln.g van mInister Satoh en de de-~-ll1~aHketn , 1
k d
t I Robert · Henry CUve die over~eplaatst batten van' glste ren tn ' l1et
J e p,an zou 00
e overeenkoms en Is naa r Brussel.
'
bemoedlgende voorteekenen van eM 'VetSlal~1I
t wsschen Engeland eenerzlj ds en de Do.
.
.
beterlng d~i. InternatlOnale ' bet.rekkil'l- Yer.
...... ;. /-, . ,
•
•
De huldlge ;ambassadeur :tqlBrussei gen : .' "'."
. .; i; ,
:' '
mUnlons en vreemde landen anderzljds
,
10 . de war brengen. Het zou zulk cen Sir . Esmond Ove,. · werd oVetQ:eplaatst
BETREKKJNGEN' T01' fR ,L"iKRJJK
dr'astlsehe vennlnderlng van den import naar Bueno'. Altes.
KOPER
VOOR
l)E
W,\PENINDVSTRIE
"
.. < . ' : ' . , : . ' J
ullt deze landen ·beteekenen. dat hUll
.... r : .: ~ .
:
" ..
kmopkracht er n~Ug zou worden gesehaad.
DE ~[,\RL~E-BEGROOT.NG
a h
h i P a r IJ s, 12 Maart (Havall .
' : ' ,:. ' ...:~ I " ~ ' ,: • • ' :'i I· :
a n g . a , , 12 Maart (Unlted ,,Agenee Eeonomlque et Fil1 anc1He"
Hierdoor zouden waarschljnUjk meer perso,nE'n, die in de Industrle werkzaam
Lon den, 13 Maart (Hav:U»;te~~~IP~~r:e::S$
:~l.,el~De pogh\g vah 20 l apanntr$ om bllceert' een telegram ult ·New.}!'ork, melI~ koperen geldstukken naar
, dat President· RooSevelt die · glszljn, werklOO3 worden dan dat me'n men- :L:igerh'uls' nani m'e t 152' tegM 57
sc:hen op het land te w..erk wu ku nnen .men de martne-be,grooUng,· a,an; '.'
te ver~ehe~n; welke' door doua~ tereh
·Warm Bptlngs .T~rttok ':Op
stlE'llen ,
.
'.
., ' , ' ;: ' ". . .' '. : !
nearp'btenaren v~rijd~ld' w~rd; v~sU8t , de het
nog den Amerlk~an:.:.
'Toen Chamberlain zlnspeelde op de "
.
_ . " '_.'
aandaeht opo de toenemende ' w.a arde
: . to ParUs ' WIlUliin
ve!rgelil~,lnge ll, welke door Lloyd George UII/nar/lle
.. .
koper in, / apan t als gevolg .a~. de
t.n:.'de ·vere·enigde
It
.I
verhoogde aetlvltelt der' Japan$C:he' mu. ,." ...... ~
tUlssch.e n · En g~ 1and e.n Dul t..<:chl.am~ wa- . .' ,
( !~
III I d I I
I
'. . .
rem gemaakt, interrumpeerde Lloyd _
n e~ 1'1 Us -r ~ . '
. . .. .... :. ;, "
I! t
'dat ' de
.' De lohgste lapansehe noteerfgg van . e
President en
O(oorge en ga f toe, dat de kolonIS3.t1e~
m",lhod,en. I"el'e' I" ~'II" hland ."o,d,n '
BET,.OO9:E.NDB S,TV
•, .DE~N'
144045 , yen per ' 100 KG beteekent
b' t " '1 "
11
'.
.....1' ....
w
stljgl.n g- tn vergelljklng. ntet '
. e reJ{ ng "ZU en
ge!bezIgd, !n ~nge~anc:t nlet lOuden kun- 3 0 t I a, 12 Maart
maal1d en maakt, den ultvoer
: op · de
sltuatle: In
ne n worden teegepast.
De Bulg
' aarsehe natlonale universltelt
It c hi ' I
•••• j
en in'
op de flsI
u
11a : W nslgevend,
de Ve,eenlgChamberl ain ve zeke d
wordt dat een ,aantat
r
r e ven'O gens Bofla · ~· erd hedenmorgen YQOr
Staten en
he t Huls. dat de regeerin3: het vraagstuk paalden tljd -gestoten blj wlju yart
wlsselkant6ren eil . lnheelrtsehe
Inl.Za !C e , (I~I levensmlddelen In verband . woord' op een demonstratle van link- ken· In de Fransche concessle goede za~
ROOSEVELT EN' IIET UOOOCle~ .
~l.t;t he~ ~e!~.n~~epl::ln nlet oyer het hoo rd ' sehe studenten-organt.satle.1. welke In
. doen door het verko~pen van
RECIIT~UO.F
.eett . ~~.~ I~I1,
---" 'r : ~':o.- .-~ Ivroegen morgen. op JuLdruehtlge wljze
a3.n l apansche handelaars.
'wrluldt, dat het koper der geld,
langs het huls van den rectQf trokken ,
Chi e ago, 12 Maart (Havas), De
De asslstent.le van de bereden poll..
In nooMZ!\l!< wordt getn-uv'd Vereenlglng ' van Amerlkaansche · Advode venaardlg hll van patroonhul- eaLen . publlceerde hOOen het
tie . werd gevraagd, waarop bot.!lngen
plaatshadden tussehen studenten . en po ..
van .een "stra,v "ote" onder haa r
Htit'; waarv:l.ll ~ on1ml ge In het cE'ntrum
Het h 0llmerkensw1:lrdlg dat
Len aanzll'n van het phil van ·Presldent
Roosevelt betrE'Jtende het· HooggerechM_
~ en aantal studenten en
.
samenwerkt., en'·
hoI. .
.'
, . ,
der
':)I1t1e met
I .f
,:~ , . : , I
;. ,
Len stad
werd, gewoM, t.erwlJ~
studendie p'koper
met de '
. lUSa Leden .verklaarden zleh v66r en
'
- 5031 , ten In hechtenls werden genomen.
wlllen nemeo, aanho\ldt,
2.563 teg-en het P.Ian YAn cl~A. ~tdent. '.
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of f. Yul VOII cII. h..rliih v{.chi ( "
vitch ...,. .. kt l id! ill hOOf moog, led.,
von 0111 h..ft op ziill " jd Gi. 10.1. $om.
,I.n wil '1ed"I. dol b.dorv,1' ii, ,ond,'
dol wil hoi w.I. n. Of ... eI wi! for.n OtIS 6M
f.ul moolt1jd opdtilog,n. 0o,", w •." wr • ....,
l ich d. "';in, of .. n onder. drOilk.
.
In lulk. 9.vol1en lI .. ml .... e'f hel fe.i ll~,.
Co rboYil. ,Uw dokle, 101 U uil.1e994n. dol
Corbo.." hn hW9'g.octi¥..rd kool· pro.·
~oroo.f II.. All. Otltul....,rhden I,.ltktn IN
Co r\)oyjt 0/10 .. e<Joten doo rm.. Uw I;choom.
. . In 'tlktr, "';tlur.n II U die IIQ righ!id kwi;t I •
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De' heerlijke or,vekkende en verstcrkellde • <",.r~
-werking van Sana to"
~
geD komi al spoedig"
",
01' alledei wijze tol
,
lIiel langeI' 111 0e. zie t el' ,
uitin op, Mell \'oell zieh
,
betel' uil ell hecfl weer ,plclicl' in hct leven en
10ekol11's lige mccilijkheden lijken wcldrn nicl
mecr onovcl'komelijk. -;- In hc t kort: met Sana·
togc lI vocll men zich Sllocdig kCl'ngczo nd. ,

"

,

.tonden
niet op 01
Ie goade" ·... oet met elkoor.·Maar

in ellen kleuren

01

nu z~in ze verzoen~en het normale vlleg rjsico von den paua·

ILL IJ-

via F. 4.75.
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B U I TEN Z 0 R G

HET IS UW EIGEN SCHULDAbollll",

van h., B"t""II_~ ",.hl
indlen Unlet tevreden _1s over h~ Nleuwsblad te Bultcn7.org gelleven
geleverde, als U blJ bestelllng
zlch voor klachtcn ' omtrCllt
nauwkeurlg heeH, opgelj;eVtll, wat U
ongeregeid ontvangen van
verJangde.
te wenden tot dCll Agent,:
In,dlen
LIMONADE 'O>~l ~=~;!dell Heer.
BLANDA besteJ~ blJ Uwen la
0
0 A V I D
" he, ,.,11" noodl •• do' U " , y '
geeft, dat bet van "LOURDES" moetl Tlltk" ",n.uh 54, tel, 389 nultenzorg

U

..

Is

te krUgen.
zoudt
let.sgoed!
zUn
, dan Waarom
U er zeket
vanUlets
keeren?
Heere Uw langganan toevallll&: 0","
Cl.rtlkelen nlet In voorraad, vraagt
t!vcn verblndlng met

Philips Oppenlleim, de bdwlde scbrijutr,
cOll slaleerl:
.,.1/ii volcleed Sanatogen ,,{tsukt'llci no een
fUd van .yroote UIIIIWSpwwillg"

\
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bij
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EM han dig boekie met ruim 300
recepten. ben evens ,
allerlei gegevens
en wenken OP verschillend gebied.

'.feldoo n No. 2329
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HET ZENUWSTERKEND VOEDS,EI

(v/h F, H. JUS T M 4 N)

heden
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"DE T ABAKSPLANT"
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Probeer Sall~togen cells.
,
Beg in er valldaGg nog lIlee. led ere
Apothekcr of Tokohoudcl' vCl'koopl
h et.
..

,

au g. s.a ve I k 0
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mooie ,streep-dessins

grel die gebruik mac kt von
erkende luchtli jnen In Eu ropa o f
'ndie Is in de Ni llm ij-polis be.
grapen. Tevens sluh Nillmi j.tegen
spadool tatlef, verzeke ringen of
met ber.o epsvliegen. Gegrond vest
In het midden de r va rige ee uw,
is Nillmij loc h in ha rmonia met
de eeuw vo n do vli eg mach ine.

,.

MA G N EET JE S-TARIEF

reed. yol. relaUe.

,

,,, 5· regel'
VOO~

annonte"
Per 5
d••••• n :
per· plootsing "' ... .. , .. . .... , .... ~ .. .-" ... ,....
per 2 plootsingen .. " .. . " ... . , .... , .. .. . •. ..
per 3 of 4 ploatsingen ............... " ...... ,J.b_~
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Slulsbrug.lraal

De reductio wordt alechfl ve,leend, wonnel, hlJ unt.
oonbieding het oonta' pfoat.ingen Yermeld word,.
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eetjes Trekken

~H-Balavla"Cenlrum

~r· "'11 1~.",
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De laatste instmctie
AN' NO FI~'NG

r-1I DN!GHT',
l.!E.U TENAN'T'

UNl.ESS 1 GIVE 1'H'

C01'11'IANP!

"\OUSE!

au-r - eu'T',
1.1EU1'ENANT! 11'

IS

UNDERS"ANP'?

~~p~~~~e~ '~g~TA

IS'NGe.1i SK01' fRot l .
ANYaQVY !

,

-

,Moppcn

CORPORAI.! IT'& A ,

CINCH wEtl. BE 5I.AUGHT'ERED'
: IF W'a FIGH, 'Er-,! ' THEY
OU1'NUMBER us TeN TO

, ONE! IH' ONl..'( WAy" WE
'::,; .

CAN ~ t.ICI<

.

EM 15

BY srlt(\TeGY!

--rHOSE ell~PS ARe.
GO:Hl'iA RIDE. SMACK IN,.O
~a

~OGGONEOES.

y.-y-ves. .
51~! .

BIGGE5, 1'1 e Ss

0 ' S i'RJ\i'EGy'
"\HAT EVER HIi'

"ii'DE~e.R"'!

, ' .,

,

----.

--

- Ze zeggen dat pailier zoo gO€d Is om ie «
maud warm te houden .

- Oat 1:al wei ultkomen; Ik loop nu al veerHen dagen te zweeten van den wissel, dlen ik
de volgende week moet beta len,

,

>

"

"

; "

,',

..

- -Als' UW, dokter u zelde, dat u nag maar
een maand had te leven, wat zoudt 11 dan
doen?
- nan: zou ik mel die maand ten nutte ma «
ken am eell betel'en dokter t~ zoeken.
,

, Nada~ Mickey korporaal Janse uHvoerlg heeft ultgelegd hoe hlJ Josef Aaipeer ell de ~wee verraders in. de
-Val denkL te lokken" heen hij zlch tel' rust-e begeven
ita korporaal Janse de opdracht te hebben gegeven dat
jlij en t.rouwens het heele kanlp om Lwaal! uur gewekt
jnoet wor~en.
'
Dlt gebclirL dan ook. Pl'Ompt om twaaJf UtiI' haal~
Janse zlj n hllten:.\nt ult Z'll kool en dan geeft Mickey
korporaal Janse den last a!le malllHm te wekken en ze
Ir. ecn greoten clrkel om het kamp op te stellen, ollgeveer
vijlUg meter van elknar. " En druk ze voorn! op heL
hart", bes juit Mickey, "dat zc .:lch .:ons;vuldlg vcrborgcn
"iuoctcn houden I"

,

" En ntl goed opgelet, korpraal", gaat Mic«

key dan met den meesten nadruk verdeI',
"de mannen mogen ge~m schot tosse ll
v 0 0 l' d a t i k h e t b eve 1 h Ie rtoe gee f! Goed verstaan? .\Vat er oak
gebeure, geen mensch lost een schot!"
"Maar iuitenant /"', brcngt- korporaal Janse benatlwd in het midden, "dat fs veel t~
Tiskant ! Zoo worden we ' vast uit,gemoord J"

t,
"Lulster eens hler, korporaal",
Mickey spreekt dlt laatste woord uit met gerechzegt Mickey dan ongcduldlg (hij ten trot,s, Hij is zlch nlet welnlg bewust van h et
gewlcht vall zljn. poslUe en vl ndt 1:lch eell strateeg
maakt 4![ch werkelljk kwaad over . waarbij vergelekel); Napoleon nog maar een klein
zooveel stompzlnn[gheld), "het Is zoo kind Is! "En geloot me vrlj", gaat hij dan 'verder
zeker al5 wat dat we allemlal am met een grijns van oor to~ oor, "deze vogeltJes vlle hals wo:: dell gebracht als er cen gen In' het moolste, sluwste en grootste strateglsche
voortljdlg schot va~.t. _ ef!. et dus een net dat oolt gespallnen. Is In deze woestljn 1 0
zoo ! ! "
gevec ht,.. ,ontstaat,
On2c
ttgenstan'
.
,
En dan, zlch autf)ritair tot den verbluften korpoders ove rtrert<J ll ons ill aa nt~ aan- raal wendcnd : "Jc kunt. ga:\Il , korpraal! "
zlen'Jij k! We kunnen ze aileen klein.
"J«J-J-JaweJ eh meneer", s tottcrt, kOl'poraal Janse
krijgen door mlddel van s trategle I" , en maakt dt\n dat·l0 weg komt,
-,

ENste buurvrouw: "Waar Is je zoon toch? ,
Is 11 ij zlek? I k heb hem heelemaal nlet gezlen".
'fweede bUlll'Vrouw: "Zick? WelnecllI; ma:ll'
Je weet toch dat hlj morge n gaat trouwen 1"
Eerstc' buurvrollw: "Nu, wat ZOIl dat 1"
Tweede buu rvrouw: ,,\Vat dnt zon? N~\
tumllJk kun de Jongcn ziJn bed llle~ uitkomen ;
lk mact dJ n uHzet wa~chen.".
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KiI19 " Soccers wisselvalligheid
K.eiue :Zege voor S. V.
Dc

"v. n.

O,L,I.V.E.O. -

O.~cu'nIJetitic' ··
JU':ltCULt:ti

z-o

lIet. lli toch weI eell compellUc vol
verrasslngcn.
Mp.11 kan IllI wei - tel' opwckklng •
den llwi\kkere cen hart. onder den rlem
stelu:n, en "<:lp cen event.ucclc ovcrwln·
ulng duUCl'l Indlcn ... elll!:., In werkclljk.
held" gclooft men cr zeit nlcl.s van,

Doeh dan stalt mell tllccns voar de
telten !
overmacht. van de eelle
parUJ. zonder
res ultan t.. WOlnhoplge
verdedlging van de andere ploeg, met.
'succes vollc doorbrakim .
I;:I~

'Zoo Ycrllc,l) het. oak ZatCl'd;l;r blj
deze gC1CgCllhc ld .

Hercules

hijna doorloopcnd In den

aanval, met. sel'les van lllzettcn die
maar nlet wUden lukken ; O~lveo eHerglek vel'dcdlgend, met. moeder Fortuna
OP"~ iJ vall pe palell, en cen voorllnle die
eukele malen de s terk opgedrongen
roo(i-wltte-verdedlglng wist te vel'sellalken,
BI} zulk een verhoudlng In het veld
Is een aanvoer,qel' met. goed overzlcht

•

('Il

zeglIlllgskracht geld waard.

Men dlent onmiddellljk
het. hlSluUlIIgSSystCCl1l

.v.

