Donderdag 12 September 1929.

8ste Jaargang.
Verschijnt dagelijks, Zon- en Feestdagen
uitgezonderd. Abonnementsprijs in de stad,
te Sidhoardjo, Lawang, Malang (kotta),
Pasoeroean en Modjokerto 7-50; elders
10.—, buitenland 12.— bij vooruitbetaling.
Maandabonnement voor Soerabaja, Sidho"«■djo, Lawang, Malang (kotta), Pasoeroean
en Modjokerto
i
re f 3ö°zich voor volle kwartalen.
Telefoon: uitsluitend voor de redactie
2. 2000; bureau en huis hoofdredacteur
Z. 2296, huis redactie Z. 1458, redacteur te
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’

Malatig: 637

DE INDISCHE COURANT
Directeur-Hoofdredacteur: W.

BELONJE.

Uitgeefster: N. V. Mij. tot Exploitatie van
„De Indische Courant" te Soerabaja,
Juliana-Boulevard 10 12. Telefoon bureau
directeur Z. 2296, administratie Z. 130.
afdeeling advertenties Z. 4.
Tarief voor advertenties:
Gewone advertenties
0.40 per regel;
minimum 10 regels.
Familieberichten: 10 regels
2.50.
Bij abonnementen belangrijke kortiag.

—

’

Malang.

EERSTE BLAD.
Dit nummer bestaat uit drie bladen
BERICHT.

-

De directeur hoofdredacteur is
van heden töt en met 28 dezer
afwezig. Men wordt beleefd verzocht, brieven en stukken, voor de
directie en hoofdredactie bestemd,
niet aan zijn persoonlijk adres te

richten.

Wd. hoofdredacteur:
C. DE ROT.

Waterleiding ZuidSoerabaja.
( Van

No. 297.

onzen

M,-medewerker.)

Qisteren hield kring IV van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs de reeds
in het kort door ons vermelde excursie
naar de werken van de waterleiding van
Zuid Soerabaja, onder leiding van den
kringvoorzitter, Ir. S. Snuyf.

-

Om 8 uur v.m. had zich een aantal
het Koninklijk Genootschap
verzameld voor de Simpang Sociëteit om
onder leiding van ir. Snuyf, den „Waterleidingkoning", den tocht aan te vangen
naar het brongebied van den Djoebel,
de waterrijke streek aan den voet van
de machtige Ardjoenogroep.

leden van

Afgesloten door tufsteenlagen, gedekt
door lava, verzamelt zich hier water,
hetwelk kristalhelder en volkomen zuiver
uit het gesteente breekt en verschillende
bronnen doet ontstaan, onder andere bij
Djoebel, welke laatste werd gecapteerd
er> dienstbaar gemaakt aan de leiding,
die Zuid-Soerabaia thans van water
voorziet, waartoe 160 kilometer pijpleiding hebben gediend en waarvan de
k °sten 1.500.000 gulden hebben bedragen.

die zich voorstelt, dat het voldoende
.'s HiJ.
een
vandaar

De excursisten gaan door naar den
overloop Djoebel, een andere sterkte.
Want zooals zij daar ligt, deze krachtige
constructie, massief en forsch, met kleine
ramen als dreigende schietgaten, hoog
boven de omgeving, terwijl in de wazige
verte de vlakte in vredig licht te droomen schijnt, kunnen we ons niet losmaken
van de gedachte, dat wij hier te doen
hebben met een fort.

Lang kan men hier niet blijven. Immers
wacht de bron zelf, welke niet meer ver
is en boven in het bosch verscholen
ligt. Maar dit lieflijk plekje, dit „arendsnest", had de leider gekozen om op
waarlijk gulle wijze de excursisten te

ravijn

naar' de bron

In betrekkelijk korten tijd klimmen de
auto's tot 600 M. Beneden zien we een
slanke brug van beton, met een spanning
van 21.50 M. van hier uit kan men ook
de mooie lijn bewonderen van het werk,
dat in verbinding staat met het ontlastreservoir Pandaan.
Dit zelf zien we in de verte liggen,
hoog boven het ravijn. In zijn grijze
kleed van kalisteen, domineerend het
'and, lijkt het wel een oude burcht.

jaren en jaren, duizenden en duizenden
tot zegen zijn, zooals de gouverneur
van dit werk heeft getuigd.

De uitbarsting van
den Bromo.
De gevolgen daarvan
in den Oost-T engger.
—O proep om steun.

Djoebel, welke reeds

kristalhelder water prijs
eeuwen
Men schrijft ons uit Probolinggo:
geeft. Tegen de helling van den bergvoet
Er zijn maar heel weinig Europeanen
ligt een muur, overwelvend de bron, in den Oost-Tengger bekend. De streek,
wier water door een dubbele leiding welke ik bedoel, is gelegen tusschen
wordt gevoerd naar een afsluitersSoekapoera, Ranoepani, Loemadjang en
huis en een meterkamer. Men hoort Klakah.
van het water in
het ruischen
Het is een reusachtige uitgestrektheid
spelonken,
wanneer de
deze betonnen
met
zeer hopge bergen.in 't Westen ; een
zware Lip's brandkastdeuren worden
opengedraaid. Want dit alles is hermetisch oppervlak, naar schatting groot 35 bij 45
2
gesloten. Alle voorzorgen zijn getroffen, K.M. en buitengewoon vruchtbaar, ja ik
kan gerust zeggen (en spre"ek uit
dat geen stoornis en verontreiniging kunnen optreden. Zooals de ingewanden van ervaring): het is de beste grond van den
geheelen Tengger.
den Ardjoeno het water geven, onbezoehaar

deld als het licht, zoo zal het door de
leidingen moeten gaan naar Djombang
en Modjokerto en het land rondomme.

Wanneer men bedenkt, dat voor deze
capteering en voor eenige werkjes in
de omgeving 2000 vaten en 1200
zakken cement zijn verwerkt, krijgt men
een beeld van de materie, welke noodig
geweest is om dit water te vangen.
De bron geeft vijftig liter per seconde,
waarvan thans de helft wordt gebruikt. Er
is dus genoeg om ook Soerabaja te hulp
te komen en voor een deel te suppleeren.
Maar met de 50 liter per seconde is de
capaciteit van de watergebieden hier niet
uitgeput. Men rekent wel tot 100 liter
per seconde te kunnen komen, wanneer
uitbreiding noodzakelijk wordt.

kingsmateriaal.

Na de lunch keerde men huiswaarts,

Wij hebben den indruk gekregen, dat
ir. Snuyf op waarlijk groote wijze zijn
taak heeft volbracht, waarbij ieder détail
spreekt van practischen en aesthetischen
zin. Maar ook gaan de gedachten naar
ir. De Freytag, den Soerabaja ontvallen
directeur van Gewestelijke Werken, den
man, die de waterleiding ontwierp. Hij
zelf is heengegaan, maar zijn werk zal

BINNENLAND.
De mail.
Het ms. P.C. Hooft wordt Zaterdagmorgen te Priok verwacht.
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versterken, met het oog op den klim,
welke nu volgde. De auto's moesten
worden verlaten. Een breed voetpad
voerde het gezelschap langs een diep

en
uit het zegen-brengend vocht door pijpen
Architectuur
naar de plaats van bestemming te doen
Ir. Snuyf heeft getracht zijn watergevloeien, zooals de meesten nog immer bouwen
aan te
aan de schoonheid
denken, heeft geen besef van de krachten, van de omgevingpassen
en aan de bestemming,
welke hier moeten worden overwonnen. welke zij
hebben. Daar staan geen huizen
Immers ligt het brongebied Djoebel 600 met een dak,
vierkant en banaal op de
M. hoog en de druk in de pijpen ontin dit wijde land. Neen,
staan, zou zóó groot worden, dat bouw heuveltoppen
eigen vormen
en aftap onmogelijk zouden blijken. overal heeft de uitvoerder
krachtige gedrongen bouw,
Daarom moest een geheel stelsel gevonden:
beton, bekleed met
van ontlast-reservoirs worden ontworpen sierlijke bogen van Dit beschrijven kan
om dien fatalen druk op te heffen. Het natuursteenvoeging. het zien. De conmen niet. Men moet
is in de verschillende gebouwen,
gelegen structies hebben zich geheel gevoegd naar
tusschen de bron en den
verbruiker van haar bestemming. Lijn en vorm zijn altijd
het water, een doolhof van
Het
pijpen, een
ingewikkeld mechanisme, geconstrueerd weer even schoon en aesthetisch
er
schijnt of deze torens en bolwerken
uit Mannesmann-materiaal; met régulaen men krijgt den
teurs en meters, kleppen, overvloeien, reeds eeuwen liggen
indruk, dat zij ook eeuwen zullen weerverdeelwerken, waarvan de leek, ondanks staan.
geduldigen uitleg, niet zoo vlug een inzicht
krijgt. Wij zullen ons in de techniek van
Noode verlieten de excursisten d.t oord
deze prachtige waterleiding dan ook niet van vrede, waar onder geweldige woudmurmelt,
reuzen het gevangen water nog
verdiepen.
gaan door
tot het zijn weg zal moeten
Het eerst werd bezocht het werk te de pijpleidingen naar een nuttige bestemModjosari, waar een automatische réguming.
lateur zorgt voor een constanten druk
voorbg
van 10 atmosferen. Een elegant waterVan de bron werd de toeh
waar-het mooie
torentje, ongeveer 12 M. hoog, verheft zet naar Pandaan,
den steen
ontlast-reservoir staat, welke de namen
zich boven den kelder, waar het mechadata en
niek werd opgesteld. De heer Snuyf gaf draagt met enkele
en nuttig stuk
prachtig
hier antwoord op vele vragen, hem door van Tien, die dit
gewrocht.
z'jn technisch zoo ontwikkeld gehoor ingenieurswerk hebben
gesteld.
Ook hier een mooi uitzicht op dit
heerlijk stuk van Java. Vlaggen en groen
Vervolgens werd de weg ingeslagen ter
eere van de steen-onthulling door
"aar Pandaan.
gouverneur Hardeman, maakten den
Naar Pandaan
indruk feestelijk.
Welk een weg! Snel rijst hij uit de
Ir. Snuyf gaf hier aan zijn mede-ingebreede
vlakte en stijgt kronkelend over een
nieurs nog vele verklaringen. Maar het
fib naar boven. Links en rechts verdiepen werd, reeds laat en te Mpdjokertq wachtte
?ich de geweldige, breede ravijnen, geheel het Genootschap een maaltijd, aangeboden
ingenomen door terrasvormige sawah's. door den gullen gastheer.
Wij rijden op klassieken bodem, in het
hart van het oude Modjopait, centrum
Na nog enkele werken te hebben
van het eens zoo machtige java-Hindoe- bezichtigd, ook den slanken watertoren
r'jk. Reeds in dien tijd leefden hier watervan Modjokerto, waar de burgemeester
bouwkundigen van eersten rang, wier den excursisten welkom heette, vereenigwerken nog getuigen van hun inzichten de men zich in de sociëteit.
kunnen. Zij toch bedekten de bergen met
Men bleef niet in gebreke den gastheer
een mantel van water, spiegelende sahetgeen hij als
wah's, en^ leerden de paditeelt aan de hulde te brengen voor
uitvoerder en ontwerper van allerlei
oorspronkelijke bevolking. Maar ook anhuldigde
dere zinvolle waterwerken voerden zij plannen heeft gedaan. Ir. Smith
Instituut, ir.
hier uit en ir. Snuyf moest zijn pijpen hem namens'het Koninklijk
tot
leggen en zijn torens bouwen in en op Wamaars brapht zijn bewondering
ruimtede
wijze
van
den grond, waar zijn kunst eenmaal in uiting, gewekt door
van
bedekgebruik
ontsluiting
en
het
goddelijke eere stond,
watervang te maken

Voor VERF
HEL M I G Verffabriek
SOERABAIA
Telf. N. 1010

Er worden in hoofdzaak djagoeng en
aardappelen verbouwd. Vóór de uitbarsting
van den Bromo stonden deze gewassen
er schitterend bij; volgens mededeelingen
van de menschen zelven, zou het een
buitengewoon jaar, voor hen geworden
zijn. Doch helaas, de Bromo sloeg aan alle
verwachtingen den bodem in.

De 12-daagsche asch- en zandregen
heeft hier vrijwel alles verwoest; de djagoeng is geheel weggevaagd. Dit is het
meest belangrijkste product, want daar
moeten de menschen van leven ; aardappelen is een handelsproduct; dus dat
moet den lieden geld in het laadje
brengen. Deze twee mogelijkheden zijn
nu weggenomen.

Er is hier een verschrikkelijke toestand
geschapen ; het is treurig te zien, hoe alle
velden verlaten zijn ; de menschen zonder
eten gelaten bij hei vuur te zien zitten.

Inwijding Zuid-Asahan-lijn.
Een groot gezelschap had zich in het
station te Medan verzameld, in verband
met de inwijding van de nieuwe ZuidAsahan-lijn. Met Europeesche snelheid
ging het naar Kisaran, dat in 1 uur 50
minuten werd bereikt; daar kwam zich
een nieuw gezelschap bij het eerste
voegen. Vervolgens ging het naar de
nieuwe lijn, tot 6 km. voorbij Membang
Moeda, waarbij alles op de allervlotste
wijze verliep, onder de goede zorgen van
de Deli-spoor als gastvrouwe.
De weg leidde over de Masihi, welke
nu .'echts een onschuldige waterloop
geieek, doch welk riviertje toch bij den
aanleg zulke ontzaglijke moeilijkheden

heeft veroorzaakt. Trouwens, men kon
ook nu duidelijk zien, hoe de boomen

scheef stonden door de drukking van de
veenlaag onder den grond.
Er werd tot het einde gereden, waar
werd afgestapt om vervolgens naar Poeloe Radja te gaan. Vandaar ging het naar
de Club, waar de aanwezigen zich verzamelden in een feesttent, door den
dienst van aanleg opgericht.
Hier heeft de heer Smit, administrateur
van de Deli-spoor, een rede gehouden.
Deze memoreerde de geschiedenis van
de lijn, welke thans wordt ingewijd.
Tweede spreker was de gouverneur
L.H.W. van Sandick, daarna voerde de
heer dr. J.H. de Lint het woord, waarna
nog spraken de heeren Westenberg,
administrateur van Poeloe Radja; en de
vertegenwoordiger van het Europeesch
personeel der Dcli Spoorweg Mij.
Een lunch besloot de plechtigheid
(Dcli Crt.)

Een onguur heerschap.
Woeste r ij de r
Te Weltevreden werden twee Inlandsche politie-agenten door een auto aangereden en gekwetst.
Een van hen is er ernstig aan toe.
Hij liep een zware verwonding op aan
zijn achterhoofd en werd bewusteloos
naar de C.B.Z. vervoerd. Men heeft hem
tot heden nog niet kunnen hooren.
De andere aangeredene kwam er van
;f met een minder ernstige verwonDe

De schade, welke hier aangericht is,
bedraagt tonnen gouds.

werd bestuurd door een Europeaan, wonende Gang Pool, die, zoo
werd aan het A.I.D. verzekerd, kennelijk
onder den invloed verkeerde van sterken

Ik zit hier met nog êen Europeaan, den
Van Weerden Poelman. Ik ben
haast alles,
de heer Poelman alles
kwijt. De menschen eten hier boomen
aardappelbladeren, een soort
blad (koeloepan)
wat
hier in de
bosschen groeit en nog niet ééns
door de koeien wordt gegeten, benevens
boschknollen ; ja, er zijn zelfs menschen,
die zich niet ontzien de bladeren van
djarakboomen te eten, wat hevige

Op het politie-bureau, waar men hem
tijdelijk logies verleende, toonde hij enkel
interesse te hebben voor zijn beschadigden auto, terwijl de toestand van het
zwaar verwonde slachtoffer hem absoluut
onverschillig liet, over welk gebrek aan
piëteits gevoel men in politie kringen
zeer verontwaardigd is, zooals zich laat
begrijpen.'
Betrokkene was niet in het bezit van
een nummerbewijs. Hiervoor komt hij
voor den landrechter.

heer

brakingen veroorzaakt.
Lezer, zoo is de toestand hier. Ik ben
vertrokken, omdat er voor mij ook geen
eten was; de heer Van Weerden Poelman
blijft op zijn post, zegt hij, en wacht
inmiddels hulp af. Als er ooit hulp verleend moet worden, is het zeker hier.
Wil men de menschen van totalen ondergang redden, dan is spoedige hulp
dringend noodig.

auto

drank.

-

De aanrijding

zaak.

-

zelve wordt een justitie-

Gemeente-werken Batavia.
Het rapport verschenen
Het rapport betreffende de affaires bij
Gemeente-werken te Batavia is thans
openbaar gemaakt, meldt het A.I.D.
Het is zeer uitgebreid en beslaat ongeveer 20 folio-pagina's.
Het komt er op neer, dat de ingebrachte
het meerendeel ongegrond

De Inlandsche hoofden vinden het niet klachten voor
een 6 noodig, hun assistent-wedono van zijn gebleken.
dezen verschrikkelijken toestand op de

hoogte te brengen, want toen ik bij het

naar beneden gaan, den assistent-wedono
van Soember vroeg, of zijn hoofden iets
van bovengenoemde toestanden aan hem
gerapporteerd hadden, moest hij ontkennend antwoorden. Het is schandelijk!

Een beroep doe ik op u, zooveel mogelijk te steunen. Waar op Tosari de
tpestand al bar is, kan men nagaan, dat
hier, op die reusachtige uitgestrektheid,
welke 20 maal zoo groot is als Tosari
en omstreken, de toestand dan ook veel
erger is.

Weer asch r*e gen

Onze redacteur te Malang schrijft d.d
11 September:
Hedenmorgen omstreeks 11 uur was geheel Malang wederom in een grijzen
aschnevel gehuld, gelukkig niet zóó dicht,
als circa een maand geleden.

Burgemeester en wethouders stellen in
het begeleidend schrijven voor, den opzichter P. Westerop niet-eervol te ontslaan;

hetgeen reeds was voorgesteld ten aanzien van den tijdelijk idem Kaltofen.
Alle hulde wordt gebracht aan den directeur van Gemeentewerken, den heer
Salomonson.
Het onderzoek had wel geen resultaat
opgeleverd, doch wel was gebleken, dat
het verband tusschen den directeur en
het ondergeschikt personeel onvoldoende
was. Hierin moet worden voorzien.
De kwestie komt in de eerst-volgende
raads-vergadering aan de orde.
Staking op Borneo.
Loonsverhooging.
Het Bat. Nbl. vernam, dat op de mijn
Goenoeng Batoe Besar (Oosterafdeeling
van Borneo) een staking onder de koelies
is uitgebroken wegens loonsverlaging.

De toestand is rustig.
Er zijn maatregelen genomen voor de

veiligheid van het personeel.
Een telegram in ons blad van gisteren
meldt, dat de regeering geruststellende

Newalls. «»
«► Magnesia.

lIUC EN AAMBOB
SOERABAIA.
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B. B.-mannen in den
Regentschapsraad.
Het vertrouwen
van de Inlandsche

’

Voornaamste Nieuws.
Loopende tot 2 uur.
Tot voorzitter van de Eerste
Kamer is een lid der ChristelrjkHistorische fractie, de heer mr.
W. L. baron de Vos van Steenwijk,

benoemd.

Mr. H. R. Roetink vertrekt de vol-

gende maand naar Indië om prof.