S. V. D. D. 2 -· 3

Wanlleer U. M . S . ook nog verra...«slu gen In het toovel-M.kJe heclt dan wordt
hct hOO'J ttJd da t men daarln terdege
beglnt. te rOllllneien .
Nil dlt tref[en op zondag ·weer. verloreil Is. moet.en ult de resteerendo wed~
st.I"IJden millsteu s 5 punten gehaald
wordell, ;wil men met den naasten buurmail gelUk komen te st Mll, En ook In
dat...geval mag die vdend er niet.s meer
biJ verdlenel).
..- '
!
Hct. ' geval begint e~ hopeloos ult. te
zlen .
Toch waren de verrlchtlngen biJ deze
gelegenheld lang nlet kwaad. De Blauwhcmden waren weI wat. ater kel' - d,e
perlodes van ovel'wlcht waren rulmer
ulLgemeten - doch In kallsenraantal
s tond mcn wowaL gellJk.
Het. was een kalme ontmoeUng, ZOIlde r s toornls, onder leiding van schelds·
rechler Zhmemers.
.
Zooals men zlen zal, hadden de China·
men en kele veranderlngen In de opstellIng. gooracht. s. V. B. B. was compleet.. .

los te lalen waa.rdoor de opeenhooping
van spelers VOOl' den doelmond ult. elk'lar WOlljt. ge trokken .
'. !
Oat men dlt l1let. deed Wa.J d(! groote
fout blJ Hercules,
.
IIet. kort ~amellspe l , dat ult dergell]ke
!!ituaties moet ont.staan, konden de
OllvcaantJes weI aan, te b:!ter wljl men
het. "n let-Iaten-sch1eten" voort.reffeHJk
U. M. S.
In toepasslng bracht·,
Eng SI(lt
.
En dat, geholpell d001' de noodlge deSoen Liang ell Olok Seng
yehle der Rood-Witten, deed tel kens de
Llong' Ton~ - Bing Lie - Hoen Bok
1lI0ellljkheden overwinnen.
Tjlam Lie - Eng Slang - Yam Tong
Er bestond voor deze ontmocting vfij Yan Sellg - ./
- Kwal Shun
bevl'edlgende . belallgst e·liIng 01' s t.aanpiaats-rulmlen, doeh hct was opvallend
s. V. 8 . O.
sUI op de trlbulles.
Ouong
Scheldsrechter Ir, Nlttel gar goede F'. Meeug
_ Manusama - 'l'omodok - Oscar leldlng. ,
Mots
Tan
Llppel b
Zooals men ult. ondervolgende opgave
E, Meeng en Mlchae.i1s
zlet waren "belde plOl:igen compleet..
Mattheys '
O. L. -I. V. E. O.
Het ver,k ennell, na den begin-trap,
l sna cni
IOOI>t. ult. op eedlg overwlcht. van O. B.
Scctarto Cil lIaar ,
Een scherpe ,,·oorzet. van Ouong wordt
Llem I{alll"Ocitoem Badaroedln
door · TOlllodok onberi3pelljk Ingekopt..
de Willigen Delle EC!c.hardt
(0--1) . ,'
Han
Soemarmo
In ~fwls sc llng nemen dan de belde
plocgen het Inltlatfer. Ellg Slat. kan in
. Her cu le s.
I
ulterst. probeeren een schot. Val! TOlnov. Ekrls
•
v d . Groen dok corner werken, tel'wlJI aan de overJalln Zomel'S Sr. ZOlliers Jr.
zlJ de la~ een Imet moe_t aCwlj'zen.
Ootlenklcny Bcerhors t Andrlcs
•
Oontha en Brugma n
Matt.heys heelt dan een klein ongeIltkJe en :Wordt. vervangen door Schuller,
v. 'Deuzekom

•

HeL ga r den UlJUdi3en prikkel aan de
lIerclialen, doch men vcrvlel Loen reeds
in de [out. om het s~e l te kort. t.e houdell.

..

Ollveo s lelde d aur legeHover, blj de
doorbrukcll, het. uiUokkcnd ! breed spel
eu was daarom veel gevaarlljker. Van
llellzckom Illocst. Cl' daarom ellkcle keeren aan te ~as komen .
.
Mgezlcn .VUH hcL stoere verdedlgen
d er gas Lhecren ' vlel ook de slechte afwerking der Jlerculanen 01'.
Er wcnl vaak brecd lIaas L of hoog
over g('~e hotcll.
Dc IIltvallcll der Ollvcauen werden
II1cestal :;eleld dool' dcn vet.eranen ,Uan,
die blwndcr o ~ dreer was. Ecn perlode
van overwlcht. vlel dan ook wei aan
zijn voortreffelijk cn hard werk te dan~
ken .
Met Hercules In den aanval werd de
rust. aangekondlgd. (1-0) .
De t.weede hem werd weer IngezeL
met. een s terk oft etlsle f der Hercu lanen.
We noteerden heel wat. InzeLten waarvall er echter geen cnkel :;cherp ge noeg
was om bcloolling te cl'1angel1 .
Eelllllaal :ichecn succes zeker, doeh
toen hlnderden v. Ekrls en Jahn elkander bij de afwerklng.
Intusschen wrgden de OHveaantJes
voor de afwlssellng met doorbraken .
De '·wee.de 'bracht. weer succes op. Een
scherpe voorzct. van links werd door
Belle schitt.ercnd ingekopt. (2-0), '
Grlnmllg vlelen d~ , Herculanen nu
weer : aan. Vaak srond gehee! Ollveo te
verdealgen. Met succes echler. Met den

•,

.

Oek Benocg krf:gcll ·we hlerna het
~
s loolJt1s te gedeelt.e dcl' p,U"~Ij .
'
lJat begon t;ddy Mccli g echlcr te ,ver·•;;
velen. '{;ljn 1II1lk 0lxlrl..Ilgen hracht. or het.
vuur weer In .
'l\)cll lVa.s i\et U.M.S. dOlt. blj eell doorbraa~ de b(",ste kan.s kl"eeg. Uct was op
hct. nlpP<'l"tje at.
\
.',
[n de volgende mOlilenten werd )let
loL over U. M'. S. eewol"pcJl . Oscar was de
••
kleine groote Illan die voor n . D. de zer,
kerheJd IJrncht.. .
,
'1
Eers t. werd een schutne voorze t. van
Frans Meeng', zouder schljll van knns
'J,
~'oor Eng Slat, Ingczet. ( 1 - 2) en daarna'
•
werd een goed aangeven van Manusalila voort.reffellJk nfgcwerkt. (1- 31.
..·
Wei wts ten de gastheeren den voor6prong nog t.e vcrkleillen. Van een ult.".
loopen van Sehulh~r en vcrdere aarzellng .
dCI' verdedlglng ,werd )13Udlg- gepl·ofltcerd. (2 -- 3). Zoo bleet het.
0" Waalsllorp zljll onlan gs illter·academiaie hoekey - wedslrljden gehouden, waaraan Rotterdalllsehe, ,\lIIsterdamschc,
DeUtsche, Leldsche en utrecht5che situlenten hebben deelgenomen. Een spelmoment. uU deze :door de Delflsche
v . r,O.S. - B. V.C.3_5 I
Studenten Uockey-Club georganlseerde wedslrijdell.

J

,.

..

..

lJ. V. C. en 0 , L. I. V. E. O. geven elkaar

ulds toe blj heb becnen nHlken ult het
gevaa rl Uke ho~kjo , Ultermate ,verst.andlg
van :re, wa nt veUigheld 1s tech maar altes.
.
'
Heel veel hoop op een s ucces del'
~e l-~warten h adden ·we n1e t., wlJI er
angstlge verhalen de ronde deden over
het. aant.al Invallers. En Indeld aa.d bleek
het. gehee le achter-trlo abse nt..
Oa t. ze, On der ~deze oms tandlgheden,
he t tot. cen gged elu de hebben ge bracll t
en 'llch, prakllsch, heelem aal in velJlgheld hebbell gesteld, Is een blzonder
goed.e noot ,waard.
Hard gewerkt. hebben ze., allemaal ,
dMrVOOL' hul(le.
We vel'lvUzen ovel'lgel1s naar het over'llcht der veL'rlcht.Ingen .
I
Scheldsrechter Hoogewoud f1oot. ;de
volgende 1l13llnet.Jes tot aanvallen : .

v.r.o.s.
Halh'
. Lay Sle Fo en Moehollo
8oemarmo - Solelman I- 'Anwar
Delmaa r - Toltb - B. v. Tuyl - Zaterdt!
- R6mer.
B. V. C.

-

Boldy.
Knape - Kreyzer
de Rooy ...... '-ElIls
van J{outen - 'Heymans - ,Baadilla
.
de ~ol1 gh en Smits
:
Kart.kamp
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Geehwarten nemen de leldlng . Het keerpullt..
De Geel-zwarten hers telden zlch volEcn geZame nilJk o~drlngen der Oeel- komen zoodat. het. laatste ,g edeelte lang~
l'.warten werd beloond. Bo~y was de za merhand weer hl een 1I1eerderheld verma n van de a fwerklng. (0-11.
Hep.
Even een veld-spel ,w aarna de B. V. C.Het. begon reeds na den aftrap. De geers weer III massa optrokken. Ellis ga f heele voorlinle drong op, :met. Boldy. die
den bal de Jul stc 1:lch tin g. (0 _ 2). ,
voor de tweooe maal zUn Club (Ie lelOat smaakte naar meer. Knape · vol- ding gal. (3 - 4l.
Boldy ,probeerde het nogmaais, lets te
elnde nu 'lUll ren Jleeletnaal met eeri
ouderwetsch schot. tot. a rwerklng. (0-3) : breed.
De Geel- zwa r ten waren en bleven In
"Keyzer zou echtel' aan a ile onzekerheld
de meerderheld. V. r. O. S . Ilet zlch nwe·r een elnde maken. Een voorze~ van Knape
of mindel' overtopele n, tot. de rust tde.
werd nuttlg verwerkt. (3,- 5).
MCl'kwaar(!lg w as wei dat e·e ll· 11al·d
schot. van de Rooy door den doelm a·u
Maar V. 1. O. S. gat het ulet op. Bij een
al "koppend" werd a lgewe-zen.
lei opd rlngen een doelwors tellng waarNa een batslllg werd Hallr door v. d. blj 0.1. van '1'\1yl zM genomen werd dat.
Sm lssen vervangen.
een strafschop nJet. te zwaar zou geweest.
I
zijn .
Op'{allend waa het ~ n deze ,pe rlode
De scheldsrechter zag het. andel'S. Een
dat ' de Vl o~.s:er s steeds blJ kansen efl gelu·kJe voor Oeel-zwart..
tc vroeg en te hoog schoten . Rus t:
10 - 3),
D. eompelUlesCand
Na de rus t zlen we Moehono vervan gen door Berkhout., met :een omwlsse- luldt thans :
li ng In de bczeltlng.
doelp. .
Dc rust scheen de Vlossers goed ge~'
v
. ",
daan t.e hebben want Ihet ve rUep nu
8
~
-'
v
"v> & • :/ ' v
stukken beter. Geen minuut. was het
l:o
spel dan ook oud o f
Tuyt kon den Jong Ambon 10 9 0 1 18 41- 22 1.80
\I 7 2 2 16 41- 17 U:5
Hercu les
vool'sprong verkleluen . 0-3) .
12 6 2 4 14 34- 30 1.16
S. V. B. B.
Een t.weede gelegenheld om den ach\I 5 ' I 5 \I 34-36 1.Lerstand t.e ' verklelnen lIet. v, Tuyl blj T. N. H.
V.I.O:S.
\I 5 I 5 \I 44-47 1.het nemen van ·een "stralschop" voor12 4 1 . 7 9 31-41 0.75
blJ ,gaan. Het harde schot. vloog rake- B. V. C.
L. I. V. E. O. 12 3 • 2 7 8 21- 31 0.66
lings langs.
\I 1 1 9 3 22-47 0.28
U. M. S.

. •. •... - •

v.

-

"

• a

...

De eerste aanvallen waren voor
V. I. O. S. B. v. Tuyl bracht d" kans om
zeep door t.reuzelen .
'Een aauval op de andere koot wordt
door den Vlos-doelman ondersch ept. Nog
O. S. overheerseM
De verdere uitslagen
een B. V. C.-aanva l geleb:l d oor Knape,
•
met. voorzet, doch Ha llr plkt. del\ bal
Het. bleel ech ter V. I. O. S. · t.roet. De
In -:ie ,V. B. O.-eompet.it.ie lulden:
van de ,voot.en
van de ;ROoy
d ruk op de B. V. C.-kool "Werd groot.,
,
. weg.
•
We zlen dan weer Vias In actie, dwar3 Eell hard schot tegen dell paal had be7- 2
C, H. I - S. V. B, B. 2
gezeten door van Houten.
ter lot. verdiend.
3- 2
OUveo. 4 - S. V. B. B. 4
B. V. V. 2 _. S. V. J . A. 4
3-2
Ook de B. V, O.-ers hadden · met. en•
De volgende aanvaUen van de Oeel- kele 8ciloten bepaald pech ,
i>--4
B. V. C. 3 - Vias 4
~wartell st.randen pp vermeend bu lten~
3-5
den toon
T . N. H . 3 - U, M . S. 4
Maar de Vlossers
spel.
N.
! lIet. \ V. K. J. B. 2 - Sparta 6
2-'
5-0
vallen ,
S. V. J. A. 3 - U. M. S. 3
Een ke,orl
5-1
sparta 3 - T. N. H. 4
king en
0-<1
B. V. C. 5 - V. K . J. B. 1
H,lIir , :'~~:J'd~l
4-0
S. V. B. B. 5 - C. R. C. 2

v. r.

=!,-,=

Heeds In de eel" 1
ons op dat. de
den aanval der .... J
lIcht. · schattc: Mcn ru ~~;'i~",:~I'~ op.
kCll s . trachtte men, blj
posltlc,
lel-s 'bl"londcrs met. den :hal
doen cn
dat. werd noodloLtig.
J.-;ckhanlt bled in wlk <!ell geval
me~ster van dcn ba.l, kreeg de k,Uls ell
pa.:5:iee rde met. ce ll hard ~hot. v. Ueuzekom. (1......:0) .
'J'acUsche tou'

•

J,

u. u.

M. S. -

•

...

kecper ult doel was er wei een allder
lu ;ulIle lJe dat het werk deed . Dc bluncnzljde van den paal 'lVerkt~ ZeUs nlet
mee om den achterstand te verklelnen .
E·n d.."\n wcer IneC!lS een vlug doorbrek,cn dCl' c:asthceren voor de afwlsseling.
or het elndslgnaal met. vreugde door
de' Wlt-zwartcn. met aanhang, werd
bcgroet. I
Met. 8 plluten 3taat. O.L.r.V.E.O. thans
zoo gocd als velllg, doch Hercules mag
de kamploenskans nu wet Mlt den balk
schrlJvcll .

Oeweldl~c

•

"

rt - -I).

Hercu les legt ' het loodjc
,

.

,.

zljn het weel' de Diallwhcmdcn tllc
... leh het eerst dlJen geldcn .
Ook ·dat glng voorhU, wuarna. de Chin a -men het ecns ccht. iglngen probe·eren, ell ("tar de Ulauwe verdedlghl~ het
\Vat al te kalJn 101lilUIlI, lukte he't ook.

•

•

,

Nadat B.8. nog cven gevaarlJjk ls opg~drollge ll nccmt U. M.,S. de laat.ste minuten VOlJl' tic rus t. \'Q1JI' lmar rekcnlng.

--

•

.'

o

Weds.t r/jden

-

.;.,

•
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H. P. C. - W. I. K 3 - 2
Voor d.e Ie klasse competlUe van den
Sport bond BuItenzorg yond gls teren 01)
het. H: P . C.-terreln bovengenoemde wedM
:strljd plaats. Sr was weln1g publlek.
De wedstrljd kelUnerkte zich door
verbazend onsamenhangend en dus
s leeht. s pel voor de rus t, doch na de
hel'vattlng was de wedstriJd het. aanzlen
ten volle waard . ,
H. P . C, kwam met. een geheel vreentde opst.elllng, waarln ettelUke Invallers
maar deze Invallers hebben een dusda.
nlgen strljdlust aa n den dag ge legd , dat.
H. P. C. ctaaraan haar s ncces dankt.
w. I. K. telde ee ll Invaller.
Onder leldlng van schelds l"echter
Oesoep, die behoudens klelne foutJes,
rusUg en ·bedaard luldde, s telden de
ondel'volgende elftallen zlch 01':
,

I'

.

H. P . C. :
Soebrahlm
Zalnoedln
Emmerlck
Mulder
E. Mutter
Kal'd l
D. v. Zalm Roelofs Soeman~rl GagliardI"
I
Soeparma.

. : W. I , ~ . Dep .o k:.
\V. i sakh
ogilvie ,W. Leander R. · Baeas A, lsakh·
Th. Pool E. Soedh:a J . l sakh
A. Jos e~h
W. Radius
J . Brink

\V... [ ·K. neemt s poedlg de leldlng.
Aanvankelijk IIjkt het. erop, dat. dtt.
doelpunt. VOOl' beld~ partljen een s tlmulans tot. beter spele beteekenL. Aldra
vervalt :men echter In de hoven rePods
vermelde tout..
Met voorsprong voor .Depok komt de
rus t..
'
:
W. I. K blUrt aan bod en Emmcl'lck
c.s. moeten aile zellen .blJzetten om verder onheU te voorkomen.
Mutt.er Jost. een 5chot en via een lbeen
van een W . I. K-er: verdwlJnt. de bal in
ltd W. I. 1<. doel
.
Dlt geeft. de H. P . C.-ers moed, bljna
dadelljk
komen ze
en door
te
van
aoeparma
zlch te krlj.

~.~~~o~~
kan voor·
r
geen fout en '

Ue
gcn.