Kan op te volgen als hoogleeraar
aan de Rechtshoogeschool.
Twintig man, betrokken bij de
jongste bomaanslagen in Duitschland, zijn gevangen genomen. Men
heeft met deze arrestatie een terroristisch complot ontdekt.

bevolking.
Het Belgische stoomschip „EsMen schrijft v_n inheemsche zijde uit tella"
is, na een aanvaring op de
Cheribon aan het A. 1.D.:
Schelde, gezonken. Dertien leden
Elf actief dienende Inlandsche B. 8.van de bemanning en de loods
-ambtenaren zijn door de kiesmannen tot verdronken.
leden van den Regentschapsraad verkozen, terwijl het aantal beschikbare zetels,
De woelingen in Palestina schedie in het regentschap Cheribon door
nen
tot het verleden te behooren.
verkiezing dienen te worden voorzien,
17 bedraagt.
De Amerikaansche Senaat beval
Een waar succes voor de Inlandsche een onderzoek naar den invloed
8.8.-ers I
van Amerikaansche scheepsbouwEen succes, waarvan de waarde ver- maatschappijen tijdens de in 1927
hoogd wordt door het feit, dat de kieste Genève gehouden internationale
mannen bij mijn weten vóór en tijdens vlootconferentie.
de verkiezingen in geenerlei opzicht, van
welke zijde ook, beïnvloed zijn geworden.
Het vechten aan de Chineesche
Deze uitslag heeft mijn verwachtingen grens is gestaakt.
overtroffen en heeft mijn belangstelling
in hooge mate opgewekt, omdat ik —in
MacDonald gaat 28 dezer met zijn
weerwil van de omstandigheid, dat ik, dochter Ishbel naar Amerika.
zij het ook thans buiten het 8.8. staande,
Op de onderneming Doerdjo in
niettemin tot hart en nieren steeds 8.8.-man gevoel— tot diegenen behoor, die Djember is een employé door een
de meening huldigen, dat voorshands in koelie doodgestoken.
het algemeen te prefereeren valt, als in
de regentschapsraden het Inlandseh 8.8.
niet te overheerschend vertegenwoordigd
wordt.

In verband met de plaats gehad
hebbende verkiezing is het interessant
hier te vermelden, dat ik toevallig
gelegenheid heb gehad om, tijdens de
verkiezingen in enk-Ie districten van het
regentschap, voor de aardigheid, aan
enkele der meest eenvoudigste kiesmannen, nadat zij aan hun sternplicht
hebben voldaan, de vraag te stellen,
wie zij tot leden wilden zien gekozen.
Klaar en duidelijk luidde het antwoord
Hun wedana en hun assistent-wedana.
Belangstellend vroeg ik hun, waarom
dat zoo is.
„Och, ziet u, mijnheer", kreeg ik ongeveer te hooren. „Dat is heel eenvoudig.
De prijaji is immers de aangewezene, die
ons besturen moet. Nu moeten wij leden
kiezen, die natuurlijk ook over ons bestuur
willen voeren./ Om nu niet „keder" (verwarrend) te worden, ligt het voor de hand,
dat wij ons wel en wee toevertrouwen aan
een en dezelfde persoon, die als zijn dure
plicht heeft te beschouwen om rechtvaardig bestuur over ons te voeren.
Anderen kunnen immers meenen, het
bestuursvak beter te kennen en het gevolg
daarvan is, dat wij van beide kanten
wij het dan
bevelen ontvangen en zijn de
rekening
kind
van
het
maar, die
worden".
Hoewel deze eenvoudige, meening in
menig opzicht aanvechtbaar is, is het toch
typisch teekenend voor het geval.
Het klinkt in deze tijden welhaast
fantastisch en té mooi om waar te zijn.
En toch zijn daar, zooals men ziet, de
feiten, die dit bewijzen.
Het zou interessant zijn te weten, hoe
het elders hiermee gesteld is.
Voor Cheribon heeft men alle reden
om aan te nemen, dat het door sommige
groepen versmade Inlandsche B B. toch
nog altijd het vertrouwen heeft van de
Inlandsche bevolking,' hoewel in het
algemeen natuurlijk de uitslag der verkiezingen als zoodanig nimmer ais barometer mag dienen voor de bepaling van
den maatstaf, of de Inlandsche B. 8.-ambtenaren al dan niet het vertrouwen
hebben van de groote massa.
Wel kan men die veilig als aanwijzing
voor die meening aannemen.
Van uit dit standpunt beschouwd, is de
uitslag in het regentschap Cheribon verheugend, hoewel ik van meening blijf, dat
het toch voorshands beter zou zijn, als het
Inlandsche B. B. niet in zulk een grooten
getalein denraad vertegenwoordigd wordt.
De raad dient zooveel mogelijk een veelzijdige samenstelling te hebben.

Twee administrateurs veroordeeld.
Wegens verduistering.
De vorige week heeft de Raad van
behandeld
Justitie te Batavia de zakei>
van twee beklaagden, beiden gewezen
administrateur van cultuurondernemingen
in het Soekaboemi'sche.

In de eerste zaak eischte het O. M.
, gewezen
administrateur van Sindangsari, verdacht
van verduistering van een bedrag van
f 6.800 ten nadeele der onderneming, 5
maanden gevangenisstraf.
In de tweede, waarbij wegens verduistering van een bedrag van f 20.000 terecht
stond E. tt. M. M., ex-administrateur van
Goenoeng Boeleud, eischte het O. M. een
gevangenisstraf van een jaar.
De Raad van Justitie, uitspraak doende,
heeft beide beklaagden conform den eisch,
maar tot een voorwaardelijke straf veroordeeld, met een proeftijd van 3 jaar.
Het O. M. gaat van deze uitspraak in
tegen den beklaagde, W. Ph. K

dienaangaande ontving.
Of de asch rechtstreeks van den berichten
De staking omvat 150 losse Chineesche
Bromo afkomstig was, dan wel dat deze
het totaal aantal werklieden bekoelies;
reeds vroeger was uitgeworpen en op de draagt ca. 700, waarvan 'de overigen niet
velden gedeponeerd, om nu door den staken.
hevigen Oostenwind weer te worden opHet verzoek om verhooging van loon
gejaagd, kon hier niet worden uitgemaakt. werd door de directie te Singapore afgewezen.
Onmogelijk is dit laatste echter geensappèl,
zins, daar er tegen tienen 's morgens een
Overleden.
De chauffeur van wijlen
abnormaal zware wind begon op te steTe Weltevreden overleed in den oujoeg.
derdom van 52 jaren Johan Amoud Reken, die de aschwolken Oostwaarts
Karel Wybrands.
naldus van der Plas, in leven employé
Batavia, 12 September (Aneta). Naar
Tegen den middag, bij het luwen van bij de Bataafsche Petroleum Mij.
de
J. B. verneemt, zal de chauffeur van
den wind, werd de aschplaag geringer,
Op de onderneming Kota Boemi stierf wijlen den heer K. Wybrands op 16 dezer
doch in de huizen was alles weer met de boekhouder aldaar, de heer A. C. terechtstaan voor den landraad te SoeJonker.
medang.
een dichte laag stof bedekt.

Zie advertentie in, het
TWEEDE BLAD, TWEEDE PAOINA.
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SOLO.
Unze correspondent schrijft
dezer:

ons dd. 11

Reorganisatie
's lands kas.
Zooals bekend, zal binnenkort de reorganisatie plaats vinden van de landskassen. Er zal een administratiekantoor
worden opgericht te Djokja, dat belast
zal worden met de administratie van de

landskassen te Solo, Djokja, Magelang,
Poerworedjo, Wonosobo en Keboemen,
terwijl de algemeene ontvangers belast
blijven met het financieele gedeelte van
het werk. Ter voorbereiding en regeling
van deze reorganisatie, die in October
a. s. zal worden ingevoerd, wordt deze
week hier ter stede verwacht de heer

Cohen, hoofdambtenaar ter beschikking
van de Generale Thesaurie.
Genoemde heer vertoeft momenteel nog
te Djokja, waar op 7 en 8 dezer onder
zijn voorzitterschap een conferentie werd
gehouden ter bespreking van de nieuwe
werkwijze en de maatregelen, noodig voor
de a. s. reorganisatie. Deze conferentie
werd bijgewoond door de inspecteurs van
Financiën van Kediri, Madioen, Magelang
en Djokja, den adj.-inspecteur van Financiën van Solo, en de algemeene ontvangers
van Solo, Djokja, Magelang, Poerworedjo,
Wonosobo en Keboemen. Het hoofd van
het reeds bestaande administratie-kantoor
te Kediri, de heer Poelman, was
speciaal overgekomen om, aan de hand
van de practijk, toelichtingen te geven
over de te nemen maatregelen.
Den eersten dag der conferentie kwamen aan de orde de landskassen,
volgenden dag de belasting-kantoren den

Pensioen halen.

De algemeen onvanger hier ter
heefteen schrijven gericht tot de stede
pensioengerechtigden, om vóór den 15en van
iedere maand hun pensioen te komen
halen. Zij, die na den 15en komen, moeten
tot de volgende maand op hun centjes

wachten.

Bankjes van f 20.—
In verband met het feit, dat er den
laatsten tijd zooveel valsche bankbiljetten
van f _2OJ? (? mlo°P zi Jn, hebben de Chineesche tokohouders te Solo besloten
deze bankjes niet meer te accepteeren Een
groot ongemak voor de
die
er nog alleen maar mee huisvrouwen,
terecht kunnen
SCh Bank en 's Lands
e Kbrengt de »roode briefjes",
Snadat ze ingenomen zijn,
niet meer in

rLi
5.H.* i&
circulatie.

Verbouwing belas-

t i n g-k a n t o o r.

Men is momenteel druk bezig met de
verbouwing en uitbreiding van het
belasting-kantoor. Wanneer men hiermee
g
's lands "as-die nu is
L s' zuulleinn den
H
ondergebracht
rechtervleugel
het Gouverneurskantoor-, Vendu- van
lasting-kantoor en het kantoor vanen Beden
inspecteur van Financiën
onder
éèn
dak worden gebracht.

Muntzuivering.

De muntzuivering wordt bij 's landskas
Krachtig ter hand genomen. Muntbiljetfen,
aie zoodanig zijn versleten, dat ze on-*
geschikt zijn geworden voor de circulatie, worden, na te zijn ingenomen, ter
vernietiging opgezonden naar Batavia.
Hetzelfde geschiedt met het valsche en
beschadigde zilvergeld, dat hier in Solo
m groote hoeveelheden in omloop is.
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„De vroolijke vrouwtjes".

ASSISTENT DOODGESTOKEN.

Djember, 12 September (Part.)
De heer R. H-, geëmployeerde op
de rubber- en koffie-onderneming
Doerdjo, nabij Djember, werd hedenochtend door een koelie met
een mes door het hart gestoken,
waarop hij onmiddellijk overleed.
De oorzaak is nog onbekend. Het
onderzoek is in vollen gang.
Wij vernemen nader het volgende:
De moord is hedenmorgen om half
zeven gebeurd, bij het uitdeelen van
brandhout. Omtrent de oorzaak is niets
met zekerheid nog bekend. Oogenschijnlijk
zonder aanleiding trad de koelie op den
heer R. H. toe en stak hem het mes
in het hart. De zwaar gewonde had nog
de kracht om zijn revolver te trekken en
op den koelie te schieten, die gewond
werd. Spoedig daarna overleed de heer H.
Hij staat bekend als een zeer bezadigd
man, die al acht jaar in deze streek werkt,
voor het grootste gedeelte op de onderneming Doerdjo.
Hij was 28 jaar, gehuwd, en vader van
een kind.

De Koning van Siam.
Djocja, 12 September (Aneta). De Koning van Siam bracht gisteren een bezoek
aan de tempels van Mendoet en den
Boeroboedoer, waarvan hij des middags
naar Djocja terugkeerde.
Hedenmorgen vertrok de koning naar
Kediri en bracht onderweg nogmaals een
bezoek aan de Prambanantempels.
Het verder programma is als volgt:
Vrijdag, Zaterdag en Zondag wordt op
Songgoriti vertoefd en Maandag vertrekt
het hooge gezelschap naar Nongkodjadjar;
het blijft daar tot 19 dezer, waarna de
reis naar Soerabaia wordt aanvaard.
Van Soerabaia gaat het dan den 23en
naar Bali.
In verband met een consult, door den
lijfarts van den koning met dr. Woensdregt gehouden, waarbij het klimaat
zoowel van Tosari als van Kintomani
voor den Koning niet geschikt werd
geacht, wordt het programma voor Bali
geheel gewijzigd. Dr. Van Stem Callenfels réist daarom derwaarts vooruit.
Na het verblijf te Soerabaia wordt dan
een nieuw programma samengesteld.
De directeur van Onderwijs, prof. dr.
8.J.0. Schrieke, ontving het commandeurskruis in de Kroonorde van Siam.
Hoog bezoek.
Djocja, 12 Sept. (Aneta). Mat. meldt,
dat Sir Clifford, gouverneur van de
Straits Settlements, in Juli 1930 een officieel bezoek aan Java brengt.

Een gesprek met

den regisseur.
Op het oogenblik wordt in het openlucht-theater van het Kunstkringhuis met
koortsachtige haast gewerkt aan den
tooneelopbouw van „De vroolijke Vrouwtjes van Wildsor", waarvan Woensdag, 18
dezer, de première voor Indië zal gaan.
Wel wat laat! zal men denken, maar men
zal dan toch eindelijk ook hier van
Shakespeare 's werk kunnen genieten.
Toen wij onlangs eens een kijkje
namen, werd er op het groote podium
getimmerd en gezaagd, dat het een aard
had. In een afgeschoten hoekje was
een naaister bezig de noodige decors
te knippen en te naaien. Men zeulde
met planken en latten en de regisseur
van het stuk, de heer mr. Planten, die
in het dagelijksch leven een achtenswaardig lid van de Balie is, gaf er zijn
bevelen als een geroutineerd tooneelman.
Een andere stadgenoot kwam met een
blij gezicht een pracht van een lamp
toonen, die hij in zijn atelier had doen vervaardigen en een onderdeel vormt van één
der vele tooneelen, waaruit het stuk is
opgebouwd. Eén van de „vroolijke
vrouwtjes" gluurde om een hoekje en
bewonderde het ding, maar moest kort
daarop weer aan het werk.
„Er wordt iederen dag ijverig gerepeteerd", zoo vertelde de regisseur ons.
„Maar dat moet ook, want er valt nog
veel te doen. Hoe ik er eigenlijk toe
gekomen ben, om dit stuk te kiezen?

Wel, heel eenvoudig. U weet, dat de
Officiers Tooneel Vereeniging minstens
eens in het jaar een openlucht-voorstelling op haar programma heeft staan. Nu
bezit de moderne literatuur weinig stukken, die in de openlucht gespeeld kunnen
worden en die ons iliggen". Dan doet men
beter om naar de klassieken te grijpen.
Van Molière hebben wij reeds eerder
iets opgevoerd en zoo viel de keuze
bijna vanzelf op Shakespeare".
Het brengt groote moeilijkheden met
zich mee om Shakespeare op dragelijke
wijze voor het voetlicht te brengen. Daar
is dan in de eerste plaats de moeilijkheid
der bezetting. In „De vroolijke Vrouwtjes"
spelen namelijk 17 mannen en 4 vrouwen
mee. Voorts komt er een baliet in voor
van enkele tientallen feeën, terwijl de
muziek voor het ballet door een vol
orkest gespeeld moet worden. Voor onze
uitvoering hebben wij ons de medewerking kunnen verzekeren van het Kunstkring-orkest onder de bekwame leiding
van den heer Madlener.

—
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Begrafenis Tadema Wielandt.
Op Peneleh
Gistermiddag om 3 uur had de begrafenis
plaats van het stoffelijk overschot van
wijlen den heer H.A. Tadema Wielandt, vanuit het sterfhuis in de Raadhuisstraat.

In den stoet reden vijf volgauto's mee
naar de begraafplaats op Peneleh, waar

het stoffelijk overschot in het familiegraf

werd bijgezet.
Aan de open groeve werd gesproken
door ds. G. A. 1 ichel a a r, die op de
vergankelijkheid wees van al hetgeen op
aarde leeft.
Daarna sprak de havenmeester, de heer
C. P. Backer Dir ks, die den overledene als havenmeester herdacht.
Ook de commandant der marine, kolonel A. Vos, herdacht den overledene in
zijn vroegere functie, welke hij jarenlang te Olehleh bekleed heeft. Wijlen de heer Tadema Wielandt kwam
daar uit den aard van zijn beroep veel
met marine-menschen in contact en wist
zich onder hen zeer bemind te maken.
De heer A. Terku h 1 e, de administrateur der O.J. S., herdacht hetgeen de
heer Tadema Wielandt tijdens zijn leven
in het belang van de Simpangsche Sociëteit heeft gedaan, waarvan de overledene 4 jaren secretaris is geweest.
Om kwart voor vieren was de plechtigheid afgeloopen.

Voor Palestina.
Comité gevormd
Gisteravond hielden de leden "■-van de
Al Irsjad-vereeniging alhier een vergadering, waarop besloten werd om een
steuncomité voor de Arabieren in Palestina op te lichten. In het hoofdcomité
hebben zitting de heeren Sech Refa a j a bin T a 1 i p, een bekende Arabische richard, en één der oprichters van de
Al Irsjadbeweging alhier (voorzitter),
Mohamad Moeboed Alamoedi
(onder-voorzitter) Djelal en Oemar
H o e b i d (secretarissen).
Een propagandist zal binnenkort naar
andere plaatsen op Java reizen omersubcomité's op te richten.

Uitspraken.
Door den Raad
van Justitie.
T., tegen wien inzake overtreding van
straf was
de vuurwapenordonnantie
geeischt, werd heden veroordeeld tot 2
geldboeten elk groot fs.—, subsidiair
tweemaal één dag hechtenis.
E., die terecht stond terzake van mishandeling, werd veroordeeld tot een
boete van f 10.—, subsidiair 2 dagen
hechtenis.
P., die terecht stond wegens valschheid in geschrifte, werd veroordeeld tot
4 maanden gevangenisstraf!

Scheepvaartbeweging.
In de afgeloopen maand kwamen hier
binnen 241 schepen met een netto-inhoud
van 1.670.027.25 M 3tegen I£B schepen
met een inhoud van 1.539.547 M 3in Augustus 1928.
In totaal liepen totnutoe 1686 schepen
met een netto-inhoud van 12.653.482.69
M 3onze haven binnen. In het vorige jaar
bedroeg dit aantal in hetzelfde tijdvak
475 schepen.

— Een tweede groote moeilijkheid betreft
de tooneelschikking. Shakespeare eischt

— EERSTE KLAD.

Van Tandjong-Perak.

Raad van Justitie.
Comité S.O.G.
'M«s. „Fusijama"
Ontoerekenbaar
Een vergadering.
te
Het ms. Fusijama, thuis behoorende
Voor den Raad van Justitie alhier dienTen huize van ds. G.A. Tichelaar heeft
Triest, en toebehoorende aan den Lloyd de een eigenaardige zaak: het geval van gisteravond het plaatselijk comité van
Triestino, bezocht voor den eersten keer een stumperd, die indertijd, vijf jaren bijstand der Soekaboemische Opvoedingsonze haven. Agenten zijn de firma Hadden geleden, een auto zou hebben verduisterd gestichten een vergadering gehouden.
en Co.
of gestolen.
Ds. Tichelaar, die vandaag op
Het schip meerde aan de GenuaAls zijn naam wordt opgeroepen, verdienstreis naar Bali en Lombok zou gaan,
kade voor pand L. van het Stroohoeden- schijnt voor zijn rechters een veertigjarig heette de vijf leden, dieallen ter vergadeVeem voor het lossen van stukgoederen man, wien men kan aanzien, dat er iets ring aanwezig waren, welkom, en deelde
en het overnemen van een lading suiker in hem gebroken is. Hij beweegt zich mede, dat deze tweemaandelijksche vermoeilijk; op zijn gelaat trekken zenuwvoor Bombay.
gadering hoofdzakelijk aan den voorachtig
groeven.
avond
van zijn vertrek gehouden werd,
Kon. Paketvaartmij
diensthij zich voorstelde op
omdat
Als
de
het
hij
gezeten
is
en
voorzitter
Het was hedenochtend weer, gelijk woord tot hem richt, geeft hij immer reis nog iets voor de S.O.G. zijn
te kunnen
eiken Donderdag, een geweldige drukte
van binnenkomende K. P. M. booten, en prompt antwoord, maar de vraag rijst, of doen.
alles wat hij hoort tot hem doordringt,
Men weet waarschijnlijk, dat dit comité
dus gebrek aan kaderuimte.
en of hetgeen hij antwoordt niet meer zich ten doel stelt het winnen van contriZoowel de binnenkomende Both als mechanisch, dan doordacht is.
buanten om de S.O.G. te steunen. In de
de Barendz konden geen ruimte aan de
Hij
wordt
er
van
verdacht
in
den
S.O.G. worden ook vele kinderen uit
kade krijgen; de passagiers debarkeerOost-java
verpleegd en opgevoed, zoodat
Kerstnacht van 1923 uit een met een
den met motorbooten.
hangslot gesloten garage van den heer een dergelijke steunverleening alleszins
ter waarde van
gerechtvaardigd is.
Slibzuiger „Jav a" fIdzerda, eente Bianchi-auto,
hebben weggenomen, na
5500—,
Ui t d e Bos meende ook,
De slibzuiger Java, toebehoorende aan zich door verbreking toegang tot die datMevrouw
er te Soerabaja nog veel te weinig
het Nederlandsch-Indisch gouvernement, garage te hebben verschaft, met het doel contribuanten (een kleine twintig) zijn.
werd verkocht aan een Japansch concern. zich dien auto wederrechtelijk toe te De Dierenbescherming telt er ruim 800.
Gedurende lange jaren hield de Java, eigenen.
Zij geloofde, dat een stad, waar de
in samenwerking met de Sumatra, de
Subsidiair luidt de dagvaarding, dat hij, menschenzooveel voor paarden en honden
vaargeul op de bank voor Belawan Dcli vermoedende, dat de auto door misdrijf blijken te gevoelen, zeker gaarne meer voor
op diepte, doch lag gedurende de paar verkregen was, deze uit winstbejag heeft verwaarloosde kinderen zal willen doen.
laatste jaren onbenut in een der havens vervoerd.
Vervolgens werd door m e j. J. B r o dte Tandjong Priok.
„Begrijpt u hetgeen u wordt ten laste ha a g van een geval verteld, droef en
De Java zal de reis naar Formosa op gelegd", vraagt
schrijnend van levensleed, van een kindje,
de president den beeigen kracht doen, onder comando van klaagde, op zachten
dat waarschijnlijk wel voor plaatsing in
rustigen toon.
kapitein Tweedie. Zoowel het zeeklaar
de S. O. G. in aanmerking zou kernen,
„Ja", antwoordt dadelijk de man op de een
maken als het overbrengen werden opgeval, waaruit weer eens bleek, hoe
gedragen aan de Ned. Ind. Steenkolen bank der beschuldigden.
onontbeerlijk dergelijke inrichtingen in
„En voelt u zich schuldig?"
een land als Indië wel zijn.
Handel-mij.
Ja, eenigszins wel".
Na een lange bespreking werd besloten,
Zonder risico lijkt ons deze trip niet,
allereerst
te trachten voor de moeder van
„U
bent
in
op
gesticht
opgenomen
zulks met het oog
een
den ouderdom der
het kind, b.v. bij de zooveel nuttigs verJava, haar geringe vaart van ongeveer geweest, is het niet?" vervolgt de prerichtende Roemer Visscher Vereeniging,
6 mijl per uur, en in verband met het sident.
te vinden, waardoor zij niet van
jaargetijde, waarin typhoons elk oogenblik
Dan ontroltzich ineens het heele drama. werk
haar kind zou hoeven te worden geschei-

-

op de Chineesche kust te verwachten zijn.

Een moeilijk karwei
Zooals we reeds vroeger meldden, is
de S.S. bezig met het opruimen der fundaties van gewapend beton van de kolentransporteurs aan de Genuakade, voorzoover deze loopen over het terrein der
nieuw te bouwen goedangder Java-ChinaJapan-lijn.
Alhoewel men reeds bijna een maand
met electrische stootbeitels hiermede bezig is, konden de fundaties pas over een
lengte van SM. worden opgeruimd. De
totale lengte is 60 meter. Tn verband
hiermede stelde de S.S. voor om de fundaties verder door middel van dynamiet
te laten springen. De Haven directie
wenscht hier echter geen toestemming
voor tet geven, uit vrees voor beschadiging van de caissons, waaruit de Genuakade bestaat.

-

Kranggan-theater.

Moulin Rouge
Wie de film Variété gezien heeft, zal
nooit vergeten het kleine meesterstukje
van regie van Dupont, die zijn gevangene
(Emil Jannings) een eindelooze gang laat
afloopen en daarbij alleen den gekromden,
door leed en verdriet gebogen, rug van

Nadat zijn zaak in 1923 in behandeling
kwam, bleek, dat de beklaagde niet wel
bij het hoofd was, waarom hij in^observatie werd genomen, teneinde na te gaan,
in hoeverre hij toerekenbaar was. Die
observatie eindigde in een vierjarig verblijf te Porrong in het Krankzinnigengesticht, waaruit hij tenslotte werd ontslagen.
-Is u genezen ?" vraagt de president.
„Ik weet het niet", zegt de man voor
de bali.
Het klinkt aarzelend en doet pijn.
Dan gaat het verhoor zijn gang.
Beklaagde zegt, dat hij den auto
in huurkoop had van iemand en
ermee naar zijn- broer was gereden.
In den nacht was hij iemand tegengekomen, en had dien man gevraagd of
hij geen taxi voor hem wist, wijl hij
daarmede zijn brood wilde verdienen. En
waarlijk, die vreemde had wel een auto.
Hij kon hem op afbetaling krijgen. Maar
een eed moest hij doen, hem nooit te
.verraden, waarom hij dan ook moest aannemen, dat de auto misschien gestolen was.
Ook ter terechtzitting bleef de beklaagde
bij dien eed en weigerde elke Inlichting
omtrent den geheimzinnigen man, die
hem den Bianchi op huurkoop leverde.
„Met den auto r*eed ik naar mijn broer
en toen ik daar goed en wel was, kwam
de veldpolitie en bracht me naar de
gevangenis. En van daar ben ik in een
gesticht gekomen. Ik weet niet, waarom
de politie mij oppakte, want ik mocht
met den auto eerst een proefrit doen."
„Maar u hebt toch den auto uit een
gesloten garage gehaald", merkt de president op.
„Neen", schudt beklaagde simpel.
Het lid van den Raad, mr. Meyer,
vraagt dan nog eens nadrukkelijk aan
beklaagde wat hij bedoelde met zijn verklaring, zich eenigszins schuldig te voelen.
Maar wijzer wordt de Raad niet.
Beklaagde vond het geval zélf geheimzinnig. Hij begreep, dat er iets niet in
klopte, en daarom meent hij min of meer
schuldig te zijn.
Dan worden twee getuigen voorgebracht; neven van den beklaagde. Zij
wenschen zich als bloedverwanten te
verschoonen van het afleggen van een
getuigenis, waarna zij vertrekken.
Vervolgens wordt een Inlandsche getuige gehoord, nadat hij zoowel als de deurwaarder, die als tolk fungeert, worden
beëedigd met den Koran boven het hoofd.
Het getuigen-verhoor levert niets bizonders, waarna de voorzitter aan beklaagde vraagt: „Begrijp je,waarover het gaat ?"
_'awel", zegt deze laconiek, „overeen
auto."
Nu krijgt de officier van Justitie, Jhr.
mr. Feith, het woord voor zijn requisitoir.
Kort en krachtig is de eisch : vrijspraak,
wijl het ten laste gelegde nóch wettig
nóch overtuigend bewezen is.
De Raad gaat in Raadkamer. En als
na eenige minuten de leden met den president weder verschijnen en de zitting
heropend wordt, deelt de president den
beklaagde mede:
„De Raad heeft uitspraak gedaan en u
vrijgesproken, het land draagt de kosten
van het geding. Hebt u het verstaan en
begrepen ?"
„Ja," stuntelt de man.: „Van den auto..."
De hamer valt, de zitting is gesloten
en onzeker van gang, zooals hij gekomen
is, verlaat de man de rechtszaal.

vele decorveranderingen en daar wij nog de hoofdfiguur laat zien. Pas aan het
geen modern draaitooneel bezitten,
moeten wij ons op primitieve wijze weten einde der film, als de man zijn heele
te redden. Ik heb den tijd gehad om geschiedenis verteld heeft, ziet men het
voor deze moeilijkheid een oplossing te gelaat.
vinden. Ik heb eerst het heele tooneel
In dat trekje van meester-regie verried
in het klein van bordpapier nagemaakt zich de meester, het genie, dat in Dupont
en toen een mogelijkheid bedacht, waarschuilt.
door het spel niet onderbroken behoeft
Geen wonder, dat zijn Mou 1 i n
te worden. Het tooneel heb ik namelijk Rouge ook een pracht-rolprent is.
in verschillende deelen verdeeld, welke Eenige weken geleden kon men in onze
afzonderlijk bespeeld kunnen worden. Rolprent lezen, welke en hoevele moeiDoor groote schuiven kan ik telkens een lijkheden Dupont te overwinnen had, vóór
deel van het tooneel van het overige afhij tot zijn werk kwam.
scheiden en in gereedheid brengen voor
Dank zij zijn doorzettingsvermogen,
een volgende acte.
kwam de film tot stand en het is een
Het decor en de requisieten heb ik juweeltje. De zwoeger heeft alle eer van
zeer sober gehouden. Stoelen en banken zijn werk.
zijn van eenvoudig materiaal vervaardigd
De velen, die gisteren in Kranggan de
en in simpelen vorm gehouden. Ziet u, première van Moulin Rouge bijdeze stoel moet in twee tooneelen dienst woonden, waren onder den indruk als
doen. Daarom is het meubelstuk in twee bij Variété.
kleuren geverfd. De voorkant: geel, de
Olga Tschechowa speelt met talent de
plaatsen wij de
achterkant: zwart. Nu wijze,
Zij beeldt schitterend de moeihoofdrol.
dat de eene
stukken op dusdanige
uit
rol
van een vrouw, oud genoeg
lijke
keer,
maal alleen de gele en den anderen
een
dochter
van 18 jaar te hebben
om
dat alleen de zwarte zijde van het ameunog
genoeg om een verjong
en
toch
wij
blement zichtbaar is. Zoo hebben
van de Parijsche
schoonheid
blindende
met eenvoudige middelen toch tets aardigs music-halls, de revue-koningin
en de
weten te bereiken..
lieveling van de Parijzenaars te zijn.
nog niet
—De spelers, die natuurlijk
Een dergelijke film, met de bekendste
tooneelbouwwerk,
precies weten, hoe het
Casino-sterren
erin, en de rijke monteering
als het gereed is, er uit zal zien, staan van een Parijsche revue,
met zóó'n ster,
er nog wel wat onwennig tegenover, en aan het hoofd een
Dupont,
regisseur
maar men maakt toch groote vorderingen. begeleid door Martin Grobe, als
moet
wel
Het stuk zal tweemaal voor de Kunstsucces
hebben.
Dan
zijn
kringleden worden opgevoerd.
Geen wonder, dat de Kranggan-zaal den
wij nog van plan om een populaire
aanblik: stampvol, biedt.
gewonen
geven
wij
Misschien
voorstelling te geven.
van
leden
den
de
ook een opvoering voor
Op inspectie.
Malangschen Kunstkring. In den regel
Malang,
maar
gaan wij met een stuk naar
Door den Oosthoek
nu draaien wij de rolletjes om. Ons
Ir. W. Th. van S c h a i k, de waaropenluchttheater kunnen wij niet vervan de Staatshuizen en daarom komen de Malangers nemend hoofdinspecteur
is
met
gisterenavond
spoorwegen,
hier
ditmaal maar bij ons. Zooiets dus van
den
voor
het
houden
expres
gearriveerd
Mohammed en den bergl
van de jaarlijksche inspectie over de
Oosterlijnen.
De a. s. Jaarmarkt.
Hedenmorgen werden ten kantore van
De Japanese cherry den chef-exploitatie
alhier bespreb 1 o s s o m-g arden.
gehouden. Voorts staat een
kingen
Wij ontvingen het aardig-uitgevoerde bezoek aan de verschillende stationsprogramma voor de festiviteiten, welke emplacementen ter stede op het reisproplaats zullen hebben in de dancing tijdens gramma van den hoofdinspecteur.
de a. s. Jaarmarkt. Deze dansgelegenheid
Hondenshow.
hield de heer Gray
zal dan, volgens het idee van den heer eenGisterenmorgen met
inspecteurs
vergadering
zijn
Op fi e t Tiong Hwa-veld
Van Krevelen, in een Japanschen kersenen eenige ambtenaren van Tractie en
boomgaard omgetooverd worden.
De Indische Schaapherdershond-vereeWeg en Werken, ter bespreking van de
Eiken avond zullen Aida Kwakami, het voorbereidingen voor de invoering van niging zal op 29 September aanstaande
Svetlanova-ballet, Engelsche excentrieke de nieuwe dienstregeling met ingang van op het Jaarmarktterrein (Tiong Hwa-veld)
dansers en Jose's Jolly Eight in de dancing 1 November a.s.
om 7 uur 's morgens een hondententoonoptreden. Verder staan op het programma
stelling houden Voor alle rassen.
voor Dinsdag, 1 October: een roulette-bal
„Pemoeda Indonesia".
Deze show belooft een groot succes
met fraaie prijzen; voor Vrijdag, 4 October:
worden, daar tot heden reeds ruim
te
Viering 2-jarig bestaan
een „merry go round;" voor Dinsdag, 8
inschrijvingen binnenkwamen, waar200
October: een raadsel-avond; voor Woensuur zal de Pemoeda van ongeveer 120 van eigenaren van
Zaterdagavond
om
8
dag, 9 October: een avond in een JapanIndonesia haar twee-jarig bestaan vieren herdershonden en ongeveer 80 van
schen cherry-blossom-garden en voor
in het gebouw van de Indonesische Studieeigenaren van honden van diverse
club op Boeboetan. Verschillende personen andere rassen.
Zondag, 13 October:een kruip-door, sluipdoor-avond.
zullen dan het woord voeren.
De inschrijving zal op Zaterdag, 14
De Pemoeda Indonesia werd hier twee
worden gesloten.
dezer,
Diefstal van rijst.
jaar geleden op instigatie van ir. An wari
en Abdoelganials jeugdveréeniging
Liem Dian Lai heeft de Inlanders KaVruchtenverkoopster aangereden.
din en Tajip ervan beschuldigd, 60 katti van de Partai Nasionaal Indonesia opgeVanmorgen om een uur of 9 werd op
rijst te hebben gestolen. Kadin en Tajip richt.
Perak, ongeveer ter hoogte van
jeugdveréeniging
op
Tandjong
op
moesten namelijk
9 dezer een aantal
Deze
nationalistizakken beras van een prauw naar kamschen grondslag bezit een padvindersorhet gebouw van de |ava-China-Japan-lijn,
pong Sawahpoeloe picollen, doch onganisatie, welke werd opgericht door ir. een Inlandsche vruchtenverkoopster door
derweg hebben zij van de overdaad Alwari en Roeslan Wongsoeen auto aangereden. De vrouw werd aan
wat
rijst
van
in hun eigen zakken laten koesoemo; zij staat bekend onder den het gelaat zwaar gewond en moest in de
loopen, wat natuurlijk niet mag. Nu zulnaam van Inpo, hetgeen beteekent: IndoC. B. Z. worden opgenomen. Men vreest
zich
voor
hun
oneerlijkheid
zij
len
voor nesische Nationalistische Padvinders voor haar leven. De oorzaak van het
ongeluk wordt door de politie nagegaan.
den kadi hebben te verantwoorden.
Organisatie.

.

—

—

den.
Ten acht ure werd de vergadering door
ds. G. A. Tichelaar gesloten.

Soerabaiasche Afdeelingsbank.
Jaarverslag 192 8,
Aan het verslag over het twee-en-twintigste boekjaar (1928) van de Soerabaiasche Afdeelingsbank ontleenen wij
de volgende bijzonderheden:
Ui 11 eenbed r ij f.
Gedurende het verslagjaar werden uitgegeven 2351 leeningen of 190 leeningen
minder dan in het jaar 1927. Dit vindt
zijn. oorzaak, doordat in de Goenoeng
Kendeng de polowidjo-oogst gedurende
de maanden Juli en Augustus zeer gunstig uitgevallen was, zoodat niettegenstaande de lage marktprijzen de bevolking nog voldoende heeft kunnen verdienen en zelfs kapitaal heeft kunnen
vormen voor de sawah-bewerking.
Voornamelijk in den GoenoengKendeng
is een begin gemaakt met het verstrekken
van crediet aan tani's zonder persoonlijke
of zakelijke zekerheidstelling. Dit werd
verstrekt tot een maximum van f 30,—
per leener. Slechts personen, die 2 of

meerdere malen bij de Bank hebben geleend en steeds prompt hun verplichtingen
hebben nagekomen, kwamen hiervoor in
aanmerking.
De gemiddeld per leener uitgeleende
som bedroeg f 129,16.
Een rente-verlaging kon nog niet plaats
hebben. Echter werd in 1927 ingevoerd,
dat bij inhouding der rente gelijk met
het uitbetalen van de leensom bij aflossing der leening een korting wordt
toegestaan variëerend van 5 tot lOpCt.
afhangende van de soort der leening,
terwijl tevens bij vervroegde aflossing
der leensommen een restitutie van rente
plaats heeft. Door dezen maatregel komen
deTeeners bijna allen zélf hun schuld
terugbetalen om dan meteen de restituties
in ontvangst te nemen.

Achterstand.
De achterstand bleef een gunstig
verloop hebben. Deze liep terug van

AGENDA
DE INDISCHE COURANT
„TR EK K ERT J ES"

Heden:

HOLLYWOOD DANCING,
Heden: Optreden Svetlanova-ballet.
Maison „LA GAIETÉ",
Dancing Cabaret Restaurant.
Optreden van Rita Shield ca
Harry Mayfield.

—

—

BIOSCOPEN.
Apollo Theater,
Pasar Besar.
Heden : Zondige wegen.
Morgen:
idem
Kranggan-Theater,
Kranggan.
Heden: Moulin Rouge.
Morgen:
idem

„

Luxor-Theater,

Pasar Besar.

Heden: Het ijzeren masker.
Morgen:

idem

Nieuwe Soerab. Schouwburg,
Heden: Het schandaal.
Morgen:
idem

Simpang.

Simpang-Theater,

Simpang.

Heden: Casanova.
Morgen:
idem

GRAND-CASINO.
Toendjoengan,
Heden: Aanvang 10 u. n.m.

Morgen:

„Cabaretvoorstelling".
idem

RESTAURANTS,

Toendjoengan.
Diner dansant.

Maison „La Gaieté"

-

lederen avond :

Rellendoorn,
Pasar Besar.
lederen dag : Matinee.
's Avonds: Concert.
Stam $ Weyns,
Simpang.
Eiken avond :
band.
Jazz
Zondagavond :
Diner dansant.

VERGADERING.

-

Heden: 7 u. n. m. Spoorbond in
Spiegelzaal Hellendoorn.

"*"

MALANG
BIOSCOPEN.
■
Theater,
Klentengstraat.
Emma
Heden: De twee scherpschutters.
Morgen: De eerste kus.
Flora Theater,
Regentstraat.
Heden: De rodeo koning.
Morgen: Red hot speed.
RESTAURANTS.
Maison Parren,
Regenstraat.
lederen avond concert.
Zaterdags dansmuziek.
Cercle Mabes,
Kajoetangan.
Heden: Czardas Trio.
Morgen:
idem
Hollywoods dancing,
Kajoetangan.
Heden : Jose's Syncopated orch.
Morgen:
idem

TENTOONSTELLINGEN.
Alooa-aloon.
Morgen: Tentoonstelling van schil-

Sociëteit Concordia,

derijen van G. P. Adolfs.

Lichtstoring.
Vannacht om
half drie.

Vannacht om half drie had weer een
lichtstoring plaats door een defect aan

den hoogspanningskabel tusschen Mandalan en Soerabaia. Twaalf minuten nadat
het licht uitging, konden sommige gedeelten van de stad weer van electrische
energie worden voorzien. Omstreeks 10
minuten voor drie was de storing opgeheven.