? ,.- IJe llirectie VlIIt Aneta
ViI (Ie ImJjsche I'e ...
Holland bl~n a cllter!
III de LocollloUet schrlJft. de I{eu.er:
Met. '\'oldoenh)<J 'un .....oJ'd.en vas~~ ·
~teld , dat. de 3llt,"'dllu::cile \'crheugil.¥ ovet
de nallOWJll.$t. >vall de De Ruyter, welke
'kl'llur 11Idel'daad cell gelukkJge ven>terk1I:l,f Y a L~ <k Indk.-cile vIoot bl'c'!ilSt., er In
IndlE! llid toe Icld~ dat. uren dtl hoofd:t.a.·
ken ol~..er tltolert >'lc ,uit het. oog vel'Uest.
lioo heclt bUyoolixeld hd Bat. tiWWlad.
op den <t~ vaLl aal\kOlll'bt. III eell WOOl'd
van· wclkOLlt hlera.?lt tC.YCl\3 hcrhll1erd;
ook <lIt blatt viet tl'~ t op, hoe ~11.l'LschIOO3
men de dUllocat.le wll doen ~u:h1cden die de Koheere tna~rlecbTe5C rve aan dc
IndJoo11e Marine outt,rckt. It-; hct blad,
a.b r.::dcr '\'Okfaan over ~ koll\:;t. yan dcn
lilell ....~n kroiser, oor.dcelt dat mell' n«ht.al~ moet. bUj'Ven zeggen:
de 'eel\:tc plfcht.
jegens dU <!tel des
Rijks, de plleht. der ialldb"Ycrd"cd18!ng,
worde nog tit«<b vcr~akt.
Dit is, 11elaoas, Juist, AlB gC'L.egd\. wU
kUIUlen h!-eraall ntets · andel'3 doen dan
:roo kra"Chtlg 'I1KJidlJk (!c ~t«n ~r publleke OI)lnle te docn wet>rkUnken. En daar
nag we!. 'ecns een tVecwcer ·lk!inkt. op fJuancleele argtUnent.en. l.s bet. 11Uttlg dlJarop
metcen '(en ardocnd antwoordl t.e gevell.
Want. ihet. 18 ceo drogl''ede'n, te ze6WICn dat
N«lerlart'd en JudiE! een bctere Ind!sche
dcCell'Sle n1ct zoudel1 kwmcl\ betalCn.
Het bClwl.)s

h~I""OOI;

votst.:

••

land, "'",pa ll

('11

ItWlaud, Olt kOlllt, door-

lJUrt~hfulld en BowJet.-R\~larid l\Un
ool'l~oo.6 root, i1l 8e n nict. publ\.cttren, terwijl Japan 'de ~'o:o9"oollte hcnt. ttn aant-a·!

daL

IIltiital re Illt«a;\'cn

I.e

lIIaskceren; dOOr ze

Ja, .,vall · OilS". ~ het. crop '~~~i~;;,~
<!"Jl de portoUlOlIl\ale emit tc. ~
.Maul' ,Yrc(1md 3\1])1((1. aehtc\' te
. <':l~l):l of UL'a:6\1Ui ilI6' 'liet el'C p
M~ van ollre &(tkcl' or kaftle te ov';;;;;-~i
or wut oortogsoohcpcn te 'LCllden '
"Y'm.l ontf ' ,van ons blijrt!

o~ 3nktcre ·hootdstltk.ken der b£@;rootlng te
'Iap.t~en . o,ver,igt'oo wcct. ,k·d el· wcl. oat

UoU.uul'::t pooH
, I.., i n Chill"

ff
de

dezb drto landen boYellaall op de
"l.Oudcl) 6too.n. Dit- ge.k1t. e.ve.JlceU!:I VOOl"
EeL) mcdcwerkcr schr.ij lt. aan de "In:
v('llgelldo opgave. I\\'aarln w!l Japan
\·ool"kUmt. en dIe aallgceft. : het. percell- dische CrL." :
tBlgC vall de totalc ilall.dlIDegrootlngen,
hetweJk !VUOr derensic V.'OI'dt bc6t.«:d. Oil.
walS In lOOll:
ik;t

Ijst.

In Ja pan
III

b'loankrljk

I"n ROOnt'eu'ld
in Ita.l1e
In b'llllaM

,

In E$land
In de V. 6.
In lk'f!gliiIn Engcl311d

tn Nederland

18 l)rocent.
3tJ

:.n

'! 1

pl'occnt
proceut.

P1'OCell~

21 pl'Qcent.
1& pl'OCent
18 procellt.
11 procent
HI Ilr«ent.
!) procent.

HleruIt -ll\o-lC nu, ccru; Cll. vool".'I. d':l
vok:.lr.:'kte oudC\UdeIlj1theld. blljkcll van
het "argUlIlcnt." .aa~· eCIl, bet.ere weennaeht.
van IndUS n!et betaald <oou kUJlnen ....,orden - in ·Nederland wocdt. hct. >geld, 1Ie, lijk 1ncn zlet, cem'oudtg nan andere doeleindcn 'be.stero. Men heett bet we), men
geeft ~let ook wei ult, maa r 1Il~ 1:b betaalt
cr anC3 ~ I'dcr ~lIcde dan \\'a~ men het.
mccst lroodt; 1Lcelt: de dc-lensle van
IndlE!.
Boter -on tboezemi

11,

III 1936 wel'd per .hooed dt'r beVotkinct
Naar aanlelding van de druk die t.hans
de YerdatJogin)f dcs lall.<b 'Ilit,.gcgcven :
, in FL'alllkrijk
-12 gulden . door de Nederlandsche boter,boeren op
de regeerlng wordt utt.geoefend om te
m ~~and
32~~n
In Be a
'26 cul'dtn
beletten da L maatregelen worden genoIn de: . S.
16 &'\,J1i.den
men ter beschermlng vall den Aus tral!In 21wif.:seI"an'd
II gulden
De lUredle van ,\ueta
schen Import. vall bater in fndle;' t en
in Flill".md
10 gul'den
in Nt'derla.l1d
8 guldtn
behoeve van onze ult.voer 1l3ar AustraMen weet dat wU er het onze toe hebMen zal <>wne~en dat in deze 1Us~ lie, speclaal van thee, merkt het Saera.ben bljgedragen
de aand"aCht te vest!·
drle )anden ontbreken; te weten Dultsch- balasch Handelsblad op : .
.
\""001'

I

I

en kopt.
Ie-der langs Brink (2- 1) . ,
Over en weer notee ren we dan eenlge
mr.
moole
;)choten .
.
verWe zlen dan een sneUe w. I. K. aange·
uoenld als dlrecteur van Aneta. Over val, besloten met. een ultmuntend voor ·
absoluut. onhoudbaal' schot.
dl~ plan ma.ak~ he~ A. I. D. eenlKe waar~ Soebrahhn
van den recht.sbuiten .(2-2). 't Is onbedevolle opmerkillgen.
grljpcllJk dat mell dezen speIer van
Er oc~ t.,\:lt meCIlCll wlj 0 1) !ict CO'jC II- W. I. K.'s zljde zoozeer vel'waarloosde.
·b ilk ftan;c;dil'l (1m le vrC("lell, <lat. dc..:.::
De s tund Is dlls andel·maal ~e lljk en
grell'.lCIl WOrdCll (jvenclucdoll , IllI zoo,\I over en weel' wonlt. hard, maar s teeds
nlet het oordcel dan l och U ~(e1· dc Ill"..l - bhmen geoorloofde- pcrken, gestreden
dcwcrk h:~ van.(fc l·e~eeL'i.llg Is hl.3ct"COllCII
om <Ie bcno("JLllins YIlIl dCII hecl' J on k- voor de overwlnning:; het. geluk Is aan
. nal\ · tot Aneta.-dil"(cteur ~\\os:eUjk toe ma- H. P. C. zlJde. Oaglla rdl, die een ooge n~
ken.
bilk bp den rechtervleugel te vhldel\ Is,
Vool·opst.cllcnd, da~ tC',!CIl mt". Jonkmall wrlngt. ~Ich dOOr allcs heen en cell als
a11 ZOCd~Ul:g ' blj 011'$ ¥'~C Il Cllkel bezwlla r
beataat; zlJI\ Intcgrltelt ell zljlle tapa· schot 'bedoelde bal wordt dan door
eit.citcn. !Voor llet. goven van leld\l1:{ staan soeparma In het ulters te hoekje van
~ooi' ons y,l,s t , 'UlCcnell wlJ OilS te mascn het W. I. K . doel In het. ovel"winncnde
il Cvrll.S,Cll, of 'hd wel (Ii> dell WC'j' der (c- puntje omgezet. (3--2) ,
gccrlng IIg, ·nan d'C'".le 'bCIlOCIIIIII:J" mede t c
WC l'k~ ll 01) do wljze, welke thans blljk.baar
Is voorgesteld.
Ve.ocila. (Tjimahi) - 1Iom.s.
Mr. Jonkman cn<!el'vindt In 2.ljn· huidlOlfl". Cheriboll '1- - l,
gell IVClrKkl"h:ll ten gClYoige 'Vall ambtelljke
vel'houdlnSen aUerlc-l. moe1.Jljkhede.1l en
Yo.:!lt er \\~I letls ivoor I.·S lands "dIelist te
Zo•• d. omldd"" werd op het. " emeenverlaten.' IIIj wU cchW!r zijn~ penslccll..
&
aa))~pra.k~n, welke oye\' d·rie Jar~n on~- te-3Portterreln te Kosambl een wedSt.'\QIl, begrljpclljker.wljs nle t opgevcn, en stl'ijd gespeetd tusschen een elft.al van
dilartce zal ne t nood\ii Zljll, dat. hem non~ Velocltas te Tjlmahl en den V. C. O.
llellef v.'Ol'Cit verleend tot 'I\ct mcment.
W3al"CP <t~ ,pemtcen~aaMPl'aken ltunnr n
Op het. Iluitslgnaal van schcldsrech ter
wordel\ Qlr~e'lC t In toekennlng Nail PC;)- Khouw Hong Thay slelden de elftal~
~IOCIl. Htel",'OOr Is thanl5 de medewerklllS len zlch als voigt. op :
vall de rcgeeriJ1iS' verzceht.
WU zouden 'bij :benocmillg" ;van den h~er
V. C. O. C her I bon:
Jonklllan d-a ~l tuaUe 'itrijgen~ dat een
Sol in
ambtenaar op I:OIl-ad!ef <to! !cldilli heeft
elan
,
van Aneta. III deze ClgUur zlen \W\l ell zal
Oey Liang Tin gey Tjoen ~~l.n
ook de 'bultenwereld ;!Ien, een 'Ver!Jterklng Tan Po Klang Arsa Lte T)Jauw qoan
van den band, ..... elk~ bestaat tusschen dc I ~~'~ Beng Kocn Lfm Tech Ciloon
t"cgcerll!g ..!l\ 'Aneta. - cen 2mt)tenaar Oll
I
I
non- aetle f ls nag aItljd ainbtemlar _ ell
S~n ~JIO!lg . qey T9~n . L.on !I. Sallots
Vel 0 cit a s T J 1.11 a III I·:
daardoor zou het. oUieleele karakter, dat
Aneta. tooh reeds hedt, n03' t<elisterkt
\lo'Ordm.
Becks MuskHa Martens ,Koenen Meulstl
van Noort. Bet.tlnger Dulkers
Oit laatste IlU Is om ....ete redenen zeer
ongeweLlscht. Het belang val\ 'de IlId ~eh·~
Mets
Boekman
OVeliheld ell dat van de Ind1sche perJ
Rond
elSCIht, dat Aneta. zoooveel! · mogellj!<, let
....~I, woveel mogelljk, vrlJ staat van . oULeleele il"\rl'Rng1ns.e1l dat ook de schlj:\
Velocltas bracht het. leder aan he~
van otr1eieele lVeranLwoordeUjkheld jIo'oor de rollen en kwam oiuniddellljk in den
Aneta-,1)el'!ehtgavlng· yel1l11eden wordt.

,
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•

•
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De Kampioenscompetitie begonnen
Feyenoord ··krijgt klop te Groningen

.

Aja.t slcwt Oostelijhe kalUpioellen

-~ .

Dc Kallll'iocllscollll'etitie
3-2
\ 2- 1

•

ZOlldag Is de kamploenscompetitie be.gonnen en a l aanstollds Is gebleken da t
ook dlt jaal' nlet meel' dan een mlnlmaal verschll In speelsterkte t.usschen
de calldldaten voorkomt. Op elgell ter:'
rein en In elgen omgevlng :z lJn de Oronlnge rs altijd geduchte tegenstanders;
de Rottel'dammcrs bebben dn al aanstonds ondet"vondell. Zij zijn ternauwerHood aan eell heel wat zwaarde r nederlaag ont:mapt. Oat Aj ax met nlet meer
dan een goal verschll in Amsterdam won
spreekt. overlgens ook boekdeelen. WaarschljnliJk zal P.S.V., die nog nlet In het
veld kwam, wei de zwakste onder de
broederen biljken. In leder geval belooft
de:ze kamploenscompetlt.te veel spalmlng.

•

Dc stand is :
Aj ax
Be Quick
P. S. V.
00 Ahead
Feyenoord

,
•

Het. was de voorhoede van Go Ahead
die geheel faalde, in het bijzondcl' de

1 1

1
1

2

-

1
1

0
0

wist te breugen tu~sche ll de vieugeis ~ il

een a lgeheclc "mls!ukklng bleek als aall-

valsleider. oak de rechtsbulten Bultlng
was geen succcs door zij n groO.te traag ..
held, waardoor diverse kansel\ .tot voorzet.ten of zeitl:l tot benaderen van het
AJ ax-doeJ. t~l~r ~~ngen.
'
.-' .:..
Aan de andere zijde was Julst de 'voorhoede van Aj ax qct beste deel van het
tea m door vlug Qh doortastend .aanvallen waarblJ het samenspel sloot als een
bus tot vlak voo; het doell Wanneer
slecht-s de afwerklng lets zul.verder ge weest was zou de Invloed hlervan op
het elndresuItaat zeker . merkbaar geweest zlJn. Zoo was b.v. de zeer handlge
reehtsb uiten Starn Julst vlak voor doel
te welnlg door tastend . en g~nelgd tot
voorzetten terwljl ' hlj opgelegde kansen
Illa ar voor het lilschleten had I

Van Reenen bleek wei over een groote
2-1 sc hotvaardlgheld te beschlkken en In
3- 2 I staat 0111 zetts ult de onmogelijkste poslUes te schleten, maar hem ontbrak de
1- 2 :zuiverheid van rlchten zoodat een ige
2- 3 fraale kansen VOOl' open doel gem ist
werden.

Ajax willt , verdiclitl

,

••

1
1

2

De ovel'wln ning van Aj ax was absoluut verdlend "":"" selnt. Aneta - daa r
Aj ax cell beter .slultend elltal met grootere technlsche capacltelten In het veld
bracht dan 00 Ahead. Oat Ajax tenslotte de score nlet kon opvoeren, was
geheel te danken aan het stugge ver.dedlgen van 00 Ahead, waar vooral de
· beide backs en Halle een ultstekende
partij speelden. Ajax speelde als een uitstekend get-ralnd elltal waarln aile spelers stuk voor sluk zeer goed t.e noemen waren, alhoewel de 00 Ahead-backs
Goldenbelt en Eyslnk en speclaal de
halfback Roelo!s beter waren dan hun
Amsterdamsche collega's. Roelofs was
zeUs stukken beter dan Anderlessen .

Halle, doortastend en moedlg .als
steeds, bracht menlgmaal In de gevaarIijkste sltuatles opluchtlng door :zlch op
den bal te werpen. Aan belde doelpunten had hlJ danook vrljwe:l geen schuld.
Het eersle doelpunt werd gemaakt door
den lInkshalfba ck van Ajax, Looys, die
een hard schot loste terwljl Haile het
ultzlcht benomen was. Nlettemln trachtte deze nog door ultvallell corner te
wer ~en hetgeen hem echter nlet mocht
gelukken ., Het t.weede doelpunt werd na
de rust. gescoord door den IInksblnnen
van Ajax, Schubert, die een voor:zet van
starn op tMn meter van het doel In:zette.
Het tegenpunt van 00 Ahead werd gemaakt door Koopman Jr. door een zacht
rol1ertJe In den hoek. De stand was.blJ
de rust 1- 0.

•

•

..

•
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aanval . Zij doelpuntte aanslonds door
Martens, die met een kelhard schot het.
Cherlbonsche doel doorboorde. Sta nd
1- 0 veor Tjlmahl.
O!school1. Veloclta& zlchtbaar de meerdere van den V. C. O. was, blee! de
~ t and 1--0.
Na de lImonade kwamen de Cheribonners aanvankelljk beter VOOI' den
dag, doch de Tj lmahl-achterhoede wis t
het leder steeds te stoppen . Toen Llong
werd op zeker oogenbJlk gevaarliJk gehlnderd , het.geen den . ticheldsrechter
aanleldlng gat Cheri bon cen strarschop
toe te kennen . Toen Llong na m deze
zeit en werkte het leder in het net
(1- 1).