Men kon ons nog niet meedcelen of
vandaag de oorzaak der storing zou
kunnen worden opgespoord. Voor alle
zekerheid zal de calorische centrale op
Semampir in bedrijf worden gesteld.
De Koning van Siam.
En het Hongkongrestaurant.

De Koning van Siam en zijn gezelschap

zullen vandaag de gasten zijn van den

f 20.138,77 op einde 1927 tot f 18.530.43
op ultimo 1928.
De achterstand der gewone leeningen
bedroeg ultimo December 1928 f 8.631.75
of 4,44 pCt en is voor de afdeeling Soerabaia bevredigend te noemen.
Beleening pensioenen.
Het bedrag van de maandelijks van
's Lands kas ontvangen en aan belanghebbenden uitgekeerde pensioenen bedroeg
gemiddeld f 19.302,96. In den loop van
het jaar werd ontvangen en uitgekeerd
f 231.635,57. Het aantal van de maandelijks
bij onze bank pensioen halende personen
bedroeg gemiddeld 431.
Zooals altijd, werd van de zijde van
's Lands kas de meest prettige medewerking ondervonden, zoodat diverse
afdoeningen op zeer vlotte wijze konden
plaats hebben.

administrateur van de suikerfabriek Redjoagoeng, nabij Madioen gelegen. (Redjoagoeng behoort tot de Oei Tiong
Ham-fabrieken).
Aan Z. E. zal een lunch .worden aangeboden, welke geheel geleverd wordt
door het bekende Hongkong restaurant
van Kit Wan Kie ter stede, terwijl het
bediende-personeel van Stam en Weyns
voor het serveeren der spijzen zal zorgdragen.
Het gebouw van Pröttel.
Op Passar-Besar
Het bekende warenhuis van Pröttel,
dat jarenlang op Passar-Besar gevestigd
is geweest, werd onlangs geliquideerd.
Het zal in het begin van 1930 betrokken
worden door het Soerabaiaasch Handelsblad en de Nieuwe Soerabaia Courant.

Politie-nieuws.

KUNST.

Diefstal in de K. E. S
Dieven hebben kans gezien om zich in
het magazijn van de Koningin Emma
School op Sawaan toegang te ver-

schaffen en daaruit enkele gereedschappen, ter gezamenlijke waarde van ongeveer f 43.—, te verduisteren. De politie
heeft de daders nog niet te pakken

kunnen krijgen.

Doodslag.
De twee Inlanders Samber en Madojo

hadden sinds eenigen tijd hoogloopende
ruzie. Toen Samber, Madojo gisteren op
Pabean Sajangan tegenkwam, liep hij
rechtstreeks op hem af, en gaf hem een
draai om zijn ooren. Zonder dat er
verder een woord tusschen beide personen werd gewisseld, trok Madojo zijn
piso blati en bracht daarmee zijn tegenstander drie steken toe. Samber
overleed eenige minuten later aan de bekomen verwondingen in de linkerzijde
en onderbuik. Madojo, die zichzelf bij
de politie had aangegeven, werd gear-

resteerd.

Waterpok ken.
De Inlandsche kok Satimin van het
loodsschip in het Oostervaarwater, die
aan waterpokken leed, werd gisteren
door tusschenkomst van de politie naar
de C.B.Z. getransporteerd.

Joop ter Heul.

Reprise
Op Zaterdag, 14 dezer, 's avonds om
7 uur, zal mevrouw Van den Steen een
reprise geven van het aardige tooneelstuk voor kinderen „Joop" ter Heul".
De reprise zal ditmaal wórden gegeven
in het Simpang-Theater.

-

Schilderijententoonstelling.
Onze redacteur te Malang schrijft d.d
11 September:
Van Vrijdag af, 13 dezer, tot en met Zondag, den 15den d. o. v., zal dekunstschilder G. P. Adolf s, onder- de auspiciën
van de Vereeniging K. en W., in de Sociëteit Concordia een tentoonstelling zijner olieverfschilderijen, portretten, etsen
en aquarellen houden.
Op bovenbedoelde tentoonstelling zal
ook nog worden geëxposeerd een tiental
doeken van den Engelschen kunstschilder

William Shackleton, een kunstenaar van Europeesche vermaardheid, die
reeds als jongeling zooveel talent aan den
dag legde, dat hem twee beurzen werden
toegekend, één door de stad Londen en
één door zijn geboorteplaats Bradford.
Van dit geld studeerde hij verder in het
buitenland en wist hij zich op te werken
tot een der voornaamste kleur-kunstenaars
van het moderne Britsche rijk.

ONDERWIJS.
Mutaties.
Batavia, 12 Sept. (Aneta). O i^s lagen
eervol de onderwijzer te Soerakarta Th e
Kiem Liong.
Benoemd tot onderwijzer 2e klasse
te Belinjoe J. D. P e n, tot onderwijzeres
3e klasse te Banjoemas mej. C. Loggies.
Overgeplaatst van Banjoemas
naar Buitenzorg de idem mej. J. A. V erdo o r e n.

DÊ

pAMII lE-BERICHTEN.
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De Heer en
Mevrouw
SMIT- Nieuwenhuijzen
1 kenni»
van d« geboortt van
hun"
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°eloengagoeng,

RADIO-TOESTELLEN.

10 September 1929
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Ind. Veeartsen.
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S. S. „Prinses Jullana".
r omstandigheden verhinderd
af te leggen.

E. Steiginga
R. Soesetio

scheidsbezoeken

17495
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Spreekuren

j

Telf. 632 Z.
Telf. 3031 Z
7-8 v.m.
-_- nm

Ondergeteekenden maken hiermede bekend, dat zij, in verband
met het gevaar voor het publiek, hetwelk het werken met
kranen, zoowel op de kade als aan boord der schepen, met
zich brengt, besloten hebben op Zondag geen toegang.meer
te verleenen tot hare terreinen en schepen.
N. V. STOOMVAART MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND"
V. ROTTERDAMSCHE LLOYD.

SN.
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LaboratoriumArtikelen.
479 fi

gelegenheid van de inge""'kneming van het nieuwe
c-ee 'te van het gebouw van het

voorm.
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Colberts
Crème Gabardine 'mk
Crème Serge
"

'Pantalons

_. - HOTEL

PATJARKLING

S351
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arne ontvangen in de vergarz aal van het SyndicaatskanI 'Oorr'
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Teekenaar: „Ik kan daar maar
niet mee opschieten— hoe zagen
de japonnen er toch tien jaar

Ht£tN.
I

houwburg Soerabaya
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(methode Eugène)
(met volle garantie)
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(vijftien)

Henri
Kockx

400

n*m. Z.'1068
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Eigenaar: L. G.
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OMDAT

ik allfen poedkeop ben om aan
de eliëuten miju goed werk ie
kunnt-n toonen,dus voor reclame.
Permanent Wave f 20— met
garantie watergolf en kappen.

Beleefd aanbevelend,
Mason D de GIORGIO
Telf. Z. 4505.
7,5 d
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IIl>Potage

►SURPRISE

Ballons - Parachutes - Hengelen - Roulette

&>

A

Menu è. f 5.— per couvert
w (inclusief Champagne Pommery & Greno).
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SIMPANG (Naast Princesse Schouwburg)
ONDER NIEUW DESKUNDIG BEHEER.
SMAAKVOLLE OPMAAK GEGARANDEERD.
MAAND-ABONNEMENTEN VANAF F 5,de

VOGEL.
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Rognon de Veau a <jG

4!

I'ltalienne
Coupe St. Jacques

Poularde Toulousaine

JJi

fleurons
Salade Impériale
Baisers aux Fraises
Fruit
Mocca.

4|
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r-c''fe
JJUJJiap^
V
BRDTHERS \y
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Zes-cylinder Motor.
Krukas op zeven Lagere

Remmen%

- ..

Hydraulische
alle
4 wielen.
Vier Versnellingen.
Chroom- vanadiums.aal in alle
vitale deelen.

II VRACHTWAGENS. II
VELODROME"
Soerabaia-Kediri.Djeraber.Djocja-Semarang-Tegal.Bandoeng.Weltevreden-Medan-Padang.
SUBAGENTSCHAPPEN

wordt dcorlccpend geserveerd. '

Malang

■
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Makasser

Menado

"
"

Autohandel SMELT.
LIENHARDT.
SCHMIDT.

o. a. te:
Pontianak

Den Passer (Bali)

. firma LEE LAM.

.

BIE.
Verder op alle belangrijke plaatsen.
SINÜ

Uitgave van N. V. Gebr. Graauw's uitg. Mij. en Boekhandel te Soerabaia, Mawarstraat 24, Telefoon Z. 4393.

dat als alle portdrinkers
werkelijk portkenners waren,

door P. H. v. d. BERGH.

INDERIMBOE
Deze op historische feiten befustende'lndische
roman spelende „In de Rimboe", in de Wildernis.
in the Jungle", ergens in de Buitengewesten
Ó'd een der groote eilanden van den NederlandschIndischen archipel, is eene levensgetrouwe afspiegeling van personen en toestanden.fzooals
de schrijver die persoonlijk heeft gekend en

in één dag uitverkocht zou zijn.
853
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meegeleefd.

TOENOJOENGAN
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TELEFOON Z. 628
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Pro_3?rt voor Uw tuin- en kamerplanten
onz.

kunstmest. Schitterende resultaten.

Verkrijgbaar in iedere gewenschte hoeveelheid.
870 d
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INDE RIMBOE

Stolks Witte Douro Port

„AZALEA"
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bloemenmagazijn
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►De champagne bij dit menu

FRANCO AAN HUIS.
BELEEFD AANBEVELEND,
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Délices de Norvège
Crème d'Or£e

►►

HET BLOEMENHUIS Telf. No. Z 435
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voor gynaecologie, chirurgie, urologie en ttvens algemeene
praktijk.
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lederen avond

w Poisson au gratin Hongroise

Arts.
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Dr. A. VON KISS
Spreekuren:

JÊ

geleden uit ?"
Vrouw (bitter):
mijne nu zijn."
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> UU SIIELD en HARRY MAYFIELD

Over het algemeen gaat dit niet
samen, maar bij mij is het wel

mogelijk,

—

Optreden van

DAMES!!!
SQED EU GOEDKOOP!
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Dancing
Cabaret
Restaurant.
Toendjoengan No. 33
Telf. 4859-2893 Zuid.

PERMANENT WAVE

Tel.

! H».MACGILLAVRY
AMBARAWA

Bl2d.

1
I
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100/, zuivere wol

erJabrikanten
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I

De Groote Mode
Blauw Gabardine

_

Semeen

Syndicaat van Suiin Nederlandschj
ië zal de Voorzitter op Za>
*efdag, 14 september 1929 van

I

en na afspraak.
RUIJSSTRAAT No. 3 t. o.

'er

*

Pasar Besar Soerabaia
Teil. Z. 1094
Handel in :
Chemicaliën en

PHILIPS

WILLEM.

als

|

N.V. APOTHEEK
DE VRIENDSCHAP |

Aan onze geachte cjïentèle wordt beleefd medegedeeld, dat het boyenterras van het BADHOTEL SONGGORITI van VRIJDAG, 13 t/m MAANDAG, 16 dezer
voor het publiek niet toegankelijk is.
De Directie.
17483

Toendjoengan 12
Tel. Z. 561 -4662
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MEDEDEELING.

Electro-Techn. Bureau
R. P. WIJBURG,
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Een Indische roman die, voor zoover bekend,
er te voren in dezen aParten vorm
n°g
geschreven is, n.l. als'nfilm, scène na scène, actie
en nog cc"S actie' de onverbl°emde wedergave
Va"
westerlin& den "Wanke",
de
Tr°pen
den "blanda
meer in het biizon"
'
der "In
Z°°alS men er leeft en
Heft, aanbidt en haat
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Proeven van illustratie, (verkleinde afbeeldingen.)
einde
De prijs van dit interessante, van begin tot
verhoogd
boeiende werk, welks waarde nog
wordt door: 12 illustraties en omslagteekening
in drie kleuren van den bekenden teekenaar
lü«H Pieck bedraagt gebonden in keurigen
nen stempelband f 5.25, betaalbaar in maandel*ksche termijnen van f 1.75 of a contant. Het
complete werk (omvang 346 pagina's, formaat
237.X 16 cM.) wordt direct na ontvangst van
nevenstaand bestelbiljet toegezonden.
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Moge deze film-in-boelcvorm, vol afwisseling,
rijk aan tragische en komische passages,.haren
weg vinden en vooral in deze tijden van
„ethiek" en „psychologisch bestuursbeleid»
den Hollandschen lezers eenen klaren en
Jasten kijk geven op het leven „In de
Rimboe" ZOOaIS het IS 1

—

Ondergeteekende verzoekt N.V. GEBR. GRAAUW's
Uitg-Mij. en Boekhandel te Soerabaia Mawarstraat 24 Tel. Z. 4393, te zenden: '
\ EX. „IN DE RIMBOE" DOOR P
H VAN
DEN BERGH. gebonden in
prachtband voor den prijs van f 5.25,
betaalbaar
"W. termijnen van f 1.75 of contant*).
a

stevigen'linnen

*"P

.

.

Bi contant .
} s . v. p, >aangeven

bet^..ng".s"de prijsTö'Z
hoe de betaling

zal'plaats vinden.
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GPSEN BEELDEN.

Donderdag,

26 September 1929
door het Vendu- en Commissie-

I GIPSEN BEELDEN.
I
BRONSKLEURIG.
■ CHOPIN - MO2ART - LISZT - QOETHE - BEETHOVEN - SCHUBERT . WAQNER - SCHILLER, I

kantoor A. Molenkamp ten huize
van Sasabone, Koninginnelaan
No. 1, van meubilair.
Zaterdag, 28 September 1929
door J. C. Molenkamp ten huize
Thesingstraat No. 3, van meu-

APRÈS-MIDI EN AVOND TOILETTEN
LAATSTE CREATIES UIT PARIJS
387 d

I

NV. AUTO-TECHNiCUM - Telf No. 175.
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AGENDA

een zeer chique en aparte Collectie van
FRANSCHE VISITE EN AVOND MODELHOEDEN
BEROEMDE BREEDE RAND FLORENTINE STROOHOEDEN
PAARDENHAAR OCHTENDHOEDEN
STROO OCHTENDHOEDEN
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produceert de Nulite No. 10 Tafellamp een helderder en daarbij voor
de oogen aangenamer licht dan
elke andere lamp.
Zij is onmisbaar voor hen,die avondwerk onder de meest gunstige
omstandigheden willen verrichten.
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Ia electrische-lampen.!
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Voor op de schrijftafel
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Bij de Bioscoop ■ MODJOKERTO.
2e Handsch wagens te koop.

bilair.
Maandag, 30 September 1929
door het Vendu- en Commissiekantoor A. Molenkamp ten huize
Weduwe Macherez geb. Vincent,
Embong Tjermee No. 3, van

meubilair.

f 1800.—
f 800.—
Sedan
f 2500.—
Overland 6 cyl.
f 1200.—
Chevrolet Tour. 27
f 800.—
Overland Touring mod. 91
Alle wagens in prima conditie.
Bij contante betaling 10 ,' 0 reductie.

Whippet 4 cyl. Sedan
Citroen 4 cyl. B 10 Touring

Dinsdag, 1 October 1929

door het Vendu- en Commissiekantoor A. Molenkamp in een
huis Embong Sono Kembang
No. 6, van meubilair.
___________^
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GEVRAAGD

Dokter: „Uw man heeft absolute
Hier is een recept voor
een slaapdrank."
Vrouw: „Wanneer moet ik het

rust noodig.

hem geven?"
Dokter: „Het is niet voor hem
maar voor U zelf!"
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f 5.50.

van e^en" gebrand- geslagen- en bewerkt koper.
4-5- 6 en 7 deelig f 8.50, f 9.75 tot f 32,50.
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voor Suikeronderneming:
EEN GEROUTINEERD 2e MACHINIST.
J. S. W. B. condities; tantième. *
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Sollicitaties met volledige inlichtingen omtrent opleiding, practijk,
leeftijd etc. te richten aan den Superintendent der Mangkoenagorosche
17488
Zaken, Solo.

Bij

particulier

bedrijf is plaats voor een

INLANDSCH TELEGRAFIST
voor de bediening van haar ontvangtoestel.
Brieven met opgave van verlangd salaris onder No. 17442
bureau van De Indische Courant.

Tuinbouw - Onderneming
A. van Effen
Batoe bij Malang.

J.

'Groenten in manden, inhoud
7 soorten voor 2, 3 en 5 personen, respectievelijk a f 1.50,
f 2.10 en f 3.—
Woensdag en Zaterdag per
eersten trein uit Malang.
Aardappelen bruine en witte
747 be
boonen capucijners.

-

Importkantoor te Batavia vraagt voor
spoedige indiensttreding: een geroutineerde Europeesche Verkooper goed
geïntroduceerd in Batavia en West-Java
voor bulkartikelen en algemeene import.
Gunstige vooruitzichten. Volledige
sollicitaties onder No. 18411 Java-bode,
Weltevreden.
17489

Boekhouder. Op cultuur-ondernc-

Midden-Java kan geplaatst
worden : geroutineerd boekhouder.
Kennis Van Javaansche taal en
machineschrijven, alsmede diploma
boekhouden, strekken tot aanbeveling.
Brieven onder No. 10405 aan het
bureau De Locomotief, Semarang.
ming in

17460

GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding op thee* en robberonderneming
in West-Java: een geroutineerd boek.
houder.
Salaris nader overeen te komen,
aandeel in de winst (met iiinimum van
drie maanden salaris) en gebruikelijke
emolumenten, alsmede opname in
Pensioenfonds en regeling Europ.

verlof.
Sollicitaties onder No. 19426 te richten aan het A. I. D., Bandoeng.

17476

Gevraagd : door Administratiekantoor voor onmiddellijke indiensttreding:
geroutineerd typist expediteur.
Brieven met opgave van leeftijd,
vroegere werkkring(en) en referenties
onder No 18119 Java-Bode, Weltevreden.

''"

Gevraagd: Geroutineerde Steno-Typiste
voor Hollandsch en Duitsch. Salaris
naar bekwaamheid.
Brieven onder No. 18423 aan het
bureau Java-bode, Weltevreden. 17490

Vestigt U
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Zeist.
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Donderdag 12 September 1929.

Japansche Kolonisatie.
De ontwikkeling
van Formosa.

Formosa, het eiland van schoonheid,
zooals de naam aanduidt, staat sedert 17
April 1895, toen China „voor eeuwig"
van de soevereiniteit van het eiland ten
gunste van Japan afstand deed, onder
Japansche heerschappij. Voordat de
Japanners bezit namen van het eiland,
heerschte er een ware . politieke en
economische chaos, doordat de verschillende stammen, die het bewonen, in
opstand waren gekomen. Vele ruïnes
bedekten Formosa, toen Japan voor het
eerst in 1874 er een expeditie heen zond
ter tuchtiging van de bewoners, die zich
hadden schuldig gemaakt aan moord op
Japansche visschers.
Men zou het land nu ook niet meer
herkennen, wanneer men er voor het
laatst een kwart eeHW geleden geweest
was, zóó sterk is de invloed der Japanners
geweest, die hier op moderne, zij het
niet steeds zachte wijze " hebben
gekoloniseerd.

Onmiddellijk nadat Formosa in handen
van de Japanners was overgegaan, werd
te Tokio een bureau voor het bestuur
van het eiland gevestigd, hetwelk onder
de autoriteit van den eersten minister
stond. Maar in werkelijkheid werd het
heele bestuur door militairen gevoerd,
hetgeen als gevolg had, dat nu nog de
militaire geest in alle verhoudingen op het
eiland doorwerkt. Dank zij een doortastende politiek, waarin geen plaats was
voor sentimenteele overwegingen, werden
de oproerige stammen onderworpen en
orde en rust hersteld.
Inrichting van
het bestuur.
Na den grooten oorlog begon het
bestuur, dat onder een liberale regeering
minder afhankelijk was van de militaire
kliek, meerdere belangstelling voor het
lot der inheemschen aan den dag te leggen.
Voor den eersten keer werd een burger
met de landvoogdij belast.

In 1920 werd een bestuurshervorming
ingevoerd, en werd Formosa beschouwd
als een integreerend deel van Japan. Het
eiland werd dienovereenkomstig naar
moederlandsch voorbeeld in zeven departementen verdeeld. Deze departementen
dragen dezelfde namen als hun hoofdsteden
en heeten Taishokoe, Shinsikoe, Tainan,
Takao, Taito en Karenko. Aan het hoofd
van elk dezer administratieve eenheden
staat een civiele prefect. De prefect bestuurt het departement in samenwerking
met een soort van vertegenwoordigenden
raad, waarvan de helft der leden uit
inheemschen bestaat, die door den gouverneur-generaal worden benoemd.
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Alles werd ondergeschikt gemaakt aan
dit doel. De regeering verleende allen
mogelijken steun aan handel en industrie
en organiseerde in betrekkelijk korten tijd de economische uitrusting van
het eiland. Teneinde over voldoende
middelen te kunnen beschikken voor een
vlugge ontwikkeling van het economische leven, werd een stelsel van monopolies ingesteld, waarvan de opbrengst
het grootste gedeelte der begrooting
uitmaakt. De vijf groote monopolies, die
van zout, tabak, alcohol, opium en kamfer, brengen jaarlijks 50 millioen yen op
bij een totaal van inkomsten van 100
millioen yen.
cultures zijn die van
rijst, suikerriet, tabak, thee, jutte, indigo,
aardappelen, ' bananen en ananassen. De suikerindustrie, waarvan de
productie 50 pCt. van de totale opbrengst
van het eiland bedraagt, beschikt over
44 raffinaderijen, vertegenwoordigende
een kapitaal van 165 millioen yen.

De groote

De exploitatie der bosschen heeft op
groote schaal plaats. De regeering draagt
echter zorg voor reboisatie. De mijnproductie (goud, zilver, koper, kolen, petroleum en zwavel) is van weinig belang.
Andere industrieën ontwikkelen zich
zonder tegenslagen, als die dervisscherij,
rijstpellerij, cementfabricatie, hoedenmakerij, oliewinning en chemische meststoffen. Het eiland telt niet minder dan
640 fabrieken, waarvan de productie
gemiddeld 300 millioen yen bedraagt.
Het was met groote zaakkundigheid
en op aanwijzingen van de Japansche
regeering, dat het Japansche kapitaal de
verschillende ondernemingen op Formosa
financierde. De Bank of Taiwan, die in
1897 werd opgericht, was de bemiddelaarster voor deze operaties. Langzamerhand nam de productie, dank zij den
toevoer van kapitalen, toe, en van 1908
af overtrof in den handel van het eiland

de uitvoer den invoer.
Openbare werken
De gestadige groei der middelen maakt
de uitvoering van
een omvangrijk
program van openbare werken mogelijk.
Op de begrooting van 1927, die een
totaal cijfer van 11.600.000 yen aangaf,
bevatte het hoofdstuk der openbare
werken onder andere : uitbreiding van het
spoorwegnet, herstellingen aan de bestaande spoorwegen, waarvan de totaal-

Aan de gemeenten wordt een zekere
mate van bestuurs- en financieele autonomie toegekend. Om de twee jaren
dragen zij bij den prefect de verschillende
notabelen voor, die den gemeenteraad
dienen samen te stellen.
lengte 600 kilometer bedraagt, vergroovan de zeehavens, ontwikkeling van
ting
Aangezien verschillende van deze
verscheidene groepen de irrigatiewerken en verbetering van de
departementen
rivieren. Hiervoor werd een bedrag van
autochthonen herbergen, was het noodzakelijk, dat de politiek, die tot dusverre 23.680.000 yen uitgetrokken, te verdeden
tegenover deze stammen gevolgd werd, over vijf jaren.
een wijziging onderging. Men zag af
Op dezelfde begrooting kwamen uithen,
optreden
tegen
militair
het
van
gaven voor voor de uitbreiding van het

tracht nu de onderworpen stammen op te voeden en te
scholen zijn
onderwijzen.
Talrijke
voor deze halfwilde stammen geopend.
en het bestuur

Nationalistische
aspiraties.

Het toekennen van enkele politieke
vrijheden .deed onder de jonge Formosaansche intellectueelen de hoop op bevrijding van de Japansche heerschappij

hooger onderwijs en de rechtspraak. De

begrooting van het jaar 1928-29 sluit
met een totaal van 123.355.000 yen.

De ontwikkeling
der steden.
Jaarlijks worden groote sommen besteed
aan het onderhoud en de verfraaiing der
steden. De voornaamste centra zijn
Taishokoe, zetel der centrale regeering,
welke stad in het nieuwere gedeelte

in wier bewindvoering geen plaats is voor

„ethische" overwegingen, die de Europeesche kolonisatie in het algemeen en
de Nederlandsche in het bijzonder kenmerken.

De Curaçao-affaire.
De houding van
d e n G. G.
Dinsdag, 9 Juli, heeft de Koloniale Raad
van Curacao een spoedvergadering gehouden.
De voorzitter las een aan den raad
overgelegd radiogram van den ondervoorzitter en de op Curacao vertoevende
leden van den raad van bestuur voor,

luidende:
Adres van den raad van bestuur. Hare
Majesteit de Koningin der Nederlanden,
Den Haag.
De ondervoorzitter en de op Cura?ao
vertoevende leden van den raad van
bestuur:
Gehoord de mededeeling van Z.E. den
gouverneur ir. L. A. Fruytier, dat hij aan
de Hooge Regeering kennis heeft gegeven, dat hij bereid is zijn ambt neer te
leggen, als de Hooge Regeering van
meening mocht zijn, dat hij, naar aanleiding van den overval van het Waterfort op Curacao op 8 Juni 1929, niet
naar behooren zijn plicht heeft gedaan;
gehoord verder de verklaring van Z. E.
aan de leden van den raad, dat hij op
den bewusten avond van den Bsten Juni
1929 voor zich had de militaire autoriteiten
te dezer plaatse, die hem verklaarden, dat
zoowel de kapitein-commandant der troepen als alle in het fort aanwezige militairen, ontwapend en gevangen waren
genomen, beslag gelegd was door Venezolaansche oproerlingen op alle bruikbare wapens en munitie en alle niet
in het fort ontwapende militairen zoodanig verspreid waren, dat zij niet
konden worden verzameld, terwijl zij
slechts voorziea waren van revolvers, die
als aanvalwapen weinig waarde hadden,
tegenover de door de oproerlingen bemachtigde geweren, zoodat daarom van
wering en tegenstand niet het minste
succes kon worden verwacht, zulks
integendeel de geheele stad zoude blootstellen aan mishandeling en moorderij
van ingezetenen, plundering van eigendommen en brandstichting; dat daaren-

tegen door de leiders der oproerlingen,
alle Venezolanen, aan hem, gouverneur,

de verzekering werd gegeven, dat geen
letsel aan Curacaonaars zou worden
toegebracht, en geen schade aan eigendommen zou worden veroorzaakt, als
hun poging, om zoo spoedig mogelijk
van het eiland weg te komen, niet werd
tegengewerkt en aan het door hen
opgeëischt en bemachtigd stoomschip
Maracaibo, alle faciliteiten
werden
verleend, om ten spoedigste te vertrekken ; dat hij dus op den bewusten avond geheel ontbloot van weermiddelen stond voor een overmacht, en hem
geen andere keuze was gelaten dan door
beleid Curacao en bevolking te behoeden
voor moord, plundering en brandstichting,
en dat hij daarom den loodsdienst order
gaf zoo spoedig mogelijk het stoomschip Maracaibo met de oproerlingen
uit te loodsen; dat ook hij door
de
onderhandelingen geheel in de
macht kwam der gewapende bende, die
hem, den kapitein-commandant der troepen en acht militairen aan boord van de
Maracaibo naar de Venezolaansche kust
meenam als waarborg, dat de Maracaibo
ongehinderd deze haven zou uitvaren en
op het schip niet zou worden geschoten;
en dat hij tenvolle overtuigd is door
zijn optreden Curacao te hebben behoed
voor een groot ongeluk en zijn plicht
naar behooren te hebben gedaan ;
gelet op het feit, dat slechts bij den
overval van het fort enkele militairen gewond of gedood zijn, drie burgers verwond
zijn, geen plundering, roof of vernieling
heeft plaats gehad en de bevolking, alhoewel geheel ontbloot van wapens en dus

geboren 'worden.
in een kolonie onder Oostersche dominatie hetzelfde verschijnsel, dat wij waarnemen in Europeesche en Amerikaansche
koloniën. Een der inheemsche partijen
eischte de instelling van een koloniaal
parlement, terwijl een andere zich uitsprak
voor het verkiezen van eigen afgevaardigden in het Japansche parlement.

gebouwd, met
paleis,
talrijke
haar landvoogdelijk
afvan
forsche
openbare gebouwen
parken,
tuin,
metingen, botanischen
museum, Keeloeng, de grootste haven
en één der mooiste
van Formosa
havens van het Verre Oosten, Tamsoei, dat
voornamelijk door Chineesche jonken

De regeering was echter van oordeel,
dat het eerstnoodige voor het eiland
als logisch
meer onderwijs was

spreken, dat de houding van den gouverneur op den bewusten avond, nadat de
militaire macht zich geheel had overgeder
en de eer van de vlag niet meer
geven
zetel
centrale gedeelte en voornaamste
was, 'correct is geweest en
te
redden
suikermaatschappijen, Tainan, het handelsCuracao behoed heeft voor een groote
centrum van het Zuiden en de oudste, ramp, en dat op Curacao geen enkele
tevens bevolkste Formosaansche stad en strooming is waar te nemen om aan hem
op
Takao, eindpunt van den spoorweg, in het de schuld te geven vqn het gebeurde
bezit van een haven, die even goed is 8 Juni 1929;
veroorloven zich Uwer Majesteit eeruitgerust als die van Keeloeng, waar schein overweging te geven :
pen van 10.000 ton aan de kade kunnen biedig
eenige beslissing
le bij het nemen vanvan
liggen.
den gouverhet
beleid
betreffende
wel nota te
bovenstaande
het
van
Verder zouden nog verschillende andere neur
steden aan de kust en het binnenland nemen;
2e een onderzoek door hoogstaande
kunnen worden genoemd, waar handel en
personen te laten instellen naar gedrag
industrie bloeien. Elke stad heeft haar en optreden vóór, gedurende en na den
eigen leven, maar de centralisatie van de overval, van alle civiele en militaire
verschillende landsdiensten verzekert aan ambtenaren, deel uitmakende van of in
verband staande met de politie op Cuhet eiland een uniforme economische ontwikkeling. Intusschen wachten nog vele racao;
en 3e. maatregelen tegen de mogelijkstreken op ontginning, voornamelijk aan heid eener
herhaling van het gebeurde
de Oostkust en het moeilijk toegankelijke te doen nemen en te doen zorgen voor
binnenland.
de behoorlijke bescherming van ingezetenen en eigendommen in dit gebiedsdeel.
Formosa gaat snel vooruit. De Japanners werken systematisch en ontwikkeBoomgaard Statius Muller, Gorsira.
dezelfde
bij
energie
len
de kolonisatie
Voor afschrift:
als Engelschen of Hollanders. Het eiland
is een sprekend voorbeeld van de bijDe ondervoorzitter
zondere hoedanigheden van de Japanners
van den Raad van Bestuur,
als koloniseerend volk, al zijn zij harde
Boomgaart.
meesters en onverbiddelijke heerschers,

Wij zien dus ook hier

complement van de politieke hervormingen. Formosa bezit thans 720 openbare scholen, 10 middelbare scholen,
11 scholen voor voortgezet onderwijs
voor meisjes, 3 normaalscholen, 2 lagere
en 2 hoogere'handelsscholen, een lagere
en een hoogere landbouwschool, een

industrieschool, een medische school,
scholen, die uitsluitend bestemd zijn voor
Japansche kinderen, en scholen, die alleen
bezocht worden door de inheemschen.

Ondanks de onrust, die verwekt wordt
door de aanhoudende agitatie der studenten, heeft de Japansche regeering toch
geen oogenblik gedraald met het uitvoering geven aan het eenmaal vastgestelde
onderwijsprogram. En, indien de onafhankelijkheidsgeest van de gemeenteraden
niet geheel zonder gevaar is, werd er toch
geen enkele ingrijpende wijziging gebracht
in het politieke en bestuurssysteem, dat in
1920 werd ingevoerd.
Dit liberalisme dankt zijn ontstaan dan
ook aan den wensch om de bevolking te
doen deelnemen aan.de economische
exploitatie van het eiland, welke het
is
eenige doel der Japansche kolonisatie
gebleven.

Westersch-modern

is

wordt aangeloopen, en waar de Britsche
consul resideert, niet ver van de bouwvallen der oude Hollandsehe nederzetting,
Taishoe, hoofdstad der prefectuur van het

compleet weerloos, niet is gemolesteerd;
overwegende, dat te oordcelen naar het
resultaat, de ondervoorzitter en de leden
van den raad van bestuur als gevoelen uit-

De Koloniale Raad op Cura?ao heeft
in zijn eerste vergadering, na de opheffing van den staat van beleg, deze kwestie besproken en H. M. de Koningin verzocht zoo spoedig doenlijk door een
commissie, bestaande uit hoogen boven
iedere verdenking staande personen, een
omstandig en volledig onderzoek te willen doen plaats hebben betreffende de

betreurenswaardige gebeurtenissen op
het eiland Curacao in voormelden nacht
en daaraan voorafgegane en daarmede
verbandhoudende feiten, zoomede betreffende de handelingen en gedragingen
van burgerlijke en militaire landsdienaren
in dien nacht, met opdracht tevens ook
buiten de zaak staande getuigen en personen, die inlichtingen kunnen verschaffen, te hooren.
Wat, zooals de lezers weten, reeds is
gebeurd.

BINNENLAND.
In den val geloopen.
De Chinees

uit

Pasoeroean.
Door de politie is, naar het B.N. meldt,
te Batavia gearresteerd en in verzekerde
bewaring gesteld een Chineesche ingezetene van Pasoeroean, Ting Ki Hm,
tijdelijk te Batavia vertoevende. Deze
persoon, iemand van goeden huize, heeft
een bijzonderen truc verzonnen, om zich
ten koste van anderen te verrijken.
Hij maakte te Batavia kennis met een
landgenoot uit Bandoeng, wien hij quasi
vertrouwelijk mededeelde, dat hij in het
bezit was van een, aan een Europeaan
verleende vergunning, om tijdens sommige
feestdagen in Telok Betong (Zuid-Sumatra) het hazardspel te exploiteeren,
met name de tjap djiki, de satam en de

dadoe.
De Europeaan, zoo lichtte hij toe, was
natuurlijk enkel strooman en voor den
schijn in de zaak betrokken.
De Bandoenger begon zich voor de
kwestie te interesseeren, hij vroeg en
kreeg de vergunningsakte ter inzage:
een op zegel gesteld stuk, opgemaakt
op last van den resident van de Lampongs,
en geteekend door den gouverneur van
Zuid-Sumatra.
Dat er geheel geen gouverneur van
Zuid-Sumatra bestaat, was beiden
blijkbaar absoluut onbekend.
Het slot van het zaakje was, dat de
man uit Bandoeng de vergunning
overnam a raison van 2 mille. Hi]
betaal deBso gulden contant; de rest zou

later volgen.
Later schijnt bij hem omtrent de echtheid
van het stuk eenig wantrouwen te zijn
ontstaan. Hij haalde er een Europeeschen
rechercheur bij, die na inzage direct tot
valschheid van het stuk concludeerde,
omdat naar zijn beste weten Zuid-Sumatra
geen gouverneur heeft.
De oplichter werd gearresteerd en
dwaalde achter de tralies. Bij een huiszoeking in het hotel, waar hij logeerde,
vond men nog een tweede soortgelijke
vervalschte vergunningsakte.
Het is niet onmogelijk, dat de vervalscher reeds eerder, misschien op andere
plaatsen, dezen truc heeft toegepast. Men
onderzoekt de zaak.

Terechtstelling Poerworedjo.
Een correspondent te Poerworedjo
meldt aan de Loc, dat Zaterdagmorgen
in de vroegte de terechtstelling heeft
plaats gehad van Djoeremi, den 24-jarigen
moordenaar.. Bij de terechtstelling waren
aanwezig resident De Kanter, de regent
R. T. Hasan Danoeningrat, de officier van
gezondheid dr. Hendriks, de djaksa, eenige
andere rechterlijke en politie-ambtenaren.
De executie was tegen half zeven beëindigd.
De executie geschiedde op de normale
wijze. Eén der rechterlijke ambtenaren las
het vonnis voor, nadat de veroordeelde
uit de cel tot voor de galg geleid was.
Daarna geschiedde de executie; na tien
seconden trad de dood in. De doffe slag
van het vallende luik was ver hoorbaar.
Het lichaam werd aan de buiten de
gevangenis wachtende familie overgegeven.
Langs de muren van de gevangenis
was tijdens de executie een cordon
van politieagenten uitgezet, onder leiding
van den hoofdpolitie-opziener, terwijl de
stadspolitie de toegangswegen had afgezet.
Honderden nieuwsgierigen moesten op
een behoorlijken afstand worden gehouden, niettegenstaande het feit, dat
het uur van de executie was geheim
gehouden, en eerst kort te voren was
bekend gemaakt.

Vergadering Pasoendan.
Een incident
Zondagochtend, negen uur, had er in
het bioscoop-gebouw te Meester-Cornelis
een propaganda-vergadering plaats van
de vereeniging Pasoendan, bijgewoond
door ongeveer 250 belangstellenden.
Door verschillende leden van deze, bij
de P.P.P.K.I. aangesloten politieke partij
was op zeer gematigde wijze gesproken
over vereenigingsbelangen, toen plotseling
een jeugdig persoon, Paul Erzan, het
podium betrad om op heftige wijze te keer
te gaan tegen de met betrekking tot de
revolutionnaire woelingen in behandeling
genomen nieuwe wetsartikelen.
„Zooals velen op 31 Augustus verrast
werden met een lintje, werden wij,
soudara's, verrast met deze artikelen", zoo
ging hij voort, toen hem op hetzelfde
oogenblik een briefje ter hand werd
geschoven.

Dit briefje scheen op den heftigen
woordvoerder een bijzonder kalmeerenden
invloed te hebben gehad. Hij werd plot-

seling in zijn betoog bijzonder gematigd.
De bijeenkomst was tegen 11 uur
afgeloopen.

Prijzen op

I

ZUID 2000.
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TWEEDEBLAD.

Landbouw en industrie
sKort na de annexatie besloot de Japansche regeering, dat de kolonie na een
tijdsverloop van acht jaren in haar eigen
behoeften diende te voorzien.

HET TELEFOON NUMMER DER
"

Java.

Aan de jongste maandstatistiek van
prijzen en indexcijfers in Nederlandschlndië, uitgegeven door het Centraal Kantoor voor de Statistiek, welke als bijlage
verschijnt van de Korte Berichten van het
departement van Landbouw, Nijverheid
en Handel, wordt het volgende ontleend :
Bij de berekening der indexcijfers zijn
de prijzen van 1913 gesteld op 100. Aangezien op het tijdstip van het verschijnen
der maandstatistiek meermalen nog eenige
gegevens ontbreken, dienen verschillende
cijfers van de laatste maand als voorloopig
te worden beschouwd.

Groothandel.
Groothandelsprijzen zijn opgenomen tot
en met Juli 1929.

REDACTIE IS

—

De kosten van levensonderhoud van
de Inlandsche bevolking betreft de
Inlandsche bevolking op Java en berust
op de passerprijzen.
In verband met de hoogere prijzen
voor vleesch en eieren in Augustus steeg
het indexcijfer voor de kosten van eenige
belangrijke levensbehoeften van een
Europeesch gezin met een punt tot 160.
Ook het indexcijfer voor de kosten van
eenige belangrijke levensbehoeften der
Inlandsche bevolking op Java en Madoera
steeg in Juli meteen punt tot 155, hoofdzakelijk door genoemde hoogere rijstprijzen.