Het spel van Velocltas werd Inlusschen steeds beter :zoodat spoedlg het.
tweede .doelpunt kwam. Herhaalde aanvallell van Cherlbon leverden .nlet·s op.
Velocltas !orceerde eenlge corners, wel ke nlet in doelpunten resulteerden .
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Koningsplein:-estafette
S, V.,n. U.
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Wedstrlj.len in de kom.ende
llIaanden
Oisterenochtend te acht uur had de
10 x 300 meter- estatette rond het Konlngspleln plants. Zoowel van de :zJjde
der sportvereenlglngeu . als van het publlek was er slechts we1nlg belangstelling. Er namen van de vlJf Ingeschreven
ploegen tenslotte slechts vier aan de
estatette deel : B. V. c ., S. V. B. B.,
I . S. V. en de sportploeg van het canlslus College, terwlJl het vor!ge jaa r
nlet mlnder dan twaa lf deelnemers zlch
blJ start- ~n wlsselpunten verdrongen.
Aigemeen we rd verwacht dat B. V. C.
met loopers als V. d. Boom en Nooy
zouden wlnnen, terwijl men ook Canlslus, welke vereenlglng het vorlge jaar
won, een goede kans

In goed samenspel bracht Ma rtens
den bal tot voor het V. C. O.-doel en
plaat:3te met een :zac;ht schot in het net
(1- 3).
He t was
het 4de doelpunt
rie van deten
van
met 4.- 1 In het
door op
· Tjlmahl.
vallen

Team-wedstrijden der Jollen

Daar blj de ru~ t
Quick reeds een
voorsprong van 3- 0 l}ad - aldus selnt
Aneta ons nader ult Orqnlngep - mo•
gen de Rotterdammers zlch gelukklg
K.
:
R
J,
C.
,
ill
voorhereltli'ng
VOOI' ,Ie Jntel'l'0rt ..wetlsh·ij,!cll
prljzen,· dat zlJ tenslotte met nlet. nJeer
dan eiht goal verschll hebben verloren.
Feyenoord begon goed; ,vente, die ~u
voor 'het: eerst. meespeelde, deed zljn
ulterste best een doelpunt te forceeren .
Be Quick moest. het In deze perlode hebNu er kans besttla t, dat bll de e.v. In- ouzo door en tloor geoetende SlngapoJre•
ben van gevaarllJke ult.vallen, welke dan terport zeUwedstrlJden ~ ge n Singapore vrlendcll, nog heel wat ,baantJes moe ten
oOk ·lllderdaad tot succes leldden na 20 ,(de Royal Singapore Yacht CluJ) die aCu ilell .In te a lll~ ve rba1\d I
mlnuten' spelens, toen WUk~ ns doelpunt- medlo . va n dlt. Jaar gehouden zuBen
Zota het nlet wenschelljk ;sljn aa n de·
teo Deze goal Insplreerde de Oronlngers wordell, ook een groep met de bcken- Zl! wedstrljdeJt tegehjk ook de Pram~- .. .
b llJkb aa ~', want zlj werden nu hlderdaad de "P r a. m din g hi e s" kau mec- dh\ghlM te lalen lteelneml!)\ 1
Zlj: Ik ben
t lerket· en In deze pe rlode hadden de komen, zijn de zellero in ollze 12-voets
: Je hebt Je
Rotterdammers ,het geluk aan hun zljde. jollcn tijdlg bcgounen ztch op de~e ge....
J:Je' siNUAiJoltE c iiALLENGE·CVr ~'e HlJ
glste ren.
l"gls t, tk wacht hler
Toch doelpuntte ondanks eenlge wonder- beurteuls voor te bereldell . .
-_.
.
•
lljke recHlngell In het Feyenoord-doel
Dc ,,"eM CII dcrllgs te ..----_.. --Bc Quick opnleuw, en wei nu door Bllj~
Onder leldlng vaft Ii.\!t Hd van den
weds lrJjd !
Wedstrijdcn uit het verledel'
ham Jr. Feyenoord herstelde zlch, maar Zellraad, den h~e" 1'aat, die :zeit In deze
cell goede a[werking der aanvallen onl;4 klasse met de "Lucky s tar" zent, Is een
'Na cell veel tc langen t ijd van rust
H1erondel' laten wlJ dan de volledlge
4
brak, en zoowaa l' wist Be Quick In de serle team-wedstrljden ult.ge:zct, waar Is ehldellj k glsterou mlddag ook weer cpsommlng van aile gezellde wedsh'ijlaatstc mlnuut voor de rust, nu door aalt :zooveel mogelljk door allo JoUcn cens e(!ll wcdstrljtl gelclld om den Sln - den om den Cliallenge Cup volgen.
BIIJh am Sr., nogma:als te doelpunten "n"'OO,, t worden deelgenoluCn . VOoi' glste- ga}>Ore Ch alle ll g~ Cup.
Wed- Naam van
Datum
J aar
was ee n tlet\tdl opge ro e~ l1 l WaIl rbaal.' velc zEillers mlsschlcl\ het be'(3-0) .
negen l\i\1l dim /!ota[~ VerllCheneil. staau V~ I\ dezell ' r:lalell . bekel' l'eeds stl'lJden het jacht
H)28
14 October
Ie puzzle
waron twee t~alna van viJl Jollen vel'g(!~~l~ zlj!\, ltah 11ct. gcc li k\'laad de
In de tweede hellt was Feyelloord
2e l'ulzle
21
"
"
sterkel', doch voor het. doel !llet door- gevoIlnd, hU @.~rst.e Ondei:- den hCi!r g~schlMe iUs lit het kort nog evQn 0\1
11
Noven1bE!r
:h1
EM\
Marga
Wiegel
l11Gt
de
Btl
s
~I\
hcstadrtde
ver"
te h ai~i\;
tastend genoeg. Na een half uur doel.
Walk Qvel'
ole iiohw
J""
it
~
li
d·
,
i
e:relld
den
;uit
de
Jo.llen;
puulte Vente uit eim VIlje schop (3-1);
23 Decembe r "
De \singapBi: 1'i chii l eiige
5e Vivo
door
B.
Rod~ J'r.) Ha n s met. Van Ooy,
"
en vlak v~~r het elnde deed Llnsel)', de
192()
13 J anuarl
6e Mela nic
B
I
t\ e It D 1 a. m 0 h d met m~vr-. C U p ;\ ~s eeil geschenk van de R. S. Y . C.
Rotterdamsche lInksbultell , ult.nemend
10 lo'ebruarl
7e . Melanie
aadOl'SMa en, B b b (ntelopg-e';con1.enl. aan OilS met de .bedoellng, dat om dc"
werk door met een pracht.schot den,
17 Ma art
zen beker voortdurend te Batavia za l
8e VIvo
net
twee<\e
stol\d
Ol\~er
l~ld
ln
g
van
den
achterstand te verk lelnen tot 3-2.
!:Ie· ' Vivo
•• ""
31
"
heer Bakke\:' li1.et de 0 0 J a, waarln worden gezelld, steeds tu .~sc hen tweo
7 Aprll
IOe Vivo
war~\ ~pgtl\omcn de 0 ret e I met J an Ja chten onverschlUig van welke klassc.
"
De eerste wedstrljd werd gehouden op
l1 e Mela nie
28
"
Kok)
L
ucky
sta
r
met
Taat,
Ellen
OlJellillg .'eyeIlOOl',!·stadioll n\ct mevr. Bran1smao en ·E } f milt 14 October 1928, waarblJ de Zesmeter 120 Puzzle
20 Mel
"
12 Januarl 1930
"Puzzla" overwhlllaa l' werd . In de eer13e Melallie
mevt . Hamerslag. .
I
Naar Aneta ult Rotterdam seint , Is
ste Jaren wel'd vru geregeld om de:ze n
14.e Melanie
19
"
"
Te
halt
elt
zou
·
men
'
:
ahart"
,
doch
g@streden
hetgelll\
blijken
kaa
ult
beker
15e Sally
de opening van het Feyenoord4stadlon
26
"
Wen do 1001cn bulU!t\ Warel\ bl~el< 1\1
o Februarl "
16e Sally
vastgesteld op 't7 Maart met de wedstrljd dadeHjk, dat er) uaast ten yitJ b@a de h l ~i'OUi:l.el' opge ttoMen opsommlllg
"
va.i\ aile gei~llde WedstdJdi!n: met de
23
n
I'.
Vivo
t.usschen Feyenoord en de Engelsche hoorlijkt Westelijke bIles qat een dus- wlnnaars.
i!! MchHt
lad Vlv~
voetbalploeg F. C. London.
danlge hooge delnl\\i ' rep, (tat van goed
28 December " •
IDe
\iIVo
Zooa
ls
men
ileh
zaJ
is
ti~
laa~Mi!:
,,~ci.:.
:zetlen 'vo~' \i'1) i'I\ee~le scheepjes welnlg strljd iilj. echl@r. g~hoi.ldEm Ill. 1934,
1931
- 4 Jauua rl
20e Vivo
kana b·estond . Daarom werd besloten waarih\ de "Alltoliiette" verder In ' het
11
2le Melanie
"
een
aardrge
baan
btnnen
in
de
liaven
UelgiC ,- llollaoul
25
22e Mela nie
oilgestoorde bezlt bleef. Dit schlp nu
"
ult te zetten ook al was hat' daar nog was op glsteren ultgedaagd door de
1 Februarl
23e 'Melanle
Aneta vel'lleemt ult Ant'M rpen dat de al t.amelljk w'Oellg, In te4~r geval is daar Frieda, gezeHd door P. Kok.
240 ~elallie
8
"
meer
beschuttlUA:
e\\
i\let
oooveel
del15
25e
Frieda
voetbalwedstrljd llclgle-Holland op 4
"
nlng .
26e
Frieda
22..
"
BIJ
eell
Crlssche
N.
W.-bdes
en
nog
April toeh te Anwerpen zal plaat.,hebOp 'e'en onderllng seln starUe men
21 Augustus 1933
27e Frieda
ben, daar de omzettlng naar BrUiSel daarop meL als baan de boel van de steeds vrlj woellge zee werd deze wed"September "
28e Frieda
strljd In del'\ nam lddag gehouden. BiJ
9 October
moellijkheden met zlch mee breugt iioor derde haven, daarna de eerste Ooste- de start hadden jammer geuoeg enkele
2ge Frieda
"
300 . ' rleda
23
"
de reeds aangevangen ka arlMverkoop. liJke I.ueerboel tusschen de pleren terug onregelmatigheden pla.a t-s, de wQdstrlJd
uaar de boet van de derde haven en dlt zeit waS :teet d(l iUdelte wurd. b@ . 3le Prledd.
~ November
"
nog eens herhaald. De elndlljn bleet de " Frh~d~'l krlj gl ille rblJ @eil hlinctlcaj)
1933
32e Navaho
19
"
PROi\IOTJE Et( llEGRADi\TIE
gewone bekende lIjn tusschen boel en van 20/4. InUluUt
33e Na vaho
·26
"
U\ir zelien i!il me t
3 December "
bank bulten.
,
340 Antoinette
z. F. C. --. "R. F. C. 0- 1.
het g~riilge verschll vall slechts 13 se10
35e Comella
Quick __ Enschede Boys 1- 2.
cOllden wist Antoinette voor te blljven
.
"
25 Maal·t
Hl34
26e Navaho
:
(na toepasslng handicap).
•, •"!f'"
14 Qctober
·37e Antoinette
Daar echter belden een protest had"
Seldit t~ams ~ ev'e rden voor eell eerste den werd in onderllng en sportieC goed2 5 Apr 1 I J u n lor e s VI e d- ke'et -Af -en. toe heel aardlg werk ,,\.I\ \'h\den besloten deze wedstrlJd als nlet
. . ',
s t r IJ d e n voor heeren en dames op ve r ban d", hetgeen als regel veel gezetltt te ~chouwe n en op een n ader PcwrdellSlJOrt
het. B. V. C.-sportterreln. Zooal.s bekend moellljker Is dan het i ewone :melzellen, te .bepalen dag over te ze Hen. Dat kan
moeten de Batavla.sche athleten nag waarbU het ultslultend om. de eeute dus nog zeer blzonder worden en wij
ZEGE VAN LUn. GRETER
steeds Ingedeeld worden In Junlores en j)laats pat. BU dezo SOOr~ :z&ilerlj toch nemen aan, dat daarna wei weer /!opee at> het rot. Concours Hipplque te Dortsenlores volgens de nteuwe elschen van ontvangen. ))elde team" M.at rato van diS een nleuwe ' ultdager :zal verschljbinnenkonut etn &ankH Ilunten, WM r- l1eu.
mund werd In het numme r Jachtsprlnde Nlau. AUe athleten worden dus be- na het totaal den doorslag geen. tle
Als ge:tegd kUntlen aile Jachten hler- gen lu lt. Oi'eter eerste. Hij tegde. het
schouwd als te zijn Jun lores. Zlj die op eerst bhmel\koi):\eJ\de ltrijQ:~ lO\~ puntraJect zollder eenlge fout aC.
J
deze wedstrljden iboven do gestelde ten (blj 10 . de~h\ln\ets) d~ vo\gel\de 9 aal\ dAeinemel'l. I
clschen ultkomen worden onderge- en zoo ",eno' geM . U!1k=el\s Mi'I. h\li\der. ==>;:c,.;:..
"'
. '~
" "=
" ;,;
' .~
. =
' ';",
' ..
. . "'
......""
. e,;,;
' ."- ,,;,;,.""",
. ~
- ;'=
"=
' '=
' ='
bracht In de senlores-klasse. Een maatEt was at en to~ . v'i'IJ Mrdfra i~~il~,
regel die ons zeer bekoort omdat het we :zagen .la"8~1\ tlj~ ae DM<i-e tfam:'
tot nog toe geldende stelsel : wle reeds captah\s elitaildU bes toit~i\ met afwls- ZWCII11Uell
een eerste o f tweede prljs gewonnen ~ele"d !\\~t~l, Wa'a't<loor ~e meer langheelt Is senlore, onmogelljk als een 'lam. Si:h~~'PJ~ de kans kregell naar
julst criteriUm beschouwd kau worden. voren te .komeri. · en goede plaatsen te
•
Het 1iwaartepunt IIgt bij deze methode bezetten,' Olt Is natuurlljk een goede
.
leveel In de Indivldueele prestaUes en takUek, als de langzaamste
booten van
heelt zeUs nlets ult:3taande met de a l- het team goede plaa~en weten te begemeene elschen die aan een senlore :zetten ell dus' behoorlijk punten te begestald mogen en moetelt worden. De halen, kunnen op het elnd van' de ibaan
•
nleuw-ont.worpen.. methode vormt
snefle
beste
ieldiiig
wist
te verscha Hen. Het twec 4
Afge
l
ooJ)~
I\
~
oi1.
d
ag
Was
hiH
yoM
de
Jlotte een
het
Batavlasche z\velrtsport weer een gi'oij.; de en d ~ rde doelptint zljll .v.an do hand
werkelljk
dag. Allereetst werden Hoor de n1.els- van Roll, zoMat !:Ie rest lilerirlede eell
de algemeene
van Z. V. l\.f. een !tan val g~daa n 01> welverd.lende 3--0 dverwinnlng bo"eltte .
tavlaschen
4 X 100 nteter v'rlje slag estafette.
brengen.
~
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F ran k t o r t·, 12 Maart (Transocean ). 'f ljdens een proe!vluchl van het.
luehtschlp "Hindenburg" boven het
vllegveld Whcin -~1""ln haakte de bekende DuH-sche vll.ege l· kolonel Udet Zij ll
toestel aa n het luchl-schlp vast.
lIIerblj werd gebrulk gemaakt van
hetzelrde patent, dat destlj ds blj ' de
(tha ns vergane) Amerlkaansche lucht4
schepen "Akron" en "Macon " we rd ge brulkt.
Dc Deutsche Zeppelin Reederel Is
\"oornemens deze methode In de toekomst te gebrulken voor het versnellen
van het landeu 'fan pas~ a8 I e l"s en post.
POLEN _ PALES'flNA

W ar s c h a u, 12 M,la rt (Transocea n). Polen heelt besloten een luclltlij n op Palestlna te opeueu . .
De eerste proefvlucht :za l 15 dezer
· pl aat.shebben . .
Gerekend ·...·ol'dt, dat de post In 24 uur
van Warschau' naal' J eruzalcm ·kan wor . .
den overgebracht.
OOk Hai fa en Tel Aviv zullen door
de nleuwe IIjn worden aangedaan .
DK RECORDVLVCII'l' Vj\N PISSAVY

•

Plssavy en Cornet zljll op hun recordvlucht nan J apan opgehouden te Damascus. Zlj hoopten zaterdag 13 Maart.
op te stijgen wanneer hun toegestaan
werd over Iran te vllegen, aldU3 selnt
Anet·a ult Damascus.
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Manggarai verovert meuwe records
Ook Z, V. M, I I sneefttegen de rest

.

Baht-

loo~ers

..

.

-

•

Tot

Lllclotvuurt

,

Om den Singapore Challenge Cup

centervoor Eekhuts. dIe gee n verbalrd·
Be Quick - Feycnoord
Aj ax ._ Go Ahead

15

...
Feyend';I:(l ;nng'Ivnn ger~ . Zellen
Ii

Iii

J'oetbal ill Neller/and

t

VAIl Mitall!lAg

slecht
In een
gestart en dU
werd een 200, 2:50 meter volgehouden,
maar de hardheld van het asphalt lIet
:zlch dan gelden en de laatste meters
werden door cnkele loopers haast strompelend a fgelegd. Duldelljk bleek dat er
door de meesten Illet op de asphaltweg
geoefeud was en dlt deed ruch blJ verscheldene loopers zeer pijnlljk gelden .
Na het viel'de wisselpun t lIam S.V.BB.
de leldlng Ont haar Illet. meer prlJs te
geven, Inlcgendeel, gedurende de verdere loop werd de voorsprong steeds
vergroot zoodat Meeng, B. B.'s laa t~ te n
man, tenslotte met een voorsprong van
dertlg a vcertlg meter door de finish
glng I
I
Canlslus begon in de t.weede heHt
aardlg op to halen en stree!de ook
B. V. C. voorblJ terwlj l I. 8. V., die hard
van stapel geloopen was, geheel a tzakte.
. ~ I I
De ultslag was: 1. 8 . V. B. B. In den
tijd van 6 min. 40 sec., een verbeterlng
met mee r dan 20 seconden van den tljd
van het vorlge jaar. B. B. kreeg hlerdoor
de wlssel-Nlau-schlld. 2. Canlslus, 3.
B. V.C. en 4. I.S. V.
Het gerlnge aantal deeillemers aau
deze wedstrljd Is te wijten aan de omstandlgheld dat in deze dagen meerdere bljzondere spol'twedstrljden, zooab
b.v. de sehoolcompetit1e, hun mannetJes opelschen.' Het Is In elk geval te
hopen dat de eerstvolgende , estafetteloop In een beter sportselzoen zaJ vallen.

brengen, Kok
de
echter
daarna
Tevens wordt als extra-nummer de stevlg op de eerste plaats,
Zweedsche estafette ge loopen, een blJ- volgden Van dltaelfde tea m nog drle
zonder a ttractlef en reQCia lang nlet ge- anderen (Ellen gaf op het elnd op) .
lOOpC)l. nummer, dat echter alt.ljd een
Zoo bracht het elnd de volgeude ultvan de sterkste n ummers van Batavia
geweest Is. WIJ vermoeden dOlt B. V. C. slag:
een aanval zal ' wagen op het. reT eam Bakker
cord op dit nummer : drle ' ultstekende
Oretel No. 1
10% pun len
loopers telt de:ze vereenlgtng alvast voor
Coja.
3
8
de langere a!standen. Wanneer nog een
"
EIC 4
7
lOa-meter man. gevonden wordt Is een
"
L. sta r 5
6
gebroken record een vaststaand felt L
Bob nlet ge~.
o ""
Verder zullen op 17M e I, 2 d e
I
Pin k s t e r d a g, IJ e n I o .r e s'rotaal
31% punf.en
wed s t r ij den georganlseerd worden waarvan het programma nog nader
're a m Wiegel:
bekend gemaakt :zal worden. Vrljwel als
•
~'l ls No. a
zeker kan echter worden aangenomen
punt.en
Jugend 6
I.
dat. op deze wedstrljden aanvallen ge"
Hans 7
4
daan zullen worden op de records 4. X
3
200 meter en 4 X 400 meter.. WIJ weten . B. Diamond 8
"
Ellen opg~eve n
echter nlet of deze recordpogingen gedaan zuUen worden door vereenlglngsTotaal
21 puulen
ploegen ot speclaal samengestelde ploegen, waarln dan de best.e loopers van
Batavia zuUen worden opgenomen. De
Utt alies Is wei gebleken, dat dit soort
l aa~ste methode Iljkt ons zeer gewenscht van zeilen ook voor de beglnnellngen
In verband met mogelljke ontmoetln- bultengewoon veel aantrekkelljks heelt
gen tegen andere stedelljke ploegen. Bo- en tevens zeer leerzaam Is.
vendlen kan ult de ploegen S. V. B. B. en .Er ~lag dan ook op gerekend wordcn
n . V. C. zeer zeker een 4 X 4.00 meter- dat de volgende week wederom een
ploeg samengesteld worden dIe In staat S(1ortgellJke wedlJtrljd zal plaakJ vlnden,
Is het record te breken. We denke!l dan waarbij dan allen moeten opkomen. Uet
spedaa} aan Meeng, Manusama, Nooy spreekt weI vanzelf dat aileen als allen
en V. ~. Boorn I
,
:zonder ult.zonderlng aanwezlg zljn . en
Ult alles bliJkt echler dat met het <Jen vollen wedstrljd meezeUen hler een
l{omende wedstrijden nleuwe jaar de acUv1teit van de Nlau- :zwvere krachtsverhoudlng kan ont.
atdeeling Ba tavia zeer Is toegenomen staan.
Het Nlau-prog ramma meldt nog voor en we hopen dat besluur en technLsche
Onze zeners dlenen . wei te bedenken,
de komepde maanden de .vols:ende wed- commlssle nog dlt jaar de vluchten van dat oefenlng kunst baart, en dat zU. wli
strlJden ~
hun actlvltei~ ~ul1en plukken, ' ''~
""on een dras:e)IJk f.lgupr ..lIlaan ~egen
I .. • . . . _ . .• .. . _ _ __ I, , , _, . ' _ •
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I

en

NHterlk, glng ol\danks ee n
goed
gelukte start keurlg door het water en
slaag<le er In den afstand a f te leggen
In 5 min. 12,7 sec. Het oude record stond
naam .van de zwemvereelllging het
Centl'u,,~ me t een tlJd van G min. 32,6
sec., aldus een vCl'beterlng van ten
naastenblJ 19 fsec. 'Als tlJdopnemendungeerden de heeren Mr. Rltman, Peelen
en Nteuwkamp, ·dle resp. 5 niln. 12,0
sec., 5 min. 12,7 sec. en (; min. ;t2,l sec.
noteerden. Een welgemeend Hoe ra~e 
geroep beloonde de welgeslaagde pogln g.
i\Iannaral 11 via. Il 0-3

rest Bata-

Hlerna ging de Z. V. M. II te water
lo.n den strljd tegen een combluatle van
rest van de tweede teams aa n t-e> g~au.
De wcdstrijd werd geleld door scheldsIechter n ampe l, dIe te ongeveer 9 uur
de volgende teams te water floo t.
Z. V. M.

{o'.

1( :

A. Roys.
E. van Os. van Beters.
de Jong.
J . Hey!. . W. Ardaseer. M. Kuyt.

Rest B ata vi a 11:
F. Roll.
G. Nleuwkamp. U. Bra nd.
vail Klaveren. V. Schotel
L. Brand
A. Burgman.
De belde part.ljen wegel, aardlg teI ~"n elkaar op en de Z. V. M. weet tot
rust den stand dubbel blank te houHet spel stond over het algemeen
een hooger pell dan de tweede klasse
laatste tlJd te ) ien heeft ·gegeven.
Na. de rust was het Nleuwkamp. dIe
'~IJIl lal"~n .I~n~e ~o1AtlU~ ~q R~lIt

vall
deClnltievo
opstelllng van een Batavia- team te komen. De polocommlssle van den Bat. Z. B.
kon nog nlet tot een de UnlUeve opstelIlng komen. Er zuBen danook In den
lOOp van de week nog meerdere oerenwedstrljden plaats hebben. Dc eersle
\'an de:ze oetenwedstrlj den heelt Woensdag a .s. plaats In het zwembad TJlklnl.
Het definltl eve J Batavia-team, dat te
spelen .~rljgt tegen het vlugge Bandoeng
Ul het {orsch spelende Soerabala za l
nadel' worden bekend gemaakt. Gezlcn
het spe l Van hC)1enoc htend Is het wel
zekCl', dat ons eenlge Illtere~ante PQ4
lowedstrljden wacht-en.

•

S X 50 U1. est"feUe vrlje slag
dames l

Na deze polowedst·rljden glnge n de
melsJes van Z. V. M. ander maal te wate l' thans om te trachten het record
op de 5 X 50 meter vrlje slag estaCette
te bl·eken . Het record stond voor dlen
:met . een tijd van 2 min . 52;6 ' sec: op . •
naam van 't Centrum. De melsJesploeg
van Z. v. M., bestaande ult de melsJes
Ida Ohler, Bls Aloes, Poppy Ie Roy, Lous
Peelen en Wlep 'Van 'Nlfterlk, :zag er kans
In het record te brengen op 2 min . 40,S
sec. d.l. 3 sec. onder het bes,taande re4
cord.'
I
Voorwaar een goed succes, vooral als
men In aanmerklng neemt dat Z. V. M.
dezo recordpogin g met een invalstel'
moese ondernemen. '
We mogen dan ook verwachten, dat
Ba tav ia op de kamploenschapswedst.rijden, welke over twee weken hler ter
stede zullen plaats hebben, goed '0'001'
den dag zal komen .
Van wei Ingellehte zljde vernemen we
Int.U5Schen dat de Inschrljvlng voor deze groote wedst.rljden zeer bevredlgend
is, :zoodat ons ook op zwe mge~ted een
paar ~nte fe ~~!'n t~ w~~ s:tr~dd,agen wMI1..
ten,
.. . .... _
.... _........... _ .~

•

•

•

..
•
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••
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iUaru·t