DJOKJA.
Onze correspondent aldaar meldt
Mohamaddijah.
Bij besluit van den directeur van
Onderwijs en Eeredienst is aan de vereeniging Mohamaddijah een onderstand
toegekend op den voet van subsidieregeling, ten behoeve van haar ziekeninrichting te Djokja. Deze onderstand gaat

De groothandel is gesplitst in invoer
en uitvoer.
De reeks der invoer-artikelen omvat 72 in met 1 Januari j.l.
artikelen en is onderverdeeld in 5 groepen:
textiele goederen, levensmiddelen, metaVoorts werd aan deze vereeniging een
len, chemicaliën en diversen.
tegemoetkoming ineens toegekend, groot
Er
worden indexcijfers berekend f 5400—, voor het bekostigen der eerste
per groep en voor alle groepen tezamen. uitrusting van het ziekenhuis en de
Bij de groep textiele goederen waren aanschaffing van medische instrumenten.
in Juli de prijsschommelingen van geen
De suiker.
beteekenis. Het indexcijfer bleef onveranderd op 172.
Naar wij vernemen, zijn er in het
Van de groep levensmiddelen bleven gouvernement Djokjakarta thans reeds
11 suikerfabrieken, die haar product
de prijzen van buitenlandsche rijst stijopslaan,
aangezien de levering pas plaats
gen. Ook de prijs van Australisch meel
zal
hebben
in October-November. De
was hooger, namelijk f 4.70 tegen f 4.40
verkoop
van
het product had tot bein Juni. Het indexcijfer van de groep
vredigende prijzen plaats.
steeg met 1 punt tot 149.
Bij de groep metalen deden zich de
Veeziekten.
volgende prijsveranderingen voor: de
wij
Naar
in dekaloerahan
zijn
vernemen,
prijs van gietijzer in blokken bedroeg in
Djombokan
(Pengasih)
onder den
Juli f 74.— per 1000 K.M. tegen f71.50 in veestapel gevallen geconstateerd
van
Juni; het indexnummer van dit artikel Saccharomycose
en in de kaloerahan
steeg hierdoor met 3 punten tot 100;
Sanggrahan (Wates) verscheidene gevallen
de prijs van plaatijzer bedroeg f 101.
van
mond- en klauwzeer.
tegen f 100.— per 100 K.M. inde vorige
maand ; geel koperdraad steeg van f 93.91
In verband hiermede zijn voor deze
tot f 97.15 per 100 K.M., het indexcijfer kaloerahans de bijzondere maatregelen van
van dit artikel van 93 tot 96; de loodtoepassing verklaard, om uitbreiding
prijzen daalden van f 35.— per 100 kilo dezer ziekten te voorkomen.
in Juni tot f 34.— in Juli, waardoor ook
In de
Soekoredjo, Soredjo,
het indexcijfer van dit artikel met 7 Tegalredjo'dessa's
Dondong (Solo) zijn sinds
en
punten terugliep tot 215. Het groepsindrie maanden geen gevallen van surra
dexcijfer bleef onveranderd 142.
meer voorgekomen, zoodat de maatregelen,
om uitbreiding van deze ziekte te
Het indexcijfer van de groep chemicavoerkomen, konden worden opgeheven.
gelijk
liën en verfstoffen bleef in juli
aan dat van Juni, namelijk 14a De prijsvan geringe
veranderingen waren

—

BANJOEWANGI.

beteekenis.

Ook het indexcijfer van de groep diversen bleef ongewijzigd ad 162.
Het algemeen indexcijfer van den geheelen invoer bleef 156.

—

De serie

Uitvoer.
uitvoerartikelen omvat 20

Onze correspondent aldaar meldt:

De Vaderlandsche Club.
Vrijdagavond had alhier in de Sociëteit
„De Club" de definitieve oprichting plaats

van bovengemelde club. Ongeveer 120
leden traden toe.

producten.
In Juli ondergingen de -exportartikelen

over de geheele linie nogal prijsveran-

Vrouw door trein overreden.

De prijzen van witte Muntokpeper,
robusta koffie, arachides-katjangolie-,
cacao-, citronella-olie-, damar-, kapoken tapioka-prijzen waren in Juli lager dan
in de voorafgaande maand. Daartegenover
staan echter de verhoogde copra-, djarakpitten-, kapokpitten-, katjangidjoe-, koehuiden-, mais-, rubber- en tinprijzen. De
copra-prijs steeg van f 19.37 in Juni tot

Op de rails geslapen.
Door den trein, die om 5.38 uur van
Serang naar Batavia vertrekt, is Donderdag, volgens de Banten Bode, nabij
stopplaats Tjihideung (een 3-tal K. M.
van station Serang) een vrouw overreden.
De, nog jeugdige, vrouw, die inde buurt
van die stopplaats den geheelen nacht
bij een slametan als koopvrouw fun-

deringen.

f 20.62 in Juli.
Maïs dankt de hoogere noteering
in Juli voornamelijk aan de grootere
mislukte uitgestrektheden van dit product
in Noord-Soerabaja en Madoera, welke
mislukking veroorzaakt werd door de

scherpe droogte.
De prijzen van tin zijn sinds Mei flink
gestegen. De prijs per 100 K.G. bedroeg
in Mei f 234.85, in juli f 249.72. Misschien
moet deze stijging worden toegeschreven
aan pogingen tot consolideering der tinprijzen welke door de voornaamste
tinproducenten in het werk zijn gesteld.
Het indexcijfer van den uitvoer steeg
met 4 punten tot 127.
De algemeene index van in- en uitvoer
tezamen bleef echter op 149.

geerde, had zich blijkbaar op de rails te
slapen gelegd.

Oplichting.
Het voniris van den Raad van Justitie
waarbij J. E. Lunel, laatstelijk employé van de N. I. Gasmaatschappij
te Makassar, terzake van oplichting veroordeeld werd tot 2 jaar gevangenisstraf,
is door het Hooggerechtshof in hooger
beroep verbeterd, en beklaagde veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf.
te Makassar,

De loonen ter Oostkust

Verhooging.
Naar het B. N. verneemt, heeft de
Kleinhandelsprijzen
D.
V. de loonen van de mandoers in
artikelen
van
van de P.
De serie indexcijfersoorsprong
Oostkust-bedrijven
van f 25,— f4O
is
in- en uitheemschen
zoo p. m.
tot
verhoogd
f3o—
fso,—. Het
inheemsche
dat
de
en
de ligt in de bedoeling,
samengesteld,
deze loonsverhooging
uitheemsche groep geheel parallel zijn.
bindend aan de leden voor te schrijven.
Door de hoogere prijzen voor kippeneieren en vleesch in Augustus steeg het
indexcijfer voor de inheemsche artikelen
met 2 punten tot 160. Deze hoogere
Van het paard gevallen.

—

vleeschprijzen, zoowel van rund- en karbouwen-, als van varkensvieesch, houden
verband met de naderende 7e maand van
de Chineesche jaartelling een algemeene herdenkingsmaand voor de dooden—,
alsmede met de Pasar-Gambir-dagen.

—

Door de verdere daling van den prijs
van spliterwten daalde het indexcijfer van
de uitheemsche artikelen van 145 in Juli
tot 144 in Augustus.
Het algemeen indexcijfer van de in- en
uitheemsche artikelen tezamen bleef echter
152.
Passerprijzen

De gemiddelde passerprijzen van 119
passers op Java en Madoera waren in
Juli hooger voor padi, beras, aardnoten
en gepelde mais, iets lager voor kippeneieren.

Kosten van het

levensonderhoud
In twee tabellen zijn „gewogen" indexcijfers gepubliceerd voor de duurte van
de voornaamste kosten van het levensonderhoud van Europeanen en Inlanders
respectievelijk tot en met Augustus en

juli.

is een berekening, waarbij

verDit
schillende, voornamelijk voedingsartikelen
al naar hun belangrijkheid voor het huishouden medewerken.
De kosten voor levensonderhoud van
Europeanen betreft een Europeesch gezin
in West-Java en berust op de stedelijke
kleinhandelsprijzen.

Tijdens de hippische sportfeesten op
het Pasar-Gambir-terrein viel door een
ongeval de luitenant der cavalerie Verschueren van zijn paard.
De heer Verschueren wordt met een
ontwrichting aan zijn sleutelbeen en een
lichte verwonding in het militair hospitaal verpleegd.

Personalia.

Terbeschikkinggesteld van
den

directeur van Financiën, met den
titel van hoofdambtenaar A. M. Wesse Is.
Verleend 9 maanden verlof met ingang van 13 Mei e.k. aan den directeur
van 's Lands Plantertuin
Doctors
van Leeuwen.

Batavia,

11

September (Aneta). Ver-

leend 1 jaar verlof met ingang van 3
,aan den controleur bij de LanW'
e*VInkomsten
delijke
H. W. C. Roelofsen, idem 9 maanden met ingang
van
2 November a.s. aan den adjunct-controeur der belastingen te Rembang H. d e

Leeuw.
Idem 8 maanden met ingang van 2
Mei e. k. aan den adjunct-accountant
le. kl. te Semarang H. van Zuylen.»
Onts y g e n eervol met ingang van
1 September de id. te Malang Ch. Haz e v o e t.

Benoemd tot griffier le. kl. te Me-

dan F.

J. K ud d i ng.
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ROND DE HERSTELCONFERENTIE.

IN DE FRISSCHE ZEELUCHT na de conferentie der financiëele
commissie van de Herstelconferentie te 's-Gravenhage. — Leden van
üe Luitiche delegatie op het terras van hotel d'Orange te Scheveningen. —1. minister van Financiën Hilferding; 2. min. van Economische Zaken dr. Curtius; 3. min. der Bezette Gebieden dr. Wirth;
4. de'staatssecretaris dr. Pünder.

EEN COMMUNIQUÉ DER DUITSCHE DELEGATIE. - De perschef der
Duitsche delegatie op de internationale politieke Herstelconferentie te 's-Gravenhage, Zechlin, las de vorige maand, .omstuwd van journalisten, een communiqué voor.

-

DE MAN, DIE BIJNA AAN DE CONFERENTIE DEELNAM.
Bode Groos, de eenige man, die zonder deel te nemen aan de Herstelconferentie, tot aan de deur mocht komen van de zittingszaal
in het gebouw van de Eerste Kamer te 's-Gravenhage.

MINISTER HILFERDING MAAKTE DE VORIGE MAAND EEN
De Duitsche minister van Financiën Hilferding, die
BOOTTOCHTJE.
deelnam aan de Herstelconferentie, maakte van Warmond uit een
boottochtje. Minister Hilferding (midden) bij het verlaten van de boot.

—

iLEMAH

■

—

OP HET BINNENHOF. Na het verlaten der zitting van de politieke commissie kijk
Briand in De Telegraaf naar de foto van hem en den tooneelspelenden hond „Billy"
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OPSLAG VAN RUBBLR
=
en algeheele
in
voor dit doel
behandeling

speciaal

geschikte pakhuizen,

■

RFLFFNBARE CEDULEN.

■

RUIME PAKHUIZEN.
Afscheep met eigen Prailwvloot.
Lossen en laden van Schepen aan eigen Kade.
Inklaring en Expeditie. Stuwadoren van Schepen.
BRAND-

EN

ZEEVERZEKERINGEN
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GEMAKKELIJKE BETALINGSCONDITIES.
COULANCE - SERVICE.

754

I„R E L I A NC E" IJSMACHINESI
Merk „PINGUÏN"

HOTEL lICHE MUM Hotel
Centrum der stad,
tegenover de
SOCIËTEIT CONCORDIA.

PRIMA KEUKEN.
MATIGE PRIJZEN.
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Helmin!, Bandoeng.

a

Tegenover de Sociëteit Concordia
opnieuw gerenoveerd en uitgebreid
Kamers met en zonder eigen gemakken en telefoon.
Vaste waschtafels. Auto- garage
Dagtarief vanaf fl. 6,50.
Ëf. Gardes. Eigenaar.
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SOERABAIA.

Moderne installatie v/h H ydraulisch peisen van Kapok, Vezels etc.

ffil

SOERABAIA.

Geheel nieuw gerestaureerd.
Alle kamers vaste waschtafels.
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Indisch Restaurant.
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vanaf f 0.25.
MUZIEKINSTRUMENTEN als mandolines etc.
MUZIEKSTUKKEN

Toendjoengan

T
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welke in de catalogus zijn vervallen.

Firma K.K.

""

Voor kinderen is IJs-Cream DE grootste lekkernij in Indië en de toebereiding
is zoo eenvoudig en goedkoop.
Koopt daarom nog heden een Reliance IJsmachine, zij zijn in alle grootten
voorradig nl: 1 L. - 2L. - 3 L. - 4 L. - 6 L.
Onze receritenboekjes, bevattende 30 verschillende recepten, stellen wij op
aanvraag gaarne gratis ter beschikking.

BATOE
SANATORIUM
(BIJ MALANG)
Zeer gunstig gelegen. Heerlijk Bergklimaat
Speciaal voor Longlijders.
onder medische behandeling van Prof. Dr. A. LEBER.
Kamers le. en 2e. klasse beschikbaar.

POSfADRES:
DIRECTRICE SANATORIUM BATOE BOVEN MALANG.
G. b. d.

I

Importeurs :

I

G. HOPPENSTEDT.
Batavia

-

Semarang

-

Soerabaia

-

Padang

-

Medan.

E
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met Boeton-asphalt, en wordt het emplacement van het nieuwe havenkantoor
daarmede bewerkt. Wij hebben het eerste
gedeelte, dat gereed was, in oogenschouw

PROBOLINGGO.
Onze correspondent aldaar meldt:

Het auto-ongeval.
aansluiting aan ons verslag en
hetgeen de heer C. zelf schreef, deelen
wij nog mede, dat de tjikarvoerder, door
wiens onverantwoordelijk rijden het
ongeluk zoude zijn veroorzaakt, tot op
heden nog niet is teruggevonden; de
politie doet ijverig nasporingen naar hem.
De heer C. ondervindt geen nadeelige
gevolgen van de botsing. De auto is naar
den plaatselijken Chevrolet-agent ge-

lieten te moeten afleiden uit „de verdie het produceeren
schillende wetten, eenvoudig
maken."
daarvan zoo heel

Goed nieuws voor tijdelijke
genomen en kunnen niet anders zeggen,
ambtenaren.
dan dat het schitterend is. Spiegelvlak
en zacht voor de oogen.
Opneming in het
wordt
stuk
Pensioenfonds.
asphalt
uitgespreid,
Het
geklopt, de zon zorgt voor de kleefDe Raad van Commissarissen der Penkracht en de wals zorgt voor
de
Indische burgerlijke
finishing touch. Geen walmende en sioenfondsen is,van
bekend zal zijn,
zooals
geur-verspreidende asphalt-ovens; geen ambtenaren
met een viertal
uitgebreid
onlangs
tijdelijk
smeerboel, maar alles even zindelijk
ir. Hart, opperhoutvester, mr. De
:
leden
en eenvoudig.
Leeuw, hoofdambtenaar bij het departeAls dit emplacement gereed is, zal de ment van Justitie, den heer De Hoog,
bracht.
vanaf Fraser Eaton voorzitter van het 1.E.V., en den heer A.
Volgens verklaring van den heer C. Wester-havenweg
tot
aan
goedangs
de
van Esser volgens Hegt, voorzitter van het V.V.L.
van
45
a
reed hij met een snelheid
dit
procédé
geasfalteerd worden.
50 K.M. Door het plotseling remmen
Deze tijdelijke uitbreiding^ stond in
Alweer een verbetering van onze haven. verband
begon de wagen te slippen en is op het
met het voornemen der regeecritieke oogenblik over een hoop steenring om omtrent het aanhangige ontwerpResident van Atjeh.
slag" gereden, waardoor de botsing niet
herziening van het fondsreglement advies
De
tjikarmeer kon worden voorkomen.
Sedert het vertrek van gouverneur O.M. te doen uitbrengen, nadat de actie van het
voerder is doorgereden en de heer C.
Goedhart, van Atjeh en onderhoorigheden, V.V.L., tot verhooging van die pensioenen
Was tengevolge van den schok te verdoofd
werd met den rang en titel van resident en onderstanden er den stoot toe gegeven
om hem achterna te gaan.
tijdelijk belast niet het bestuur over Atjeh had, een herziening in overweging te
Wij hopen, dat de onverlaat spoedig en onderhoorigheden de heer A. H. Philips, nemen.
met de bedoeling, dat hij door resident J.
gevat zal worden en zijn gerechte straf
Bij deze herziening zal tegelijk het vraagde Haan, te voren resident der Zuider- en
niet zal ontgaan.
der opname in de pensioenfondsen van
stuk
Dat de heer C. slaap had, spreekt Ooster-afdeeling van Borneo, zou worden categorieën van tijdelijke ambtenaren onder
hij ten zeerste tegen, en dit wordt be- vervangen.
hunnerzijds van een toeslag op de geNaar men weet, is de heer De Haan de oogen worden gezien. Tot dusver
vestigd door den Chinees, die naast
hem zat. Deze is er, op eenige diepe kort na aankomst in Nederland, waar hij weigert de regeering, met het oog op de
snijwonden in het voorhoofd na, ook zijn verlof zou doorbrengen, overleden. sommen voor inkoop in de pensioenfondIn verband hiermede is thans resident
betrekkelijk goed afgekomen.
sen, anders dan bij uitzondering opname
over
het
rftet
bestuur
Het Oranje-comité. Philips definitief
in vasten dienst van tijdelijke ambtenaren,
den titel van
niet
met
echter
belast,
die de leeftijdsgrens voor opneming in het
Atjeh
Vrijdagavond, den* 13den dezer, om zes
resident, meldt het vaste corps overschreden nebben, en van
doch
als
gouverneur,
Uur, zal het Oranje-comité, waarvan, A. I. D.
hen, die den termijn »van drie jaar na hun
zooals bekend, resident Scholten vooraanstelling
lieten voorbijgaan, zonder om
alhier
zitter is, in de sociëteit Harmonie
Een
nieuw
soort
delier.
opname in vasten dienst te verzoeken.
zal
verslag
dan
worden
vergaderen. Er
De Medan Doenia meldt, dat de heer
uitgebracht van den feestdag op 31 AuHet V. V. L. nu, dat al jarenlang ageert
gustus jl. en rekening en verantwoording Kho Bian An, tooneel-directeur van een
voor verzekering van de positie en de
A*-ro/*raA:-gezelschap, naar aanleidingvan toekomst der tijdelijke ambtenaren, wendborden afgelegd van de financiën.
opgevoerd stuk, de zich, toen de herziening van het Civiel
Voorts ligt het in de bedoeling om een een te Toegoe (Salatiga)
Taroeb"
is de aan(dit
Fonds-reglement aanhangig werd gemaakt,
Permanent hoofdcomité te benoemen. getiteld „Djoko
legendarische Javaansche tot de regeering met het verzoek, ten behoevan
de
duiding
Wij komen hier nader op terug.
voorouders), bij de politie is ontboden ve van beide bovenbedoelde categorieën
Van de haven. om over de strekking van het stuk te van tijdelijke ambtenaren een zoodanige
regeling te treffen, dat zij, met bijbetaling
Momenteel wordt aan de haven de converseeren.
de
soorten
debruikelijke contributie, alsnog in het fonds
meent
diverse
proef
genomen
met het asfalteeren
Het blad
eerste
In