F. J . Ddmela. Nleuwenhuk!:, Ihlevr. Domellt
NleuwenhuJ.s en Idr..d, "C. L. 'Dooml:ln, m~vr,
eerste. en nadat 'Ze nogmaals In de be·
James
DOOltman en kind, L. OOI'$llan, amr , Cor$-<
sllssende set met 6-5 wederom de leI·
Carn
COlv.lll
man, mcvr. J . Dudly, Cit. O. OU<I.t, movr,
ding hebben genonten, de ' restcerende
Dudt en kind, 'J. DlUlcan RoberW, 'C. van
Wilson
Young
Braun
•
01j1t\
'mevr. A. M. Dijker-StUnM.
drJe game3 van die sets not; to verUe- Bagot Graham Priee Jockson Martin
.DE
)L\vEN
V,\N
'tG.-I'RIOK
In
L. D. Ed,inonston, !mevr. Edmonston err
zen. ,
kind,
dr. J . Arnold Edwards, mevr. AmolCi
,ungekomeo. 13 Maar'
S P 0 r tel u b Jr.
EdwalYiB, ·mr. O . <va n ~ond, rev.B. C.
llioronder volgen nog de ultsiagen:
E'nck, mevr. h"'nck, ·E. ESchauzler. I ,
stroobach
Rompe
stookeI', van SoeJ. FeU, Ille:vr. Fell, ~ l'. J . H . IA. Ferguson,
I
vail
'loetr
..
Sweerts
Pond
man
:~t
"~K~;.P!M.
'
'
'
'
I
v.
O. Ferrlols, meYr. Ferrlo~, !mevr. A. l~r~
Al gem Ii (! fi &. wee d c k I a s·s e
~l>O<l'cl"en.
t lg, meV!'. H . ·1.-'laNta-Mal\k:.II.\ 'M. l'Onda.
--van Tlenho.vell Calhorn Hemmes
Ka.mp · loenscflap~ Banka.
meVl" Fonda (>1\ 3 klnderel\ G. ' J. FtSrell.
Panhuls
MaureaU
Van
B.
T
.
H.
1:
2-3.
mevr. Fm,(·h en :1 kinderen, J . O. Frank4
Dc Balaviasclic' Kanioof ClJlllpelilic
J
ccn1.lJe,
~nevr, M . l~rank(Ombe, D. Frankel,
., Wey1;md
van
PeInevr.
Frankel en k ind, Baron <? E. von
Lie d{e Seng/ Paul Lloc - TJ ee Yoe
Frankent:erg,
Baronecs.se ,von Fral\k\>nberg,
zondagcchtelld ontvlng Rekenkamel'
J . TJo/Boeghelm. - Ltclll / Pall ~key 8~ Soc/Ta n TJan Goall : 8-6; 4- 6; 5---7.
De gasten wOllnen dcn 'opg®1 en speeJw
.
A. Fra.!oCl·, Ad~udan~ Ch. U . Freder~sen L .
1 het cel';ste team vall de Ua~ MIJ. waal"~ 10, 17-15, 7- 5.
'l'jlong Kim An/ H. O. Helldrlks'li - Lie den dU3 de ecrste helft met de .:on In van New
d. H ., mC'Vl·. I.- reder!.Men,
. ,
Ital,
/$.8.
bij 'de Ua::;menschen met €en 3-0 u e ~
OIOk: t.ien!TJla BellS Kam: 3- 6; 7-9. dcn rug.
B. Z. Gal~bat.)l, W. IP. \1\. Gelel!a, -mevr. Qe.
van
'l'rle:st
derlaag naar hUIS werden gezonucn.
3cKlassc:
lena en kind, <18, ;M. Oeleyn5e, mElvr. Oe ~
Al ge meei1 derde KIasse
l~yn:se en kin<\,. meJ. C. .Oeleynse, B . O . F .
Bonnc"lIIc was in zljn wedstriJd tegen
Een IIcrllnage In de Box~rlng: dOOl'
AangtkoUltn H i\wr'
Douanc
2
3:8.
3
0
3;
Geljp,
mavl'. OeUp, mevr. J . E. Gillespie,
Kampioen
sc
hap:
Khwai
uooce nlet bepaald 01' dree! en scheen
resoluu
t
optreden
van
keeper
James
m
e.n.
H.
G o r()(1man-M:u~ke n en kind, J.
struwer - Wesseloo 6- 3, 2-6, 1- 6. Lo 3 - Banka 4: 3- t • .
wcel" las t te Ileobcn van ecn onwUUg
·NOOLiV.
s.s.
"CornQVUle",
gea.
Olae
Carlscn
van de Gl'aa(, ~n\)vr. !Van de Oraar en 'kind,
verdween de bal echter al gauw ult
Vancouver
en
Belawail,
Agt, ColvliJ en mej. M. Gmy, :.mevr. Greenfield, H. J. van
van
kmctjc·. In dc eer,stc se t kon OobeQ al Joesoet - Meurer 2-6, 4-6.
Yo ,Ping Wan N. N. - Lim Eng TJoen/ den ring, doch kwam weel' even vIug
Hardenbel'g/Severchl
SOcnarda/
den GtGenendaal. J. Orcob, mevr. Groot en
spocmg' eCIl 5- 2 voorsprong bockell.
lIendrlksz:
6-8;
6-0;
B-4.
terug.
Nu
was
hct
Swcerts
dte
het
}eNom;w.
m.s
.
.
,stella
Polaris",
iC"~.
Co.
.
.
~1~;'~~:
2 kinderel1, 1''' de Groot.; ,mevr. de .Groot (;n
Wesseloo 6-8, 4-6.
~Il uevlll e gat ~ich ~ Iltel' llleL gewo l\~
'Ian Naw York en 'Padang, Ag~. M .
kind, mej. A. 'If •.de Groot, A. 'K. de Groot,
der
trachtte
te
bemachtigen
het"geel1
Kilo Yam Oh/ Oey Boan KIL - Koe~
N.I.
s.s.
'hOp
ten
·Noor~", 8t"~. ~,
!lell en Wist met eCIl vlertal games
meJ, A. f;. Gugdmann, meJ. O. Th. G~inr.
hem I1let gemakkelijk lukte, doch door Soeraoala -en l\tunt.ok, Alt. K.P.M.
Nillmlj
.l-<nalss
&
Co.
1
ne/
van
ipljlt:
7.:.....5.;
4-6;
3--6
•
.
H. Haa'b, movr: jHaab en 2 kinderen, EeI·W.
acllter elkaar met 5-6 de ieidlng te
fUnk
door-letten
wist
hij
zlch
toch
vrlj
NJ.
"8.8.
,,8ipora
'
..
'Se.:.
Jan..
~
'
liu",
van
Broedel'
E. A. J. van der .Jiaak, C. den Haan,
nemen, maar mocst aandell dat Uobee 1-2.
Eelawan en J:l'atembal\:r, A8t.. K.P.M. ,.
hl·.;:yr.
te
maken
en
nlet
een
goed
schot
in
den
'Haan en 3 )k.i.nderen, F . H~lk0013,
Het wed'.!.trIJd~programma VOOl' 21 den hoek wist ' hlJ den inmtddeJs toe~
M volgendc dl"le game8 op ~ij 11 Il(lam
Koa 'l'jeng Lie - Lie Swlc Lam 4- 0,
N.I. s.s . . ,Benkoelel\·', st'"'~. l3olwan, van tnevr.
Jlal"kellla, F, 'Halke:rna Jr .. ~eJ. F.
Pcntlanak, Agt. K.P.M.
l
t
Hall\ mel. E. M. ,f-bnUtOIl', hr. Hane, A.
bracht en daal'lnee de e.crste se t met 6-4, 6- 8. Dozy - v. d. Tas 6-3, 6--1. Maart luldt :
gesnelden keepel' James het nakljken
Ital.
m.s. ,,F'U.SYlIlffia", rea. ~ntl, vall Hartison, mevr. Harrison, mevi'. ·A. O. dt)
a- tJ. In de tweede set kon SonnevlHe Dozy/-Baruaart - Lie Swie LanV1'jla
te gevell. Sport.elub leldde du,,: l1a een Yokohama en Makasser·, Ait. Hadden -en Co. Hartog--ue Balblan - Verster en kind, meJ.
IsLe K1. :
nog tot 2 all IItand houden. Het werd Tlan Eng 7-9, 7- 5, 6--3.
N 1. s.s. "Both". gez. HoO'nan, van Setll!l~ M. Helnunann, E. Hendriks, The Hon. Davtd
tien mlnuten te hebben ge8pecId met
rong
en Onerlilon. Agt. K,P.M. HeI'bert, Th. P . E. W. Jiest:e, mevr. Hesse el\
5-2, 5- 3 en tens lolte 6--3- voor den
Banka 1 -Chung Hua 3
1- 0.
Nedert.
van
184
6
1
2
'klnderen, J . .p. H. Heule, meVl'. Heule en
Reke nkame rman . In de tweedc single
Taman
Sarle
E.
•
k
lnd,
A. 11. J . M. Heljncn. mevr. H.eljnen en
•
Vtrlrokken 13 i\la:ut
had HeUflel,sch gecll moeHe met 2..jl\ Douane 1 0 - 3.
klnd,
'm"OVr. HopSon Walker, C . Howne".
Chung Hun 2 - Mln ahaS8a 1
Dc Engelschen " wter fl ghtl ~ s pirit
mevr.
HOllllles en a klnderen) W. Houm!":",
tcgenstanden: Plcall, die VOOl' OroM InClIgllctt - Portlcr 4-6, 6-8. Llc
Taman Sarie A. s t.ecds toellam, bleven aanvallen, doch
Cie en
•
W.
\:\1.
·HOI\wlnr, J. D. Hov,·ell, J. J. Hu.bf:ek.
';~~~~il:~:;;'"
,;"i.o·
k
:
",
gcz.
'Dopheldc,
•
viel. Met 6-1, d- l wCl'd de stand op Tjong Wan - Alt. Sibel'g 5-7, 2-6.
'"
Pa.1(J1UXlIl8 en SOen·
door het vele offside stun der wlngll
nlev.r.
H'ubeek
en 6 'kinderen, J. F. Hubeek,
2- 0 \'001' de Hekenkamer gebracht. Dc
Cllgnett/v.d, Berg - , PorUer/ Alt. Sl ~
• ' ..
1
Re s. tste KI.!·
kon een tegenpunt nlet gemakkellJk
tnaJoor
IA.
T.
Uughes
L. d. H ., mew. Hus:he3.
' , : " •• SoB.
"Plar..ciUs, 8C"~. Stooker, r.aar meJ. C. HUll.
· du bbcl bracht vooral In de twee eerste berg 2-6, 1-6.
I
I
worden gcboekt.
Singapore en HeI.~Dell.
8.
'f.
C.
1
Khwal
1.0
I
J.
P.
vasel',
meYr
Jagel',
W.
Jans,
men.
set..s twee gelijkwaardlge comblnat-ies te~
•
:ri~~ S.8. "Houenan", gez. Venama., naar Jans en ·2 kinderen, Ir. J . O . ,0. Jenes. mevr.
DetensleUjn
v.
d.
Bosch
.
Koltt 4 - F'lnanc l ci1 ':I
Zen prachtlge aallval van Martin
gellover elkaar. Sonnevllle was nu door,;~.;qoM;;~"~ur:lt1US, Reunion, Duroon, Lou~ Jelles en. 2 iItlnderen. R. P. \Jensen, J. II.
~>l
, Beira', l.a1l21bal', -M(.l:"rilias~ en
dat hlJ nlet zoo veel behoefde te loopen 3-0.
werd beeindlgd met een voorzct, welke
Jerral'd, mOYr. Jerrard, J . F. JOhan, mel.
2dc
KI.:
A.:
betel' 0 1> slag, tel'wlJ l hlJ aall 51ahaya
blJ Graham belandde, deze brak door,
, ge"ll. Crone, naar Pc· M. N. Johnstone, .n. M . Ph. de Joni, men.
Meyer - Onong 6-2, 5-7, 7- 5.
etc 'JOI'-8 en !1lk1nderell, W . C. ~ JOI18"e. .
en PonUan.a1c: . .
doch kwam al gauw In botslng m ee
een gdeden steull had. In ,de Ilnal set
Black
&
Yellow
1
Shot
1
H. ~van der Kamp, mevr. van der Kamp
Eikenberr - Landman 6-4, 6-1.
" gez. Bra.cbtake, naar
van Panhlds, .dle :hem den bal afhandlg
kwamen Hettllelsch en Oooee Ilmk op~
P
etak
Sl
nklan
en
kind, E . C. V. 'Keldel~ O. KennUf, mevl·.
!;klawarr, Sabang, Su~z,
MeyerjSlmo.n Machooeb/ Anoem~
Kennltt,
B . .Kessler, men. K~s:sler en kind,
maakte
en
n
u
was
het
Dagot.
die
er
zeHen. Aan het l1et werd goed werk ge~
Shell 1 - O. O. '1'. A. 1
dJaja 6-4, 6-1.
O.
·Key4er.
John oK. Klmball, J. Koel ~
als ' 1\ haas blJ was en met een hard laag "ii;": S.s. ,,Lo Maire", g\'z. Kielman, naar I;loed, mevr.Inevr.
leverd en meer dan twce games kregen
midd ag)
Tanah Abang W.
L.
Ch.
H. KiSncrnann~~Uhr en
Sl;'marong, S·.bala, Ballg'k(jk en Salschol
den
gellJ
kmaker
wLst
to
scoren.
de Oasmannen nlet.
kind,
K.
,Kraayeveld
en 2 klnderen, ·men.
P o l l t i e 2 - 0 a s . Mil 2
2 d e K J. B.:
Met:
den
gelUkmaker
.werd
het
spel
Kraayeveld
en
2 klnderen , mevt. J. Kroos4
Oe andere wedstrlJd In deze klasse 2-1.
iuthp-Fatleanle en a ·klnderen.
I
Vertrokken. H Maar'
Petodjo. aanmerkelljk In tempo beter. De oranJe ~
O. T. C. 1 - S teady I
J . LabordU3, .)ilevr. Labordus ell :1 klnde.
werd eveneens een 3-0 overwlnnlng van
Baver,,: - Dahler 14-12, .9-3. Meyer
hemden bfe'/eOl nu eveneens mnk
ren, !l"I1ej. M. -Mat Lagan, mr. D. N. A. <10
~xc elslor 1 Shot
a
S. S. 1 op J.o",)nancli!n 1, dIe het zonder -.0. Bakker 6-..4, 5-7,"'~ 1 ,
.
Lang6,
mevr. de Lange, Zeer Eerw. 'M be
:
..
Kebon Torong. doorz.etten, doch ttlkens was het weer J _.""_:;;;;:,
haar 2e slnglespeler Moech~a m moest
Laurence,
Col. B. if. T. Lawrence V.C., mevr,
Meyer/ Sayers ..:...0. Br, v, Roze nburgl
IIhut or shotcorner, dat den aanval
<I'
steUen hetgeen een
Lawrence,
H . ·E. Leask, J. van i.eenl~. meVl',
. , v. Ekrls 3- 6, 2-fl.
'
!'
,
bedlert.
van
Leenlng,
Zeer Eerw. lMere ' LeonIe, V.
2deKI. C.:
,
Ph. Leunl&:ell, I mevr. Leunlssen en ·klnd,
danige veu\Yakking
v.
SWleten·',
gez.
Speelman,
K o l t t 3-NlllmU 4. 3 - 0,
A. M . W Leyder, mevr. Leyder en 3 kln4
B. S, 0, 1 - P. T. ,c,,'JI3nhUy,;g,acht .- 1 Een ongelukJe van Cam, die till een
•
deren.,
R. '0. Lloyd Owen, mevr. Lloyd Owen
Oed .
scrimmage een hockeYlltlck t egen . zljn
TJlong Kim An - Wychi211 6-2,' 6-1.
Spllbergen", gez. :,Koppe-nol, en "kind, hr. .van Loon. meJ. G. L . tusby, E,
beteckende otschoon Jansen,. die het
neus kreeg, 'was oorzaak dat hlJ aan
Lutz, O . J. Lljsen.
t
voor hem. legen van E.'yck opnam. voor- van Abs - Konljnenburg 6-1, G-7,
3
d
e
K
I.
A.
·
het
8pel
nlet
langer
kon
declnemen.
Nu
,"
"''',
.
••
gcz.
Hea,
naar
Col. Donald l\la.cleay, mevr. Donald Mac.
al in de tweede set:. den S; S.~mal\ goed 6-2.
.
leay, Eorw. ZUStel' 1M. Magdala, 1''. 'r, 'Ma.rljll,
AIL White 2 _ Never Mind a
3~eldell de EngeLschen met tlen man
TJlong Kim An/ Kelder
Wych~elV
gez. O1af Carlsen, F'. J. 'M. Matltaat, J . .E . .May, p . O. Mel&ert,
partlj ga t. In de ecrste slngle bleek Kho
Petak 5lnklan. verder, doch daar de spirit en geest
p~m;;~o.'k!;;~:~~,:,,'. S'bala., Manilla, mevr. Melser~ en "kInd. A. E. Merlde<w, P.
Hok 'l'Joan te vast voor Bar die door te Fischer 6-3, B-2.
San Frandsoo.
goed waren, waren .ze :Iang nIeb in de
MlnahaSl!a 4 _ P . :T. .C. ...
MeiJer, moVl'. Meijer en 2 klnd-eren. meJ.
wUlen torceeren zichzelt "uit" sloeg. In
Nan
<ler
Meer,
maJoor W. Mldtelde L. d. <H., mevr. O . 1',
'ram an Sarle D. mJnderheid.
Samaraor,
de dubbel waren de belde comblnatles
Miller,
meJ. tl. G. ,Miller, J . Ntnehan.,. mevr,
Twec ,Danka·plocgcll '.
"lap
ell
....
tae
a.'I
~
3deKI.B.
:
-meJ. C. ·MontiC¥ller, mevr. p, C.
Minehan,
· weI tegen elkaar :opgew~ell. S. S. heert
Hee spe l glng nu cenigen tljd .mel op ser,
Moojen·l,
"
ti&'
ilJ.Oregt, ,Fred ·Moore, meJ. E, K,
•
:Se>llagen
in O'Hernc een goede aanwinst. gokreUoras a -'- Union 2 (Mlddag). Og: en neer; vooral van de wings werd zoo
.
Monon, L. A. J. Muller, IIMvr. 'Mi.!!l1er ~l'
gen. Een speier die aan het net snel
kind.
!
.
Toapekong. IlU en dan weI wat te veel gevergd, daar
"RO'f'l'ERDA..USCIlE LLOYD" ,
.
E.
A.
vall
den
Neu~,
mevr.
'Van
der
Neue
weet. in te grlJpell en over cen. goede 01\1 JJET KAAlPJOENSClL\P 'l'WEEDE
3deKl.O. :
Sweerts vaak den bal wat te scherp
en " 'kinderell. O. :W. North. .
EN DEHDE KLASSE
KU3treis:
volley besehlkt. Jansen gat een goede
voorze
tte
.
H. L. -van Oosten, mevr. \'an Oosten ell
- ShOt3-C. R. C.3
partij ten beste maar mlste in de laatste
Niet
lang
voor
halftime
wist
Price
I
)
'. ' : '
,,Boo~I", It Maart vertr. ~"(mbang. kind.
Taman Sari B.
De B. O. L. '1'. A.-CompetitI6
games van de final set de goede 8teun
de En gelschen met een push de leldlng
" De.mpo", 14 Maart oaangek. SOerabaJa.
Me~r. E. Paeget·mh,. Illevr, Paling, meJ.
van Bar.
.H.
Parent, :J . K.. Parry, ml>\'j·. parry en kind,
Een
mool
staaltje,
,
t
e
gcven.
.
.
Zondagochtend werden op Taman
VJNES
EN
PERR~
H.
A. Paatoor, A. ·A. pauw, mevr. Pauw, dr,
U It)'~ lis:
Zaterdagmlddag ont.vlngen Oost en Zljl) Sarle de resteerende dubbelparUJen van
•
P.
p.
Payne, mevr. Payne, Lt. COl ~ 'l'he Rt.
Half~lme sing dus in meL een 2-1
mannen het dlt l aa r naar de eerste
HOIl.
'{'he
'Enrl of PQm,orOite and Mont,some,,sltoebond"o", It ·Maa·rt aangek. Bintang.
Peny staall thans 'preefe§ voor,,:prong voor de Engelschen. Na de "Kota
ry
U
.
klasse gepromoveerde tweede team van de besllssende ontmoeungen~,~o:;:m~:::~:J Vines
.H.
E.,
The COWlteSS ot PQm])roK~ 3n4
Pinang", 14 Maart e.angelt. Sabang-.
Kamploenschap
der
tweede
en
geI1J
k.
·
Perry
was
er
zoowaar
weer
een
Montg6lnery,
E. '1'. Petherbrldge, me-vrou.w
verfrlsschende
dronk
werd
het
spel
in
KoHt, dat met een 3-0 nederlaag naar
klasse
van
de
B.
C.
L.
T
.
A.
voorgekomen.
maar
VInes
heeCt
te
New
Petherbrldge,
meJ.
~. A. l'ethemrtdge, dr. ;A.
huls werd gestuurd. Lim Yoen Fat moest Ult de eerste drte partijen In deze wed.... Yctk <le dertlgste ontmoetlng ~ewon4 een merkwaardlg snel tempo voortge- "T h Uls:re'll5:
L. Plchle.!, U . van der Plas, mevr. ,van de.zet. ,Zoowel de Box als de Sportclubin twec sets de meerderheld erkelUlen strlJden, dIe de vorIge wee~ waren
Plas en J Kinderen ,.n. Popken., 'Ill-e-vr. Popxen
nen ':met .'~2, ~, h6 en nu heb~ reserves .ondernamen zeer gevaarllJke
11
~1aart vertr. Sab(l.ng.
"DJambl·'.
en
kind, L. O. Postma, ·mCJ. H; 8. PotJer, meJ.
van captain Oos~, terwlJl van Leyen in speeld. wlsten de derde en vierde
ben belden' 15 overwlnnlngen op hul1 aanvallen . -Meermalen zagen we handl·
M.
F'. l'OtJer, mevr. J . A. 1'otJ C'&~D0e2le en :.J
de tweede sIngle ' kan.sloos verloor van gen van Banka leder een 2-1
P,\
SS,\GlERSLIJS'r
ku~eren,
c . J. !POu.blon, mevr. Paublon en 2
naam staan,
ge streken, die den bal van dcbt-Ing
den nieuwen Jus tltlespeler Van Beugen. sprong to behalen, respecUevelljk tegen
klnderen, J. p . Prins, mevr. Prins, mevr, V.
deden veranderen . Uit een shotcomer,
,
"Chrlsliaan JlU)'Itns"
O. Pritchett. p. J. 1'rovoo. Zeer ~r:w, Pas.
Oost. en de Greet namen na een s lecht S. T. H. en tegen Khwai 1.0 3, Tegen
die
door
Rompe
werd
voor
Sportclub,
toor -M. F. Pljn~nburg. Ro'I"
begin in de tweede en derde set het spel aile verwachtlngen in, wl$ten echter
Ot"lagIVoerd'1!r:
J.
H.
Hoog-end.ljk,
van
Ba~
genomen,
zag
van'
Toen
kans
om
eeu
in handen en brachten den elndstand zoowel S. T. H. alsook de Jeugdlge sch04
H. ,HaatschC1\
mev.r. mc-vr. 'j~:i~~;';~~
General Jtankin,
tavla naa r A!rn,sterd6m 11 Maal·t 1~37.
lIockey
schot
te
lossen;
doch
de
bal
kelhard
Rasker el\ 2 klnderen,
van de ontmoetlng op 3- 0 voor Justitie. lleren ~spele rs aile rellteerende dubbel·
glng
via
k
langs
den
bOvenhoek
out.
.
.N'a Q. r Singapor e:
In de tweede klasse moest Zaterdag- partlJen gIansrlJk t-e wlnnen, waard?Or
,
De
aanvallen
werden
hoe
langer
hoe
mlddag Internatlo 1 eveneens met 3-0 ze deh 'b elden aI~ Kamploenen van de
AI\lnad .bln ,Molullnedoll. S. M. J "
veelvuldlger, doch van doelpullten was
de overwlnning laten aan Fin3ncien 2. lagere klallsen qualiflceerden . .
.blll Hadjl Moehamed Said, .m en.
.Iaat iSportclubreserves geen sprake meer en met een ollveran~
Box
11\ ;PortJe en 3 klnlderen, M.
de
.Tarlk IIpeelde tegen TJla Ban Hok weder'.
D.
IA. 'lJelpl'at, Imevr. Delprat,
derden stand (2-1) voor de 'E ngeischen
om een oervaste partlJ.
meV!'. J)ol'waro, Dato ,Ha.j1 MoVooral de strljd om den eeretltel In de SNEL J:..'N OPEN SPEL DEa ENGEL~ floot reCeree Martin over halC zeven
Met de regelmaat van. een klok werd Iaagste reglollen I was bljzonder span·
me.vr. HaJi Mohaclled Said, W.
SCIUN
,
L. Woou, moevr. Wocd.
bijna alles geretourneerd . Door steeds In nend. De Banka.neezen waren zeer geden aanval te 'bllJven kon de Internatlo~ handleapt, doordat ~lm Eng TJoen nlet
!Naar : B e taw,a.n~D e ll:
D.
man In belde sets nog vier
b ln ~
geheel lit "bleek. Hendrtk.sz kon het nlet
J. J . Blsschop, mevr. iBls.$chop, meJ. L.
Ilell h alen. In de tweede set
Tan "alleeli ·bOlwerken en inoellt dan ook na
COl'nand,
dr. J. <;. van he!I, mevr. van Hell
niet opgewassen
de
a 'klndel'en, meJ . {. Li!bcke, llleJuffrouw K.
een 8- 6 zege in 'de eerste set, de belde
plaatste slIces
.~
I
Ilk Slawat. In
Oel en ,ClJter .
een set a f te
Een ·titanenstrljd voerden evencen8 In
de tweede klas.!:e Escompto 1 en P. T. T.
2. WI} vermelden slech ts dat In de geheele wedstrlJd 121 games werden verspeeld alvorcl1s de 'beslls.sing vlel, waar~
van voor de dub bel, die In dezell wed~
het
IItl'ljd dell doorslag Illoest geven, 6:&
blijkt, dat in. den regel slechts zljn vader
,N"a a. I' Port Sa.ld:
games .n6odJg waren!
en 1!}0edel' '~ ochtend..s koffle dronken.
'fdrama
in
W, I,Brook$, J . B. crark, meJ. K. Doud', Rev.
.
De klnderen dronken nlet geregeld
Joml
M. UuJly, meJ. <;arolHla. Pedroal'ena,
Hieronder volgen de
kottle. .
,
meJ.
Jsldora
Pedroarena, Rev. ~ on. Moo.
VoorzitLcr : Wat heeftJeer elgen~
Donderdagmorgen heeft voor den Sen
••
Vo 0 r z.: Maa r dan kon je immers
voUedlge uHslagen marangscllen Landraad tere~ht gestaan IlJk toe gebracht je vader ,te wUlen verHoole met zekerlleld weten wic er dronk.
Na a r . 1A1h\3terd'am:
5 ., van beroep ta:d-chauffeur, beschul- moorden?
:
:'
! "
Hootdkla8 se :
Be k l. beaamt dlt.
dlgd van het vermoorden ,van een mels~
B e k I: Ik wilde een taxi koopen om
Je van vier Jaar en oen poglng ~ob
Op den bewusten morgen stond be~
A I g. R eke II kant e r 1 - 0 a s moord op zlJn vader, moeder, zuster en zoodoende te trachten wat geld t.e ver~
dlenen. Geld beza t Ik echter nlet. Ik klaagde zeer vroeg op. In de keuken was
.MiJ 13 - 0.
broeder.
heb lOen aan mlJn vader gevraagd het zlJn zuster reeds bezlg met het koken
Gob ~e - Sonneville 8-6, B-3. Hett~
ert en het huls In Karang RedJo te van het water. In een onbewaakt oogenflelsc)l - Plccal 6-1, 6-1.
lIet beLreft hlcr, aldus Jezen wlJ In verkoopen en van de opbrengst de taxi bilk gelukt-e het S. de warangan in de
Oobcc/ Hettflelsch - Sollnc'lllle/Sla~ de L 0 c., de geruchtmakende Ill,?ord- to betalell. Deze kostte I 150.- en Ik pan te docl!. Het melsje nlets vermoe~
haya :;- 7, 7-5, 6--4.
affaire In kampong Karimg RedJo, waar~ mocht den wagen In drle termlJnen at- dend, schonk twee kopJes In en bracht
deze naar voren. TenviJl zlj dlt deed
blJ de zoon van een tanl trachtte zijn betalen.
lo'inanclcn 1-S. S. 10 - 3.
MlJn vader voelde er echter IIlets voor. gOot beklaagde, die den geheelen tljd In
Bar - Kho Hok Tjoan 4-6, 1- 6. vader en andere gezlnsleden van het
leven te 'beroOven door warangan In het HIj verklaarde dat het huls bestemd was de nablJheid van de keuken was geblcJansen - van Eyck 2-6, 6-8.
koWe-water te ~oen.
Blir/Jansen - van Eyck/O'Herne 6voor mlJll jongero broers en zusters en ven, het. water )weg en deo:l nIeuw wa-'
2, 2-6, 6-4.
.
..
_ dat "Ik oud-genoeg was om zeit te trach~ ter In de pan. HIJ wilde voorkomen, dat
do andere hulsgenooten verglftlgd 'ZOu ~
Hoord van het !tulsgezln Is P.M., van ten wat geld blJ elkaar te halen,
den worden.
beroep grobakkoetliler. De man had hard
Ie Kla s se :
voor zlJn broodje te werken. HIJ was
Jk ben toeo naar mlJn moeder geloo~
Het noodlot wilde echter, dat zljn
Ju s eltle I - Koltt 2 3-0. echter zeer spaar-~aam en was erln ge~ pen, <loch die voelde er even min lets klelnste zU8je en een Jongere broer van
Oost - Lim Yoen J.o~ at 7-5, 6- 3. van slaagd in den loop der jaren een aardlg . voor. Jk be8100t mlJ toel1 te wreken.
beklaagde meedronken ult de kopJes
· Deugen - vall Leycn B-1, B-3.
bed rag opzlJ te zeUen , waar~ool' hlJ een
van vader en moeder. Aile vlel' pel'SO~
Oost/de Greef - van LeyelVLlm Yocn eigen ert Cll huls kocht in ,desa. Karang
Uit het verdere verhoor bllJkt, dat nen werd.e n spoedig zIek, terwljl het
Fat 1-6, 6-3, 4- f:.
Rcdjo. Hier leetde hlj nu met zlJn vrouw, bekl. gerulmen tlJd met wraakplannen mel8je overleed.
zlJn beide dochters en een zoon. In 1934 heelt rondgeloopen . SLeeds weer .werd de . B e k 1. erkent ult angst voor outdek2e Kla sse :
kwam 5. bij zlJn vader lnwonell. Be~ wraakneming ultgesteld, totdat vader en kIng gevlucht te zUn.
J.o'illancicil 2-1Ilterlla~ klaagde was chauffeur geweest In het zoon op 18 Augustus van het vorlge Jaar
:~r: die zich op de lucht-maHeditie van
Vo 0 r Z.: Heb je berouw over Je mls~
Toebansche. pe malaise was echter oor- een hOogloopeiu:i:e ruzle kregen. Deze rutl0 1 3-0.
J~
het Bot. Nieuwsblod hebben geobon ..
zaak, dilt hlJ' zlJn baantJe verloor. Nlet·s zle glng zoover, dat 'de vader 5. kortweg daad?
'l'a rlk - TJla Ban 'Uok 6--4, 6-4. M. meer bezlttende vlel hlJ terug op zljn ult 'huls zette. 5. besloot denzeltden
neerd, zenden ons ongevroogd de
Be k l.: Ont·zettend veel, maar al ~
Slawat - Tan 6-2, 6-1.
tamllie in. Karang Redlo.
.
avond nag een poglng te doen zlJn vader leen ..... , om mlJI1 zusje, want het was
;;;;;i;~ hoogste loftuitingen. ..,
Tarlk/ M. Slawat _. Cijfer/ O. T. Ooan
te vt'.,rmoorden . De vader had ais grobak~ mlJn bedoellng mljn vader te vermoor6-4, 3- 6, 6-4.
Beklaagde erkent schuldtg te zijn aan koetsler steeds warangan in huls om den.
E s c o m p'
T T
2 het sub 1 ten la8te geIegde doch zegt eventueele verwondlngen van het paard
oI - P ' "
2-1.
nlet de bedoel1ng gehad . te qebben de te genezen.
._
Abonnementen f 3.- pet kWorlaoi
De zaak werd na he~ verhoor van geB. slallgde ertn ult een Jade een hoe- tulgen uitgesteld tot Donderdag over
J. Tlo - S. O. Llem 6-8, B-3, 6-l. lhh"
ee"le Camllle uit t,e moorden: Het was
~(bultenland J ~,-.l'.
Boegheim _ Pangkey' 7-5, :4--6, I-iJ.
aIleen om zljn vade:q t-e doen, ,
veelheld van dlt arsenlcumzout weg te een week.
":' ... .... _._.- _ .
. - . . .
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·Off. Berichten
•
1'0:.t·, 'r ele,raa f- ell 'reIdocndlelut

o-..erg'~ pl. van het 'bureau IVan dPr., chel
"Van het 2do Telegma!- ell" 'fe1eCoondlstrlct
Soer~'baja. naal' het tdefoonne t al~a r de
t lj<1oe-iJ,J!t waarnl'mend m idde)baar techmsch
ftill»t . I e kliUr.~ J . O . WELLER
IdC\!1\ van illet. l'a<lf.05tatioll Malabar (Bandceng) Ilaar Soerabaj!\ de mlddeJbaar tech ·
n l.9Ch a;nrut.euaar H. J . 'M. VAN DER V ~ LDl:lN.

\'an Ih et Hoo(~luu r Bal!doeng
( P. 'r . .T. Schoo}) 00 'k:e l'k~n 10 lkJassc MJUJ
SOEWARSO naar Bata.vla.-eentrwn, RAD EN
MAlS JOHANNES SOEDAR'fO . BASRANrNORAT Ilaal' Soerabaja crt ,~tlAS 1301::MARDANOElS naar Dje'n\ber.
Id('!n van Bandocl13 naar Maka..~er do
klel~1t Ie 'klasse MAS I&\t A.."WJ.
IdQlI\ ,'Van Koeninga n naar 'fji)nah l do
kasbeambte 2dc .Jtlasse RADEN SOE..\fADINATA \!n .van Oherlboll: naar Koen inuan
de Idem MAS SAPEl". '
,
Ol1tslage n , ccr:vol W",CIYJ l!ch(\jn~ke onG<,:;chlktheld 00 klerk I.e pcinata~INll tar
PARLLNOOENOAN SlREOAR,
O\'ergeplaaue van .Bang".<o naa r Lahat dQ
tijdelljk warnQl11end lkIeri"t MA;S ACHMAD
EFFENDI,
Idl'ln van Medan naa r ~ga l de itl~IiI:
Ist-e ·kJasse DEN ATMQOIRJO.
1'dCl,itt van BanjoSlUas naar Poe1.......-okerto
de 'klerk
RADEN TJOKRODHIMEDJO
(Bacluan).
l dom va n het HOOtdbeatuu r t.e BandOeng
naa r Batavla.-Centnbn de 16te commle3
MAIS BOERlfANOEDLN.
.
[dqm van Batavla-Centnan Mar DJarnbl
de 'l dcrk Iste klasse &ADW SAlD IB NOE
OEMAR.
.
Ont.slagen 't'o-egens ltchamelljke on&erehiktheid de t ~IUk waarndmend ambtcll8.ar 400
klasse te Medan TA:N S~O K BOilN. .
O\"trgep}aat.st van SOebang naar SComarang .de kJiE!1""1C ;MAS 80EB/AK'I'O .
Idom !Vall Bala.vla.~Oen trLtrt naar Med:m
de gc<\lpldmeerd technlsch a.mb tenaar 1$00
Jt!asse O. E. VAN 'L EEWEN.
. o .,.ergeplaat.st ,van· Blln~oe naar 'randJongpman/g de lklel4'1t L1!AN Kl'l' FOE en van
Tandjongtpinang lIaar K«iirt de kkrk lsle
klasro SOEDl:R.\UotN.
.
Geplaat~t te Medan de h erbmodnde te~toona.m"bt.enaa r Ie kla.sse E. (R. H . VAN
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Ontalage n eervol op 'VC1'"LOek 00 tljdelljk
waamEinend ~tenaa r (ere kJas.se te Soeral>aJa. mej . M , VAN RIJN.
Overgoplaatst van Djam bl naar ·Moear3.tebo de mOllteur Isoo kJisse MAa ·18·
MANOIL en ~ I igekffrd de t~elUit waarne)nend monteur Lste 'kJasoo B , 0 , LE CLERCQ.
Aangestcld tot tljdellj1t waamt:tnend klel'k
blj het HooC<fuestll"Ul' BandocneJ
RADEN
SOEOJANAN INORlNl',
Op verwek, eerv01 en met l'eCht op penslCoen ult 's Lan<b dlel~t ontslll8en J . W
SCHEFFER8, technlsch ambtenaar Ie klassC
bij dell Post- Telegraat- ell TeleCoondlel!.st
te Ma lang, Ingnande ulUmo Mel 1931.
Wegen.s lIchamelljke Ollge.sdtlktheld eervol
en m~t recht op penslOCIl u{t 's Lands dlen~t
cmt.sJagen ROOO ambacht.stnan 4de cae, bij
het teletooncotnl>\e~ SCilla rang, gerekend va n
26 J an. 1931.
Boscblfe:ten
ToC'gevoegd alln den bc).stChbcheel'<OOr der
Zulder- en Oos tera rdeel~ van BornC(l, me;
Bar.dJel1llasln als standpl. de houtvester ir
A, O. . BAKHOVEN, thans belast· met den
dleu.stkrlng Tapanoell.
Belut met den dlens tkring Tapanoell, met
'raroe t~118 als atandplaats de houtveater Ir.
H . A. J , JONKER.
.
Dc boschbeheerder de r Oost.kust van SII_.
matra Ir . R. B. A. VAN DER KLIP, Is nevens elgen Cunctten, nlet l)lgang van den
datwlI, w3arop de boschbeheerde r van Tavanoell dell dlenst aldaa r heett I!cergelead,
tot den dalwn waa rop de boschbeheerder ir.
H . A. J . J ONKER den dleoot In Tapanoell
zal hebbell aa nvaa rd, t ijdelljk bela~ t met ge~
noomden d lel'..stkrlng.
De low. 'boochop-Aichtcr JAHMO is bclast
met 'het lw.;ort Noord-Wilangan , ~ne t M t
gehmht 'SARkDAN ab s tandplaat.3.
. ToolCV~d aa n .<Un booch«lheerder \'an
Kadhlpatcn de houLve.ster Ir. W J . K , COR·
'l'ElNDAOli, thal\$ geplaatst In ' de hou t ve,Jterij Indmmajoe.

,

Jwtltle

In_ en Ullfoerreebtcu en AccUattn
Uelloemd tot t"l.mbtenaar Ie kl. blj den
(Hens t de r (n- en Ultvoerrechten en Accljn.
zen O. L. J . DE S t::NERPONT OOMI8,
.andsdlellaar van ~uropeesch verlot telV8'
venv:u:ht, laat.stelijk die be~rekktng bekleed
h.ebbende.
Benoemd tot ambt. Ie kl, bij den dlenst
,u r I. U. en A. A. A. G. DE RAAD"r, landsril.cnaal· van Europee.sch vCl'lor tCI' ug\"eI:wach~,
laats teliJk clle betr. bekJ, hebbende.
Ove~epl . vall Pallgkalanroesoe naar Be·
~,tWall E . .l)CUU BElt'r, a.mbt. 4de kl. (YertfL ·
elleur).
Ovcrgcpl. van Ba tavia !laa r Paugkalansoc SOIl M. A. JACOu.s. ambtenaar 4de kl~SS('
IvcrUicateu r).
O\'CI'KCpl. van PalllCkalanbrandan lIaar Bat:1V1a. (tolkaIlWor) J. ROEMABOETAR, ged .ploUlcerd douanekommles (veriflcateur) .
· Ovel'gcpl. van BeJawan naar Pa ll~kalan 
blandan n. F. OVERBEEK 8LOEM, 1lC<i1v lom~crd doua.nekolrunles (Yel1flcateur).
l3elMt mc t de waarnemi.lllf del' 1Jetl'ekkillg
Hill ambtelUl3l' 3de kla.sse en aepl. a ls veri.·
(;cateur te p eJa.wall R. W. IIEIJDEN, ambt.
41ic kl. (olltvan~r) te 'l'jepoe.
Overgep!, van Ba taY:a (tolkan toor) naar
~~ c rab:l ja N. · p . OO.l!;VE, tw: ambt, 4d:e Itl .
q ·erilLcat.cul') . .
OvC\-gcpl. yan Soerd.baja naar DJambl 31s
ontyan~r ' J , VAN OARLCNG, ambtenaar
4;le klas:::e (verUleateur).
Overgepl. van DJambl IIsar Son18l-a.ng ails
\'~:·ilieateur n. R WOU'I-'. a.mbt oldc k la~e
\wrlflcat.cur) .
.
Op vel"~. met lngang van 28 JWli 1931 we·
Bens volb rachten dlenstujd (el'Vol ell met
l"K ht OJ) pell!-Ioen ult 's Lands d lell6t onts!.
t:. S LEEBOS,. ambt. 3de kl . blj den Dle~ t
der In- en ultvoerlwhten e n A.c<:ljnz.en tl!
uatavla ftolkan toor).
Landelljke (nkOlllsten
Met
Ir.gang van 1 Aprtl 1931 tljdelij k
l'ierk1.aam te s teUen blj den Dienst de r Lau·
delijke InkOln.sten, tJ,! neinde in opleldlng te
worden genomen voor controleur blj dle n
dienst, O . L. J , DOEVE, geplaatst in de ide
landren te-a(d~eln8' met r;tandpl. Semarang
DlIjnbouw
T1jdelljk betas t me t de waa.rnemlng de r
betr . van m ijnbouwkurxil8 opztc hte r . 1e kL
bij den Dienst va n den Mljllbluw MOHAMAD
ADNAN, leyeren tUdelijk waa rnemend mijnbouwkwldlg op~lchte r nlet bepalill8 da t hU
ter bw!hlkklng bllJft iC$teld van (len lelde r
der Oomblllnsteenkolenmljnen .
Idem nlet de waam\.>tn.{ng de r betrekk ull
van werktuigkundtg electrotccbntsc h opzlchte r Iste kl. blj den Dlells t van den MUIlbouw SIM 8EK MOE tevoren t Utlelljk
waarnemend werktulgkundfg electrot«hntsch
opztchter me t bepalir.e: da t hlj ter besch.
bllJ ft ~steld van den lelder de r Oemblllnl teenkolelUnijnen.
Artllinle
• .
B Ij aan.ko(ll.st In Ind[~ voor vast geplaa t:lt
blj de A1t!Uerle-l.nricht lr:cen en incedeeld
blj den Artillerte Constructie Winkel te Ban·
doeng de Is te lultenant ~ r MlIlerle J . J
CROE8E ui t Nederland verwa.cht,
.
Volk:l,u.ondheld .
Bellieind tot Gouvernement.sart.s mevr. dr.
'r. ME INARDI goo. FLAUl\tEN 1lAFI', ambt.
oj) nonactivftelt hle r te lande ult Nederla nd
terugverwacht! laat.st.ellJk dle betrekkilli beIdeed heb!)Cnae.
Belast me t de waamClll\ng' der betrekld ng
va n admin lstraleur 3de klMoSe 0 , DAJon ,
ambt, op non- a.c tlvltel ~, laat.stelJjk oonu n tes
blJ de Weeskamer w Mcdan, ult N«Ierland
terusverwacht.
Wegens z.esjarlgen dlellA~ ' ncht maande u
verlol naar Em op..' \ ve rl ~oo aan mel. N. DE
HAAN, vel·pl~t.er IsW kJ. te Semara.ng met
IJcpal~, dat zij h aar Ix:!t.rekking op den 7den
Oct. 1931 :tal nederleggen.
u e rekena van 1 Ma<ll"t. 1931, t.e r ~ h l kd n g ~Nteld van Ilet Regen t.schap Djomballi
en geplaatst te DJomball8, de Oouwl1leml'ni.t
Indlsch arts DIj de n Uiens t der Volksgezond·
r.eld RADBN SOEHADI. · .
Jo'lnandi!u
.Belloonld tot controJeur blj· den Pandhult-.
d!enst O. VAN PRA'AO. a.lllbtenaa r me t h e ~
1113. "JQi18n van OJ.denbarncvelt" van verlol
naa r Europa tenl8verwacht, laakst.eIJjk die
betrekklh3' beklced h~nde.
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Iltl9 bij icnoemdell Raad Illet bepaUI1¥ cal
I1[J zijne be,l l"ekktng 'tal ne<lel'lcggen op HI
i\prll · 1931, "

Vel'leclid wegens :t.e.sJa rlS';'n dlenst acht

lIlaandoen verlor 1l8:l! Europa aan mf. N. S
I3I..oM, t.lJdelijk hoo[da mbtenaar le t bcsch
va n den Din:cleur van J ustitic, met 1x'paUng
na t hlj zljnc betl"ckklng 231 lIe<Nr[~ell op
( &ptember 1931.
'
Benoomd tot Ing. blJ den dlcns t vall del.
M'ijnbouw f:1I ler bcschikkillir gesteld van dell
I£lder . dcr Oombllinsle.'llkolenmljnen, Ir: C,
If. VAN RAALTEN, fUllb t . op llonactlvlLelt.
laat.stcllJ k Ing. bId Dienst v/d MlJnOOuw.
'fer bcschlkklug gest.eld van dell \'oordtte r van de L:\ndraden to Padang c.a. ten('Indo md gl'lW erswerkzaamh~,jon blJ die
J'C'Chtballken te worden bela.st, mr. H. R.
S'l'1ELTJE3, ambtenaar op r.on-acUvltelt,
laat.stellJk alllbt.enaar ter b..·schHdting vall
den President van den Raad van J ust lUe tc
:3oerdbaja,

,

......

Baara
Dushire
DJask
flald-erabad
Karachi
Jodhpur
.rnan:al
Allahabad
Calcutta
Akya b
.
Rangoon ',
Ban,kok .
Kola\:
VIctoria P,
Alor St.a.r
Penang

13/3

iUarl.lle
Benoomd tot c0tl1111lc.s met den pe..t"OOOullj·
ken ' tl tel en rang van hootdcommles bU he t
Dcpartement der Mari ne J . MAKKE.8 VAN
DER DS!JL, a.mbt.euaar van bult.en!a ndsch
ve rlo! terugverwacht, laatstelOk die bell·ekkmg bekJood· liebbende.
Benoomd tot teclmlsch· ambtenaar blJ h et
Mari ne Etabllssoment t-e . Soerabaja, A. E.
DECK, ambtenaa r van bUlte nlandsc h verlot
terugverwacht-, laatstelijk asal6tellt· verillcateu r va n Zee-lnstrwnenUn ·Ull4trurnen tmakEf) blj gtnoetnd EtablLs6etnent .
Benoomd to t teehnlsch-amb tenaar bij het
Marine Eta bllsscment te 50era baja P, A. SER IER, ambrenaa r van bultenlandsch \~ r lo l
WnJi' verwacho. laat.stelljk Op1.lene r (schee ps·
bouw) bij ger.oomd EtabllSlseinent.
Benoemd to t technlsch-am btenaar blj he t
Marine Eta bllssemcnt te SOerabala B. VAN
RIJS WIJK, ambte naar van bu te tLIandsch
ve rlof t.e rug vet"wacht, laat.sl-elljk opzlener,
fschcepGOOuw) bij genoemd Elabllssement.
Benoemd tot teChnlsch-ambtenaar bij !let
Marlne Etablls&ement te ~ rabaJ a J . VAtI
IIULSBERO EN, ambt.enaar van bulten!. ve rl.
terug \'erwacht laatstellJk baas- monteur bij
ae nocrnd Etabll$6ement ,
Belut met de wa.a t1loming de r beLr.· yall
klerk bij het Depa.rtement der Marine .\ 1.
p . 0 , p , VIili LAWICK VAN PABS'l", rolontalr blj genoemd Depart.em\'nt ,
Belast met de waarnem lng de r bet r. van
kJerk bij het Oepartement der e.farine nleJ
M . MARLL..
"'-5A, Yolontalr blj renoemd Dep,
t:=;

z '

-

Am.slerdam
LelpzlV
Rom.
Marseille
Boe<Iapeat
Athena
Meru. M,
Carro
Oaza
Rutba h

'J/3

100

I
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de Ovo,gebruikers .. Op hen heef! de
geen invloed. Zij haaslen en arbe iden nel .zoo
hard als U; aileen zij zijn er legen besland, doordal
ze dagelijkS' voor' het naar bed gaan en aan het
ontbijt een kop OV9maliine drinken. Ovo malline iseen smakelijke, krachtengevende drank, een extract
.
de besh; naluurproduclen. Een kop Ovo heef!
meer voedingswaarde dan een' kop
Dal zegt loch wei iels. O ok is hel niel duur.
en overal verkrijgbaar.