_
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- TWEEDE BLAD

niet naar stond om
dat wegens de stijging van den rentevoet
zouden kunnen worden opgenomen. En terwijl zijn hoofd er te
doen.
kunnen
met
behoorlijk
werk
een >/2 pCt de jaarlijks te betalen
het
herziening
zijn
van
het drong er, daar de
interest
3/2 mille meer zal bedragen dan
de
aan
het
verstand
kan,
terwijl
fondsreglement lang duren
Nogmaals werd hem
de leening een half jaar geleden
wanneer
ambtenaren
spoedige
onmogelijk
der
dat
kon
gebracht,
verlenging
nood
tijdelijke
toegestaan,
was
tenzij over een poos
leniging behoeft, tevens op aan, dat een worden toegestaan. Ook werd getracht de stand
der geldmarkt weer gunstiger
desbetreffende*fegeling, los van de herop 's mans gemoed te werken door hem
ziening van het reglement, tot stand zou er op te wijzen, dat zijn klas van veertig wordt.
leerlingen al een week lang van behoorworden gebracht.
lijk onderwijs verstoken was gebleven.
Uit een dezer dagen door het V. V. L.Brand.
bestuur ontvangen schrijven van den Het mocht niet baten en toen hij
dienst
gesteld:
dat
keus
werd
Door
1
nu,
voor de
oco mot i e f-v onke n.
directeur van Financiën blijkt
inderdaad voorstellen om, afgescheiden doen of ontslag, verkoos hij het laatste.
Het in Oost- en Midden-Java bekende
van de herziening van het Civiel FondsEén der Maleische bladen heeft in de „Miss Inten 's tooneelgezelschap" heeft
reglement, een regeling tot stand te geschiedenis aanleiding gevonden tot het volgens de Pewarta Soerabaia gedurenbrengen, welke het mogelijk zal maken leveren van commentaar, doch dit op de zijn spoorreis van Semarang naar
om tijdelijke ambtenaren, die de leefniet bepaald scrupuleuze manier gedaan, Magelang, alwaar het op den paser-malem
tijdsgrens dan wel den termijn van drie want volgens het blad, dat de zaak voorstellingen zou geven, nabij Tempel
jaar na hun aanstelling overschreden averechts voorstelde, bleek weer uit het een brand-ongeluk te doorstaan gekregen,
hebben, onder zekere voorwaarden reeds verloop en het einde der historie, dat er tengevolge waarvan nagenoeg alle zeilen,
dadelijk in het fonds, en daarmee in rassenhaat in het spel was geweest!
tooneel-kleeren en muziek-instrumenten
vasten dienst, op te nemen, aan de reSchooljongenswraak. verbrandden.
geering zijn gezonden.
De wagon, waarin de goederen lagen,
Kort geleden werd mevrouw De B. als
Ofschoon de inhoud der voorstellen
was onafgedekt, zoodat daarop vonken
onderwijzeres aan de H. C. S. herplaatst. konden
ons niet bekend is, is toch wel te 'vervallen.
wachten, dat een der belangrijkste acties Dit nu was den grooten jongens een
Door den eigenaar werd een schadevan het V. V. L. voor een goed deel met doorn in het oog, en zij zonnen op wraak.
geeischt van de betrokken
loosstelling
land
kan
hebben
Dat een leerling het
succes zal worden bekroond.
maatschappij, de N.l. Spoorweg-mij., voor
aan zijn onderwijzer(es), zelfs hevig het
de geleden schade, groot ongeveer f 7000.
land, is niets ongewoons.
MADIOEN.
Dank zij de hulp van eenige Chineezen,
Bedoelde Chineesche jongens nu naGeen rassenhaat.
men een middel te baat, dat hier in Indië konden te Magelang toch nog opvoeringen
gezelschap worden gegeven.
Onze correspondent schrijft ons het wel meer wordt toegepast; zij wreven door het
in
met
een
rawé,
vreeselijk
den stoel
volgende:
Volksraadslid.
jeukgoedje, waar niets tegen helpt en
Een Javaansche onderwijzer, die verdat
moet uitwoeden. Genoemde onderBenoemd is tot lid van den Volksraad
bonden was aan een der H. 1.-scholen wijzeres kreeg het goed te pakken en
alhier, vroeg en verkreeg verlof, omdat moest naar huis. Het schoolhoofd heeft de heer F. Laoh, te Weltevreden.
zijn vrouw aan een besmettelijke ziekte niet
geaarzeld de wraakzuchtigen onleed, en hij staafde het met een verklaring middellijk
school te jagen, onzes
van den dokter. Toen zijn verlof om was-, inziens de van
welverdiende straf.
eenige
vroeg hij verlenging. Het schoolhoofd,
Njetheelemaal
juist.
competent
achtend, wendde
zich niet
poos
voorzitter
der
geleden
zich tot den
schoolEen
vermeldde een Anecommissie, die de zaak onderzocht. En t a-telegram, dat de leening voor de watrekken, dat is bekend :
toen bleek, dat de lijderes waterpokken terleiding zou zijn toegestaan. Dit was
had. Daar deze ziekte geen geldige niet zoo; nog steeds wordt er op de
reden vormt, werd den onderwijzer te beslissing gewacht. Wel gelooven we, dat
Wie meetrekt, trekt aan
kennen gegeven, dat aan zijn verzoek deze gunstig zal uitvallen, doch zoolang
er geen besluit is gevallen, wordt er geen
niet kon worden voldaan en hij onmiddel't langste end.
lijk zijn werk moest hervatten. Hij vertelde spa in den grond gestoken. We vernaechter, dat zijn echtgenoote" zeer op men, dat het lang uitblijven der toestemzijn aanwezigheid en hulp gesteld was, ming dit nadeel heeft voor de gemeente,
-'
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NEUSVERKOUDHEID

ULTRA RAYOR

De meest hardnekkige neusverkoudheid wordt
door bestraling gedurende 10 a 15 minuten met
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Directe bestraling van de neusslijmvliezen door
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N.V. RATHKAMP & Co.
Import:
r

I

■
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J.H. GOLDBERG
TOENDJOENGAN 24
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door gebruik van
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Im FILMA
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VARIA ACCU'S

289

SOERABAIA.

Gemiddelde verkoopprijs:
M
FILMA ca. fl. 0.65 per pond (En£l.)
BOTER ca. fl. 1.35 per pond (Engl.)
FILMA is dus HALF ZOO DUUR als BOTER!!
RAADPLEEGT HET FILMA - KOOKBOEKJE !!
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H

Eenige Importeurs:

176 bdf
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■

50% uit

lE_ilfiM BRAAD-OLIE

radicaal genezen.

Prijs

Spaart

N. V. BEHN, MEYER & Co. H. Mij.
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Een van OUDS en
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GOED bekend ADRES

is en blijft steeds

de N. V. MEUBELMAGAZIJN
J. C. MOLENKAMP
Toendjoengan 32,
Soerabaia.
WAAROM?

RUGBY

Omdat wij reeds jaren lang de laagste prijzen noteeren voor
nieuwe en tweedebandach meubelen en steeds de meeste zorg

besteden aan de verpakking en verzending daarvan.
We kunnen steeds geheele inrichtingen uit voorraad leveren.
146 d
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De lichte wagen van kwaliteit
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NOG STEEDS IN GEBRUIK
HET BESTE EN STERKSTE
IMPORTEUR

U behoeft niet

{ BRIEVEN EN STUKKEN.
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te lijden.
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Om vertraging te voorkomen, verzoeken wij
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Bezoekt

onze SHOWROOM, Gemblongan 4 en
informeert naar ons welbekend

3-gaats SENKING RECLAME GASFORNUIS
voorzien van:

koperen

kop

DUBBELE SPAARBRANDERS
en
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BOVEN (z, g

BENEDENBRANDERS

met

spekkoek) en

in den bakoven
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Des Moines, lowa U. S. A.
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Alles, wat voor de <

De nieuwe modellen zijn alle voorzien van vierwielremmen van het
Bendix - Perrot systeem, dat zeer gemakkelijk te stellen is en zeer
betrouwbaar werkt; uiterst soepele veering; Ballon -banden.

t
t♦
J
♦
♦

(Tel. 130 Z.)

postwisßels zette
vooral duidelijk,

waarvoor deze bestemd

zijn

X

telefonische
Voor
klachten over bezorging
van het blad vrajce noen
steeds aan :

J

"
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Telefoon Z. 130

Als economisch transportmiddel een ideale
wagen.
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ALLEEN VERTEGENWOORDIGERS
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Wordt reeds vele jaren bij verschillende takken van dienst als dienstwagen gebruikt.

"

♦

♦
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81echts indien strikt ♦
noodzakelijk, voorziet ♦
men de brieven en stukken van persoonlijk ♦
adres.
J

♦

9
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Op
♦
♦ ïpen

Chamberlain Medicine Co.

"

Alles, wat voor de
Administratie bestemd
is: Administratie van
De Indische Courant

♦

van pijn.

*

andere ♦
adressee- t

Plaats voor vijf volwassen personen, %dus maximum ruimte voor minimum prijs; zuinig benzineverbruik; geringe bandenslijtage; spreekwoordelijk klimvermogen; geheele motor in rubber opgehangen.

♦

Dit wonderbare smeersel heeft
zijns gelijke niet, om spier-ontstekingen en de ondragelijke pijnen,
ontstaan door Sciatica, lendepijn
en rheumatiek, te verdrijven.
Houdt Chamberlain's pijn-balsem
steeds bij de hand en gebruik
het bij de eerste verschijnselen

B

Alles, wat voor de
Hoofdredactie bestemd »
is: Hoofdredactie van ♦
De Indische Courant.

♦

verlicht dadelijk de pijn.
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J
♦
♦

Chamberlafn's
pijn- balsem
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Redactie bestemd is:
ID
Julianaboulevard
(Tel. 2000 Z.)
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Lijdt niet langer aan lendepijn of
spit in den rug. Het gebruik van
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LINDETEVES STOKVIS .
f
Afdeeling-Autozaken

DE INDISCHE COURANT van 12 September 1929.

VOLKSRAAD.
Aan het verslag van de Maandag gehouden vergadering is het volgende

ontleend:
Huwelijken enz. onder
Mohammedanen opjava.

De regeeringsgemachtigde,
de heer Gob é e, antwoordt op de
opmerkingen, Vrijdag in eersten termijn

gemaakt over de ontwerp-ordonnantie tot
herziening van de regeling betreffende
huwelijken en verstootingen onder Mohammedanen op Java en Madoera.

G o b é e, en deelt mede, dat de regeering
zich kan vereenigen met een redactie
van het amendement-Soerosoc.s., luidende

aldus:
Partijen, die een huwelijk volgens de
leer van den Islam willen sluiten, moeten
zich, op straffe van de in deze ordonnantie
bedreigde boeten, aanmelden bij de door
de overheid voor het uitoefenen van toezicht, bij het sluiten van dergelijke huwelijken, aangewezen huwelijksbeambten, en
aan die beambten kennis geven van verstootingen van aldus gehuwde vrouwen en
van herroepingen van verstootingen.
Zonder hoofdelijke stemmingworden het
amendement en het ontwerp-amendement
goedgekeurd.

Vennootschapsbelasting.
De gemachtigde der regeering, de heer
Tegen het aandringen van den heer Van den Bussche, zet zijn Vrijdag
Soeroso om vernieuwing van moskeeën afgebroken rede voort, ter beantwoording
uit de moskee-kassen te laten betalen, van de beschouwingen in eersten termijn.
heeft de regeering bezwaar.
De poging van den heer Kerkkamp om
den minister in de voorgeschiedenis van
Het opleggen van boeten aan hen, die de onderhavige ordonnantiewijziging, te
isoleeren, zal spr. natuurlijk niet volgen.
de gestelde regelen der ordonnantie overhuwetreden, doet aan de geldigheid der
Spr. kan niet anders inzien, dan dat
wie bij overleg toezeggingen doet, zich
lijken niet af.
zal beijveren die toezeggingen alsnog te
Wat de hanteering van het Zwitsersch verwezenlijken, indien hem blijkt, dat die
in het gedrang zijn geraakt
burgerlijk recht in Turkije betreft, die is toezeggingen
bij
redigeering
de
der ordonnantie-bepazonder eenige noemenswaardige wijlingen. Zoo heeft ook de minister gedaan.
ziging overgenomen. Spr. geeft eenige Om de zaak niet langer op te houden,
citaten uit de redevoeringen van den is de ordonnantie indertijd afgekondigd
Turksehen minister van Justitie, ter met de bedoeling, dat hét misverstand
nader zou worden geregeld.
aanduiding van de opvattingen, die de
Is het nu een quaestie van recht of
Turksche Mohammedanen over deze
dingen hebben. Daaruit blijkt, dat de van billijkheid?
Turken volkomen gebroken hebben met
Spr. onderschrijft het betoog van den
het Mohammedaansch recht: de polygaheer Bruineman ten deze.
mie bijvoirbeeld is verboden ; ten aanzien
Als de billijkheid tot een zekere hanvan scheiding hebben mannen en vrouwen deling
verplicht, staat dat van de erkenhetzelfde recht, enz. Het Mohammedaansch ning van een moreel
recht toch niet heel
recht is, in één woord, geheel verlaten
ver af.
voor het Romeinsch recht.
Wat nu dé materiëele gevolgen van
Wat de registers der huwelijkssluitingen
der terugwerkende kracht
aanneming
aangaat, men kan die niet gelijk stellen betreft, „gevolgen
de veiligheid der
in waarde met de registers van den begrooting" zooalsvoor
Soangkoepon
de
heer
burgerlijken stand.
vreesde, zullen er niet zijn.
De wenschen van den heer Van HelsEr zal natuurlijk wel eenige verandedingen, kan de regeering niet vervullen. ring
in de kaspositie komen, maar dat
Wel kan spr. meededen, dat er in de
niet
onoverkomelijk. Dat een bedrag van
is
Inlandsche wereld zélf bezwaren openlijk 5 millioen
geschat worden, is een
worden geuit—laatstelijk bijvoorbeeld in gevolg vankan
langdurig uitstel van de
de vergadering van de P. N. I. te Garoet behandeling het
der
zaak.
de huwelijkswantoestanden
tegen
op Java. Stimuleeren van veranderinReplieken.
gen op het gebied van huwelijk
De heer Dwidjosewojo houdt
moeten uit het volk voortkomen, niet
vol, dat er analogie is tusschen het geval
door de regeering worden opgelegd. Wel zal getracht worden, beter met de verponding en het aanhangige.
statistiek materiaal te krijgen.
De heer Van Lonkhuyzen vestigt
den'
Van
er
nog eens de aandacht op, dat thans hier
heer
Ook den wensch van
wordt vastgelegd in de ontwerp-ordonHelsdingen, Mohammedanen straks gelegenheid te geven, zich te laten opnemen nantie wat in 1924, in dezelfde zaal, is
toegezegd.
in de registers van den burgelijken stand,
die voor de Christen-Inlanders straks
Spr. ontraadt het amendement-Dwidjozullen worden aangelegd, kan de resewojo ook in het belang der geëmgeering niet inwilligen.
ployeerden. Hij vertelt van de Besoeki
Tabak-Mij, die thans over 4 jaar reeds
doet
voorts
regeeringsgemachtigde
De
mededeeling van wijzigingen, door de de belasting over de tantièmes voor haar
regeering gebracht in art. 1, lid 5. Dit personeel heeft gereserveerd. Dat krijgen
zij uitbetaald, als de regeering haar
luidt nu aldus :
toezegging gestand doet. Hier is een sterk
(5). Indien onderscheidenlijk in de gedat tantième een stuk loon is,
vallen van het eerste, het tweede en het staal, het maximum-tractement
bij de
want
derde lid uit een rechterlijke uitspraak Besoeki is f 300
volgt, dat bij het sluiten van een huwelijk
Nu is er wel een rechterlijk vonnis,
het vereischte toezicht achterwege is
dat
een patroon zulke inhoudingen niet
gebleven of dat de vereischte kennisgeving
doen, doch in den regel kunnen
mag
niet is gedaan, zendt de fiscaalgriffier van
alleen
een
afschrift
zij, die in conflict ziin met hun
het betrokken landgerecht
hun rechten laten gelden,
vennootschap,
het
vonnis
aan
den
betrokken
van
op grond van zulk een uitspraak.
huwelijksbeambte en wordt het daarvoor bestemde register alsnog aangeDe heer Kerkkamp vindt het zeer
vuld met de inschrijving van het desonbehoorlijk, dat er vennootschappen
betreffend huwelijk, de verstooting of zijn, die het regelmatig loon drukken met
de herroeping van de verstooting onder
het beloven van tantièmes. Hij vreest
verwijzing naar de rechterlijke uitspraak, ook, dat bij verschillende vennootschapwaarop dit berust.
pen de geëmployeerden van de eventueel
Bij de replieken merkt onder andere de terugwerkende kracht niet zullen profiheer Soer o s o op, dat het nieuwe teeren.
burgerlijk wetboek in Turkije blijkbaar
De heer Fruin: Toch zeker wel, als
weergeeft, wat in het Turksche volk leeft. de belastingen eerst ingehouden zijn ?
Hier te lande wandelt men echter nog
De heer Kerkkamp: In dat geval...
in het duister, wat de volkswenschen
waarschuwt spr. tegen afspraken
Ernstig
naar verandering betreft. Daarom is het
van het opperbestuur aan betrokkenen,
beter zoo weinig mogelijk te veranderen. buiten
den Volksraad om.
De heer Wiranatakoesoema
De heer Van Lonkhuyzen: De
geeft den heer Van Helsdingen toe, dat
regeering
had het hier in den Volksraad
er aan het gezinsleven onder de Inaangekondigd!
heemschen nogal wat mankeert.
De heer Kerkkamp ontkent dat.
Toch is er voortdurend vooruitgang.
De heer Bruineman zet nog eens
Het polygame huwelijk komt hoe langer
onbillijkheid uiteen, dat men thans
de
hoe minder voor. Bovendien komt er uit
om
het totaal-bedrag, de terugwerkende
vrouwen
kringen
de
der
steeds meer
kracht zou weigeren. Dat bedrag is zoo
aandrang om goede Westersche gezinsgestegen, omdat men de zaak zoo lang
toestanden over te nemen.
loopen.
Een wettelijke regeling, als de heer heeft laten
Spr. komt op tegen de demagogische
Van Helsdingen verlangt, zou een doode
van den heer Middenvoorstellingen
dat
de
goed,
letter blijven. Wel is
dorp ....
regeering steunt, alles, wat uit de Inlandsche maatschappij zelve opkomt.
De voorzitter: Dat woord is niet
De vergadering wordt, op verzoek toegelaten.
vandenheer Van Helsd ingen, eenige
De heer Bruineman laat dat woord
oogenblikken geschorst tot gelegenheid dan vallen. Deze schijnt niet voor billijkvoor overleg inzake het gewijzigd heid te voelen, alleen de hartstochten te
amendement-Soeroso c.s.
kunnen opwekken tegen het kapitalisme.
Na heropening der vergadering dupliDe heer jonkman ontkent, dat men
ceert de regeeringsgemachtigde, de heer hier een beroep kan doen op het recht.

—

—

ONDER VIER OOGEN.
Een nummer, dat
absoluut inslaat.
De volgende ware geschiedenis is kort
geleden gebeurd in het Russische stadje
Glinsko, toen een troep dramatische tooneelspelers er gastvoorstellingen gaf.

„Heden wordt het beroemde drama ...
opgevoerd. Tot slot wordt echter een

nummer gegeven, hetwelk alle aanwezigen
in verrukking zal brengen. Dengeen, dien

Ten hoogste [op de billijkheid. Was het

eerste het geval, dan had de raad van

beroep de zaken immers kunnen afdoen.
Spr. handhaaft zijn bezeren, dat de
regeering voor de billijkheid van bezwaren
tegen andere belastingen nooit pleidooi
voert, en hier nu laat voortrekken de
bezwaren van georganiseerde belastingbetalers
De voorzitter hamert: „Hoe kunt
u spreken van voortrekken ?"
De heer Jonkman omschrijft dan
zijn bedoeling in andere woorden.
De heer Middendorp verweet spr.
„speculeeren op hartstochten."
De heer VanLonkhuyzen zei het
beter: „Voor sommigen gelden hier klasseoverwegingen."
Zoo is het. Maar die klasse-overwegingen
worden rechts óók gevolgd. B.v. door
den heer Van Lonkhuyzen. Ook door
Ondernemersraad en -bond. Oók door den
kleinen man.
Maar die heeft onbillijke belastingen
zwijgend te betalen.
Als men uit de schatkist putten wil om
onbillijkheden te vergoeden, dan moet men
beginnen om de grootste onbillijkheden goed te maken.
Dat is spr. 's standpunt, 't welk den
heer Bruineman moge nopen zijn qualificatie te herzien.
De heer Soekawati is niet overtuigd
door de regeering, de heer Kan niet door
de heeren Kerkkamp en Jonkman. De
laatste hoopt, dat de regeering zal zorgen,
dat geëmployeerden, wien de belasting
door hun vennootschap is ingehouden,
deze terugbetaald krijgen, als de ordon-

...