JI ll

Med~n

t
8
9
9
10

81n,a.pore
Paletnban,
Ba tavia
Banl19CDS

.'0 /3

O ·v e r l ed c n:
(I,{rt. R. W. COOning (v ) 81 JI'.
.. }o~. do W!lllfNn O:n) ,-40 Jr '
" J , Brll.'M <1m ) 62 Jr.
•
.. "J{ , Roo.s w) 6 mnd, .
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Bevolking van Batavia

•

_

.

I
OEVESTIGD
C. A. Alers T~maralaa n 2, J. M. S lomm en
Pet. llll' 23 Pav. H. O . A. Bakhovcn Konlng~pl. 0 , No. il, w. C. Birnie lI'J1dengw~g
W. 'n,.L A, BronswlJk VI06pt, Zd, No, 5, Th,
A. BUSll1k .Kbnlng$Jl!' O . 6, H . 0, S , Von Cosel
BATAYIA
Hoopkado I Pay. 'di'. W. A. Collier Tjlklnl
No. to, J. IV. Doesburgh Ln WI'i!ehert No 23,
G e b oren :
,. I
II, O. Hartovelt KonlnallPi. 0 , 'No, 12, 'DU'.
O. Ph. Helders Djocjaweg No. 51, mI'. O . IA.
3 ·Mrt. a. Th. de Vr [~ -- E. F , J . Wul~ Baron 'V an Ittemnn Tn. Aoong O . 1i 1/55, P .
J . Latuperlsa Ln. D1erentUin No. 7, E. V,
(21).
7
.. N. Jallsen -tJ. L . Noordh00l11 Cd), R ienstra. Blulsbrugstraat 151 J . V, M. 'V. Toulon v}d Koog ~ Howeward. II Pa v., J .
7
,. W, 1t. J'anS9CM -- Yr. Slnlns Cd).
7
" J. W. de V'rte., -- E. J . LasL(h-aget Poh, .NI du Quesne IV, B ruehom RJjswijk 5/ 6,
O. E. L. Thiele Molenvllet W. 4/ 6, J. Ver(oz).
.
~
1
" F . 'H ilnnwnan - D. E. S nljdcm Cd). burS}l Ln. ContellU! 2, A. F, P. M. Bot ter Ln,
" J . 0, ter La.ag -- A, N. ;v.d, Aa.sem Kadllllan 10 pav.:i .J..~ ~. re I' !ltf ol"3 Tn. Aballg
W. 62, C" J . de IWOO9 H otel T jUdnJ 8/1 0, n ,
(3).
'
\
A. Versteeg 'Kebon Sirth 24, all r • .].{. de Vrle3
.. J. A. Ja.00b5 -- p, A', ,B&:ke1 (Z) .
9
" J , jW, 'A nlold ..... I. A. KIaaSSCII ( :11). Pegangoo.an .0 . 41, A. R. Wa.rltcht satomba·
9
" J, L. Kool,):tUlIlJJ -- E,!E. Verttagen p!e\ll 14, W. Boollacke r fo.toJ'i!nvUet W 1 K
10
A. 'S. Cooke Krekot 25/ 27, J . U. Oalavazl KO-:
(z),
IIfngspl. O. 16, P . C, Bat\st T jlklnl No. 41,
" A."A, w etering:s -- 01 KoUer ( z),
II,
A. lHoogendoom Hal~nweg 1, L, E.
.. O,.A, Jal\60n -- D, PI crs (3), '
v.d . Palm PetodJodwarnweg 13, J{, C. Polder
T. ·Aba.hg O. 51/55, J. c , M . de Rooy K ranutt
No. 19, J. C. H. Roozendaal Molenvl. O. 35
. mot. Cramer), P. Sa lm RIJ$w1jk No, 14, dr,
10 IIoftt, J , M. '0. Wa8Ch -- L. Cil, Uepsakker. D. A. Y.sselstljn Molenvl!et W, 4/ 6 ; A. ~\f
11
" J . M . Warnal'S -- 'E. Sel's ansle,
Welter Laan Holle No, 5, W, 0 , van Zeneren
11 '. .. p , Drlce.sen -- D, W . Driessen,
MolenvUet W. 4/ 6.

Familie-Be'richten

•

•

Vert~nw. KERKHOFF &CO.,.Soer.bat.

•

••

•
'"

,

60.33

Koopt Uw

bij

DE ALGEMEENE VISCHHANOh

.

H, A. W. HlLVERDlNK
STEBDS VBRSCH& AANVO&8

4651

'.!':.;A~R.!.A~P~Ac.!T,-T~Ac!N:!.-.:2~7,_- T£LEFOON WELT. 721 ~ 722

PMII t5

I

,
..,-

:~~\tt;;~"

2G.$1 "Boat building" -- 21.J.:i

,

19,QO persberluht.en -- 19.15 Eenlse modernc zendera I G S U 13,91, Olil' 19,8J, OSB 31.6.1
Turk.sche llederen - 19,30 B\jbellezin:J onde r
ausplclln van de p.e.R.O. -- 20,00 Mod'e rne
Ma[e1sche U~ere n gespeeld doo r .. PendlS" -21,00 Ultundlnj' ni t Solo (S.RI.). RUlnb:l.·
KronlJOl'Y,f,Oi'kest ...Monto Carlo". .
B~doen i U 193, Batl',la U 190

Radio-programma's
iUAANOAG

IF '

•

BaDdoeD, r U 103, Ba.la,1a U 1". :

- ----,.-'

-=

=

THUISkEI

VITRIU8

Utricler van J ustltle bij den naad van J usOh\LeOS.'1lWOOIi subst!tuut·Ol(Jcier

19~1-

De ..Postvluchtc'n

· Belloomd tot adJlmct tnspe~ur van 1<'1uaneien bij den Raad van Bel'Oep voor Be·
iastlngta,ke n te Hatavla mr. M , SLAMET•
thans beiastLllll3mbtenaar 2de kla~ aldaa r.
Verleend wegell5 zesJarigen dlen.st acht
maandell \'erlof naar Europa aan Illr. A. Ii
OEESINK •. a.mbS. ter beschUtkin.g van den
tI tle tc Padani. tevcM

MUA.'I

•

pam

NIRQ.ll UL\LElIiCII)

U, P"IN 29

Bandoen, II 103, PLP 21
M,

..

.'
18,03
- l!)'~O
geU;che
cor.()('rt
pl"aatjo
~Iok -

,

Zender TPA Z. 19.68 ill• .
18.23 yolkl>lIcd -- 18.30 CQtI~tt (relay Ita '
~lo~ P'lI'ls) 19. 15 Japanscho kroniek oveL'
net Fran:;che Icven - .1:1.30 N\cuwSt (t~ngelreh)
.- 019.13 COncert (vem'o!s) - 20,13 Hadlo~
joul'I1<131 - ~0.:l 8 OOnOl! l" t (·V\!1lVOIg ) - ZJ 01}
~ 1c-U"''3 en' kQlOlllale iOOcrsen - 21.30 .Muelc·i:~
kronlek ' - 2J.10 " Lc ,mouvt'[tnent f>C,Cla l" - ..
- 17.30 Voor- ZI,SO O rnl1lophoonlllumek - 2.'M0 Opvoerlll~
- 18.00 ~nda · van ,,R.!!slu·rect!ou" - 23.30 Koerl;en _ 233:)
Pers1Jerlchten - SLuitlng,
'
' ,;;:.,19,30 Pe rso~r:m
"Lief J ava."
RO)\IE (E. J. A. It,)

22.00

Q\er Ide
Ba.I\tl~ 11&"

B. R, V.
Balavl30 I IS1.89 l'L, Batavia II 81.63 M.

IJ 103, natavl"" IJ 1()0

· PUII ,15
19,00 Pe r~rkh tett - 19,15 "Et!ck wat wlb"
- 20.00 50endaneesche Pantoeca Imt ketjap~lddlng:
•

RO~\1E

(E. J, .A. ft ,)

Goltlengte 25." AL Az!i!·uUzeudlnJ
Uandeenl' II 103, Batavia U 190,
19.00 Gev~rlCerd p~ (relay) Pi\1II <15, Pi\lN 2.:J
20.35 Hiett"'"':; - 20.35 Nleul"s - 20..15 Vlool2:U .0 Dwerse modeme Chlnee.;cile Ked'~l'en recital/: - 21,00 Oat.tserlo Iv oor idames - 21;I;"S
- it3.00 Krontjong 'met Z311(J - it3.30 Siul· Nlel.l'.V3 (Ena:oJ.soh) - 21.30 Concert Allglttt.eo·OI'kest - 21,15 .Muzlek en musld", cautilli",
serle - n.oo CeUo-r.ecltal .met plan0be8:eleld1nj' - Z2,U; Coocert - 2:U O NlcuWs ,.... 2'MU
Y. 0 , N, 0, tilJ.\Lt:JSClJ)
S;ult1ng - 23,<15 Niel~ws - 23.M ItlSt ru;Il~Il
taal :.;:oru:::ert - 0.10 Vocaat concert - 0.20
. 105,26 ill.
Vo}'idsllederen - . 0.30 Sport- . en laat.ste
n,oo lIawallan .-- 11.30 Padvlnderha.lCuul"'· n1eu\W,
tjj) - 18.00 G<llllten,g kromong - 1830 Persix'rlCilt.ell - 19.00 ,C hlneesche llcdere'l} - l() .JO
Bea.lltwoordlng
lulsterrapporten 20.00
Kl'ontjoD6or.kest ,.oe Ster'" - 23 ,30 6lultlng.

'.

IJ.\NDOENO P , 1'(, Y.
1i3.03 ~L en 90~63 M.
11.00 T I:ccmu;:lc!t - 18.00 Frol dr W
Mengelbelog d l r !&~ rt - 18.20 DaMnu.zlek
PlIOJU
- 18. 10 Pers~ r1oh te n. Op 00 M ,: MU"~lkaaJ
progrUll'ma. - 19.00 NCdedandsche caJ:mret~ ,
16.88 )\1.
I!edje::s - 19.30 Al f redo CampoU's orchestra
"7 19.$0 Pltt.l,ge marocho.!n - 20.00 AUlert
%0.30 WltheImu.a - 20.3:5 Pe-r.5J:R.rlohren Bandler en zijn or"oteM, - 20.30 lVocaal pro- 21)..15 CQl'll00y-lIedjes door "The Jitll DUlle3"
gr~r(tna 21.00 K:Ja.vlel'VOOiI'dra.cht - 22.30 - " 100 FlbnpraatJe - 21.20 ~l11.e Jf Ul Bll l1e~
l)lutoclic s te'lIWllll~hnut:ek - 23,00 Stu!tlng. beElU!.en 21.30 Sportpraatje 21':;1)
Beuf3bel'tchten - .2Z,OO Siulting.
it'. Y. 1\( • .s. (SEj\[ARANG)
ZEESBN
,61,29 i\J, en 88,16 M.
16.30 1~I€dntfi.Zlek - 11.30 K h:det'halruurtje Zuders: OJE 16.89, OJQ 19.63 (UD 20.30
- 18,00 A1tr«lo nQ<ie elll!:lj ll 18 T"~lganes _
uur), OJD 19,11 en OJA 3l ,3~, DJH 3U.s
18,1S Persberlcht.eh - 18.35 .De Marimba
18.25 VolkA1lCtt - 18.30 Lichte mu:elek . _
band - 19,00 Ocvart("<!rd progmJV.na. - 20.00
19.25
Vljt iJnlnut.en rad10ttcll.niek _ 19 30
Eventu~ele. herultzell.dll"1g Phoill'progl'dlllm"
NletJW3
\(~Iooh) 19A5 L idlte muzick
- ;!Z.OO B.ultlng.
(.venvo7g) - 20.2$ O.roeten aa n de hI!5teraars
- 20,30 N!eul'l's e n econc*nj.SlIh QVel~teht ._
A . R, V. O. (SOER;\B,Ult,)
20. 1.1 Muzlkale kleinku:nst - 21.30 N-reuws en
eoondillisch O't'er.!lcht (t.~cJ.sch ell Neder. 109.8~ 1'1
.
laPldooh) - ;aU:5 Radiojournaal - ?2.00 Con16,30 Marach - 16.33 }o'llmrol:tiagem - n 00 cert - 23,00 ..Wie lacht daa.r?" - 2315
Rate da Coota speeit - 17.20 Pe.rtSberlchten f)'pOrtoYel'tlicht '- 23.30 Sk.iltlng.
'
-17.30 V.roo:4Ijko potpaurrletln - 18,00 Opera.B. B. C. (WNDEN)
nria\s - 19.00 OrrunotoonmUZ1<ik - 19.30
Genrom~lck ,%0.00 Kbosslek concert _ , 7.enolen: OSU 13.91. OSO 16.88, aSH 31.M
21.05 Zigeunet'JUl.Ulek _ 21.30 Ckwarlee rd
prOSt'31lVna atge'N'lsse-kt met dansmuzlek .18.30 Big· Ben. O"rgc1fecltal - 18"'0 Henry
23.00 Siulting.
Ua)l '~ M'Usictna'itel'3 - 19.00 ca.~rt(t: ,.I

.

- ----DINSDAG

'It. V. l'L ii, (SEi\L\R"".... O)
16J,29 1'1. en 83.16 ~I.
8.00 Concert -

11.00

.PlIOUI

'81~tlng,

16,88 "'.

6.30 Oy,mnastlek - 6.015. Luchtlge gramophoonmuzlek -1.00 Gra,mophOOOlnuzltk (aileen over de :; al'Chipelz.enden) - 8.00 Slultlng - 11.03 KoofI:praatje - I US Lichte mu-zlek - 12.00 Wel'l1Jerlcht - 12.05 8erleuze
muzlek '- 12.30 Mat.lnee Nirom·Orkest 13,20 Persberich ten - 13.30 Populalr allerlel
- H .20 Persberlchten (herhahng) - Ii 30
8Iu1tlng. .
.
18,03 EUgclsche IbegIIlCUIlSU3 - 18.30 Vooravondc:o~rt 19.00 .Persbcrlch!.en - 19.20
8er1euzc rnuz[ek - 20.10 AvondwtJding ([ K
R.O,BJ - 20.30 Populuh' concert Nlrom-6r;
kest - 21.30 Bndge r- 21.50 OralnophOOIl·
Int.ermez:w - 21.68 ~nstertl. openlngskoen.en
- .n,OO Dal16muzlck (aUeen or.·el' de 5 archl·
pelz.endetll) - 22.30 S llIlting.
I
8. 8 . V.
8atavia J laUt ~L,. Data",l. II 'US M.
1,00 Concert - 8,30 S IUlting - 1000
lltotoonmuzlek. (AllUn op Batavla·l) Oevarieetd prosl'M¥na - H.30 61u1ting,

. A. R, V. 0, (SOER,\B/UA)

ZEESEN

109.89 l\L

•

..

J!ADJO·NJEUWS
IDe Phof,i

•

T el' gelegenheld V<,\ll het PhohHubl ..
I~um 10 Jaa r Phohl In de l ucht besloot .de dl rcctIc woveel m ogellJk aall
de wensch e n van de lulsteraars te vol ..
doell . . Daa roin .Z31 het aan t.al .dagen.
',d , , da' de PhohI zwlJgt, va n twee o p eel.
wo rde n tcruggebracht. Wa t zeggen .wll.
d a t l'ie Phohl, met Ingang· van Dllls<13t:
16 Maart. 3 .1S., ook DiI.looass gcregeld z~
N1R·Ol\. (~IALEJSCII)
B. B. c, (LONDEN)
gaa.1l uitzeudcn.
Bandoen, 11 (03. PLP 21
net. wekelljksche zelld.scllcnm wordU
aSD 2.5.G3. asc 31.3Z, aSH
11.00 oSoendanee&ehe U€dJoaa _ 17.30 Eeltlge
dan aldus ( J avatUd) :
,
Maletsche Uedertll.
.
.
was there"
Londoner
&n4Oen,. II 103. PIlW 45
~olldag
20.3a - 22.3a
''',;,;- UO VerMaalldag
20.30 - 22.00
1:: \
en med.::·
18.00 Diverse Pat tm -llederen - 18.20 Uu·
morlstlsche Uedju.
20.30 _ 22.oa t
'Dlnsdag
•
Donde rdag
20.30 - 22.00
Zenden: aSIJ 13.91, OSO 16.88, GSa 3 1 .~
BalaYb U 190
20.30 - 22.00
Vrijdag .
18.30 '.Big Ben. ."The rj,l.'el· ,tweccV', geZaterda.g
20.30 - 22.30 .,
varl~J"d pr(;€"ra.lI-.n1a 19~ 0 B .B.C. E)npho,:·
Or'kest .- 20.20 Ora,mophoon-Intefl.mezzo
OQUlengte 16.88 m. '
.. .. _. _._.... 1
2~,2.S '~leu~ en me<t~(~Ii.rtf!:~1) ..... 20,n CI-

I Zi.n".""

!

•

•

19.00 Goyat1€erd programma (relay) _
20.35 Niemvs - 20. 15 Ve r.roekprog ra m)na _
2),15 N!euws (Engelsch) - 21.30 Nlel.lW3 (Cl.n.
neesch). - 21.-15 Conccrt met !Vocate sollsten
22.30 'Nle""':; _ .2'l. IO 5tultin.g - 23:IJ '
Nleuws - » ,55 IVoJksllederen :.... 0,10 Dai11:l muzlck - o.a? S port- en Jaat.ste nleuws.

-

. NIRO'"

Batavia I 126 M.

(JoUlenate 25,4 M. AlJI.aJtlendin,

,