- TWEEDE BLAD.

De ordonnantie wordt goedgekeurd.
Ten 11 uur 15 wordt de vergadering
gesloten en gaat de Volksraad in de
afdeelingen.

De Volksraad.
Misstanden op
onderneming.
De heer Van Lonkhuyzen heeft
tot de regeering de volgende vragen
gericht:
In de Indische Courant van 27 Augustus
jl.,Eerste Blad, komt een artikel voor onder
het hoofd .Wanbeleid op Kotta Blater",
waarin ernstige klachten voorkomen omtrent misstanden, welke onlangs op de
vezelonderneming Kotta Blater aan den
dag zouden zijn getreden.
Dit artikel en nader ontvangen inlichtingen terzake nopen steller dezes de
volgende vragen tot de regeering te
richten:
a. Zijn de mededeelingen omtrent de
toestanden op bedoelde onderneming, in
vorengenoemd artikel gedaan, in hoofdzaak juist?
b. Zoo ja, zijn door het bestuur, de
arbeidsinspectie en den nieuwen beheerder
afdoende maatregelen getroffen om aan die
toestanden een einde te maken en acht de
regeering het niet urgent de arbeidsinspectie op Java te intensiveeren, opdabwanverhoudingen van soortgelijken aard in de
toekomst zullen zijn uitgesloten ?

WETENSCHAPPEN.
Een seismograaf te Medan.
Aardbevingen, waar wij

nantie wordt aangenomen.
De heer Fruin zegt tot den heer Dwldjosewojo : Als er vroeger onbillijkheid is
gepleegd jegens inheemsche belastingbetalers, is dat dan een grond om het thans

van weten.
Reeds eenigen tijd geleden meldden wij,
aldus de Dcli Ct., dat dr. Berlage van
het Magnetisch en Metereologisch Obseróók te doen.jegens Europeesche?
vatorium te Weltevreden, hier ter stede
Spr. is overtuigd, dat elke werkgever zal zou komen om in het Deli-Proefstation
zorgen voor een behoorlijke afrekening een seismograaf op te stellen. Sedert kort
met geëmployeerden, die daarvoor in aanis deze seismograaf thans in werking.
merking komen.
van de drie groote seismoDupliek. Het is één
grafen in Nederlandsch-lndië ; thans zijn
De regeeringsgemachtigde, namelijk dergelijke instrumenten opgesteld
de heer Van den Bussche, dupliceert te Weltevreden, in Ambon en te Medan,
en doet nog eens uitkomen, dat er géén terwijl
eenige kleinere seismografen van
positieve belofte geweest is van den den Vulcanologischen
Dienst over Java
minister, maar een toezegging van oververspreid
zijn.
weging. ..
Voor het instrument, dat in het DcliDe heer Fruin: Dus vanzelf met
Proefstation wordt gecontroleerd, is achter
terugwerkende kracht (Vreugde).
het gebouw van het Proefstation een klein
Art. I,l° wordt aangenomen, met den huisje gebouwd, waarin het toestel onder
heer Soeangkoepon vóór.
een glazen kast (ter voorkoming, dat inArt. 1, 2° wordt eveneens aangenomen. secten een storing te weeg zouden brenopgesteld. Een betonnen blok
Op art. 2 is ingediend het amendëment- gen) staatverbinding
met de aarde. Daarop
de
vormt
Dwidjosewojo.
zoogenaamde
cardanische
bevindt zich een
De voorzitter zegt: Gebruikmawaarop een ijzeren massa rust met een
voet,
kende van mijn bevoegdheid den stand gewicht van een ton. Een kleine trilling
van het geschilpunt aan te geven. Ik van de aarde wordt door deze massa
formuleer dit als volgt*
en eenige instrumentjes overgebracht op
Aan de eene zijde staat het principe, twee staafjes, die de longitudinale en
een principe, dat ook bij andere belastintransversale golven op een met roet
gen gegolden heeft, dat het ongewenscht overdekte rollende papiercylinder regisis een wijziging van belasting-wetgetreeren. De kleine trilling van het blok
ving terugwerkende kracht te geven. Men wordt bij de registratie door cfe instruvoert aan, dat dit principe ook geldt in menten 200 maal vergroot. Het toestel
dit geval, waar de ordonnantie op wetis dus zeer gevoelig en teekent zelfs de
tige wijze is vastgesteld.
allergeringste trilling op. Zoo zal men
Aan de andere zijde staat een toezegop de strooken, ook indien de aarde
ging van regeeringswege, een toezegging schijnbaar rustig is, toch een golflijntje
aantreffen, aangezien het eiland Sumatra
tot nadere overweging van punten, waarover, met de ondernemers op het tijdstip steeds de trilling ondervindt van den
van vaststelling der ordonnantie noggeen oceaangolfslag tegen de Westkust. Het
overeenstemming bestond. Van te voren, diagram geeft kleine aardbevingen ook
zoo voert men aan, zou de regeering zeer nauwkeurig aan.
hebben verklaard, dat haar bedoeling
Het zal voor de meeste lezers wel
anders was, dan tenslotte bij de toepaszijn te hooren, dat gedurende
verrassend
sing van de ordonnantie aan het licht is de enkele weken, dat het instrumenthier
gekomen.
ter stede staat opgesteld, reeds meerdere
De situatie is dus deze. Principe en aardbevingen zijn geregistreerd, waarvan
er twee van zoodanigen aard waren, dat
toezegging staan vast, maar staan tegenover elkaar. De vraag is, M. H., of de de registreerende pennen buiten de
gedane toezegging naar vorm en inhoud diagramstrook schoten en het instrument
en voor den Volksraad van voldoende onklaar werd. Bijna iedere week vindt
kracht zijn om in dit geval het principe hier een aardschok plaats. Deze bevingen
te doorbreken. Dat is, wat wordt betwijen schokken zijn evenwel zóó gering,
feld. Dat is, waarover nu wordt gestemd. dat men ze anders niet voelt noch op
Het amendement wordt verworpen andere wijze opmerkt. Alleen het zeer
gevoelige instrument teekent ze aan. Het
met 25 tegen 24 stemmen.
feit
is ook in geenen deele onrustbarend,
de
gestemd
heeren: Moh.
Vöör hebben
maar een eenvoudig gevolg van den
Ali, Hadiwidjojo, Kerkkamp,
vulcanischen aard dezer landen.
Dahler, Jonkman, Óetojo, SoangIn het huisje, waar zich het toestel
koepon, Datoek Kajoe, Ratu
bevindt, staat verder een astronomische
Langi, Soeroso, Hulstijn, Thamklok opgesteld, die iederen dag, volgens
rin, Suermondt, Soejono, Wihet per radio geseinde tijdsein van Malaranatakoesoema, Rückert, Midbar, wordt gecontroleerd en gelijk gezet.
dendorp, Dwidjosewojo, Soekawati,
NjaArif, Alimoesa, Deze klok, welke ook de minuten en
Soetadi, Apituley en Mochtar. seconden registreert, geeft de tijden aan,
Tegen hebben gestemd de heeren: die op den rand van de diagramstrooken
Lonkhuyzen, Fuhri, KhouwKim komen te staan, waardoor men steeds
den
An, Tjia, Loa, San d k uy 1, Monod, na kan gaan, op welk moment vaninstrudag een bepaalde beving door het
Bruineman, Roep, Kan, Van Helsment geregistreerd werd.
dingen, Van Aalderen, SchmutFruin,
zer, s'Jacob, Van Zalinge,
De diagrammen van het toestel, dat
Engelenberg, Van Baaien, Zeyonder het dagelijksche toezicht staat van
del, Van derweyden, De Hoog, drs. P. A. Rowaan, worden geregeld opBlaauw, Yo Heng Kam, Diepgezonden naar het observatorium te
huys en de voorzitter.
Weltevreden, waar de geregistreerde
(De heeren Mandagie en Ten curven worden vergeleken met hetgeen
Berge waren niet aanwezig bij de sternaldaar door de seismograaf is geregistreerd.
oproeping.)

.

niets

Der kuische Suzanna een nieuw kapsel
gegeven.
Nieuwe hoeven aan de pooten van de
voor Elias' wagen gezet en de
Een wereldwonder aan de paarden
weg naar den hemel duidelijk aangegeven
vergetelheid ontrukt
Der uitdrukking van het gezicht van
Dat niet zoo heel lang geleden de
meer vastberadenheid gegeven en
wonderen de wereld nog niet uit waren,
vrouw mooier gemaakt.
'otiphars
bewijst het kerkarchief van Nyed, een
Een en ander moét geschied zijn, onkleine gemeente in Zweden.
3 November 1836 te Ullerud,
Ziehier, wat een inwoner van dit
weden. Verdient de naam van dit
plaatsje, blijkens zijn op schrift gestelde wereldwonder, Björklund, geen vermelhet niet bevallen of versmaden van de
„Internationale" wordt in Rusland met
gevangenisstraf gestraft.

dit laatste nummer niet bevalt, en het
niet zal toejuichen, zal de tienvoudige
prijs, fvelken hij voor zijn kaartje betaald heeft, zonder mankeeren aan de
kas uitbetaald krijgen."
Alle toegangsbewijzen waren binnen
De leider van den troep werd langzameruren uitverkocht, want den inenkele
hand wanhopig, omdat het theater bijna woners was het niet zoozeer om dit
eiken avond leeg was. Hij ontving nog laatste nummer als wel om den tienverklarig, gewrocht heeft:
niet eens genoeg om de huur te betalen, voudigen prijs te doen. De meesten dachDe tien geboden veranderd en het zesde
om van het honorarium der spelers heeleten in stilte in ieder geval te zeggen, dat verbeterd.
hoe
spreken.-Zwaar
peinzend
maal niet te
het nummer hun niet bevallen was en
een uitweg te vinden, wandelde hij op het geld te vorderen.
Voor een der roovers aan het kruis een
straat toen hij een koopman ontmoette,
neus gemaakt, en zijn vingers
Des avonds was de zaal voor de nieuwe
die hij in het buitenland had leerenkennen. eerste
gestrekt.
maal eivol. De lui interesseerden
Pontius Pilatus gepolijst, in zijn muts
„Waarom zoo somber ?" vroeg deze. zich echter niet in het minst voor het
nieuw stuk gezet en hem van voren
werd,
gegeven
doch
een
hetwelk
tooneelstuk,
troep
van
hem
zijn
Toen de leider
den
toestand schilderde, meende de volgeling wachtten in spanning op het slot van de en van achteren beschilderd.
van Mercurius, dat hij toch maar moest voorstelling.
Den engel Gabriel nieuwe vleugels
laten spelen, dan zouden de menschen
gemaakt
drama
verscheen
en zijn gezicht verguld.
van
het
Na afloop
wel komen.
zette
en
het
tooneel,
op
orkest
het
een
De dienstmaagd van den Opperpriester
„Neen", antwoordde de directeur, „de Russische volkslied in. Zooals in Rusland drie uren beschilderd.
i
zaal is voortdurend leeg, de lui willen gebruikelijk is, stonden de menschen onSt.
Een
nieuwe
tand
in
den
van
mond
op,
der het spelen van de „Internationale"
niet komen".
gezet
en
veeren
van
den
haan
Petrus
de
De handelsman dacht een oogenblik zongen mede en applaudisseerden onder vernieuwd.
het luid gejuich.
na en zei:
Den hemel nieuw gespannen en eenige
Daarna kwam de koopman eerst ten
„Ik zal bij de inwonners wel de noodige tooneele
nieuwe sterren aangebracht.
en riep met luider stem:
belangstelling voor jullie troep opwekHet vagevuur aangewakkerd en de
„Wien dit nummer niet bevallen is,
ken, wanneer je mij een winstaandeel
van den duivel afschrikwekzonder
dispuut
grimassen
den tienvoudigen
garandeert in de voorstelling, die morgen krijgt van
gemaakt.
kender
prijs
zijn
entree-biljet
aan de kas
gegeven wordt."
uitbetaald".
De heilige Magdalena verbeterd, die
de
volgende
hij
Den volgenden dag liet
zich
niemand,
Natuurlijk
meldde
want
geleden heeft.
veel
affiches aanplakken:

iozef

feveer

ding in de annalen der geschiedenis.
Hij was blijkbaar tevreden met een
bedrag van zeventig Kronen.
Van beroep was hij schilder.
Si non è vero.....

D j o n g o s.
Het Djocj. Dagbl. vertelt het volgende
niet zeer waarschijnlijke verhaal :
In het midden van de groote eetzaal
van het hotel hadden ze een tafeltje
gevonden, zoodat ze zonder moeite iedereen op hun gemak konden opnemen
en critiseeren. Meestal waren de dames
het slachtoffer: geen toilet was mooi
genoeg, geen kapsel elegant genoeg, geen
juweel vond genade in hun oogen. En
vooral de zoon stak zijn meening niet
onder stoelen of banken, vaak tot groote
ergernis van mama, die het dan echter
noodig vond, op even luiden toon haar
zoon te kapittelen.
Maar dan protesteerde zoonlief heftig:
„Hou toch op, moe, je maakt me bij

ONDERWIJS.

Scheepsberichten.

Centrale Mijnbouwschool.
Onze correspondent te Djokja meldt:
Naar wij vernemen, wordt gepoogd een
Centrale Mijnbouwschool op te richten op
Sumatra, welke alsdan waarschijnlijk bij
de Gouvernements- Boekit- Asam-steenkolenmijnen te Tandjong-Enim zal komen
te staan. Een gevolg hiervan zal wezen,
dat de bestaande mijn-cursus te Weltevreden zal worden opgeheven. Indien de

„Rotterdamsche Lloyd".
Mailschepen.
Het s.s. Indrapoera 4 Sept. p. Suez Uitreis.
Het s.s. Insulinde vertrekt 18 September v.
Rotterdam.
Het s.s. Patria 5 September van Colombo

Thuisreis.

Het m.s. Slbajak 30 Augustus a. Rotterdam

Thuisreis.

Het s.s. Slamat due 9 September Priok
Kustreis.
Het s.s. Tambora 7 September a. Priok

desbetreffende begrootingsstukken worden
goedgekeurd, zal de oprichting van deze Uitreis. Tjermai September
Het s.s.
3
v. Port Said
school in 1931 een voldongen feit zijn. Thuisreis.
Het is de bedoeling, dat jongelieden
Het s.s. Tabanan vertrekt 4 September v.
van 16 tot 18 jaar aan deze school in 4 Rotterdam Uitreis.
Vrachtschepen.
a 5 jaar op K.W.S.-basis zullen worden
Het s.s. Bandoeng 5 Sept. v. Tdj. Karang
opgeleid tot mijnbouwkundigen en waar
hiervoor zoowel Indo-Europeesche als Thuisreis.
Het s.s. Bondowoso Java Bengalen Lijn.
Javaansche jongelieden in aanmerking
Het s.s. Buitenzorg S.V.D. 29 Aug. v. Cokomen, is deze aangelegenheid ook voor lombo
Thuisreis.
het I.E.V. van groot belang. Gedurende
Het s.s. Djambi 30 Augustus a. Macasser
de opleiding tot mijnbouwkundig opzichKustreis.
ter of assistent-geoloog zullen de leerHet s.s. Garoet 27 Augustus v. Rotterdam
Uitreis.
lingen betaling ontvangen voor het zooHet s.s. Djember S.V.D. due 8 September
wel boven- als ondergronds gepresteerde,
variëerende van f 1,50 tot f 3,—per dag, Priok Uitreis.
Het s.s. Gorontalo 1 September a. Palemwaardoor zij dus reeds aanstonds in
Kustreis.
bang
eigen behoeften zullen kunnen voorzien.
Het
s.s. Jacatra Java Bengalen Lijn.
De leerlingen worden dus beschouwd als
Heta_.s. Kedoe S.V.D. 8 Augustusa. Hamvrije werklieden, die, Zooals dat ook bij burg Thuisreis.
de mijnen in Limburg het geval is, na
Het s.s. Kertosono Java* Pacific Lijn.
Het m.s. Kota Baroe S.V.D. 2 Sept. v.
het practische werk schoolonderricht
Colombo Thuisreis.
ontvangen : overdag en 's avonds.
m.s. Kota Oede S.V.D. vertrekt 12 Sept.
Als eisch van toelating wordt gesteld : v. Het
Rotterdam.
eind lagere school 7de klasse, met
Het m.s. Kota Men S.V.D. 26 Aug. p.
minstens het cijfer 6 voor Nederlandsch,
Suez Uitreis.
taal en rekenen. Gedurende het eerste
Het m.s. Kota Radja S.V.D. 6 Sept. v.
Makasser Kustreis.
jaar van de opleiding zal de cursus uitHet s.s. Madioen S.V.D. 6 Sept. a. Rottersluitend uit bovengrondschen arbeid bedam
Thuisreis.
enz.,
en
staan, zooals smeden, timmeren,
Het s.s. Marken S.V.D. 30 Aug. v. Rotterde
opmet
zullen de leerlingen geregeld
dam Uit.eis.
zichters in de mijnen afdalen, om daar
Het s.s. Menado 24 Aug. a. Rotterdam
alreeds met het werk vertrouwd te geThuisreis.
raken.
Het s.s. Modjokerto Java Pacific Lijn.
Het s.s. Palembang 31 Aug. a. Rotterdam
De studie is, evenals de toekomst der Thuisreis.
abituriënten, zeer goed. Men bedenke
Het s.s. Samarinda 29 Aug. a. Makasser
slechts, dat de leerlingen, die dezen cursus Kustreis.
met vrucht hebben doorloopen, direct
Het s.s. Siantar Java Pacific Lijn.
geplaatstkunnen worden bij hetMijnwezen,
Het s.s. Sitoebondo 20 Aug. v. Suez. Uitreis.
de 8.P.M., de Nederlandsche Koloniale
Het s.s. Soekaboemi 3 Sept. v. Sabang
Thuisreis.
Petroleum Maatschappij, de BillitonHet s.s. Ternate S.V.D. 24 Aug. v. Port
mijnen, bij de firma Erdman en Sielcken,
Said
Uitreis.
AsphaltBoeton
de Oost-Borneo Mij., de
Het s.s. Toba 18 Aug. v. (charter).
Mij, enz., op een beginsalaris van ongeveer
Het s.s. Tosari 2 Sept. a. Marseille Thuisf 200,— bij de particuliere instellingen. De reis.
firma Erdman en Sielcken geeft bijvoorHet s.s. Texel 2 Sept. v. Djeddah Uitreis.
beeld een beginsalaris van f 200, per
Het s.s. Vlieland 3 Sept. v. Rotterdam
maand met jaarlijksche verhoogingen van Uitreis.
f 25,— en een toelage van f 5,— per dag
Jav a—N e w-Y or k Lij 'n.
voor werken in de rimboe. De eindsalaHet s.s. Dcli a. 5 Sept. Philadelphia
rissen varieeren van f 700,— tot f 1000.— Thuisreis.
Het s.s. Merauke v. 2 Sept. Sabang Thuisreis.
Gelijk men ziet, opent dit niet het minst
Het s.s. Blitar v. 7 Sept. 9 Makasser
perspecvoor I. E. V.-jongens behoorlijke
Kustreis.
tieven, terwijl voor hen, die dezen cursus
Het s.s. Tapanoeli 3 Sept. p. Suez. due
zullen hebben gevolgd, wel nimmer 26 Sept. Priok Uitreis.
werkloosheid zal bestaan, waar steeds
„Holland Amerika Lijn".
vraag is naar mijnbouwkundigen, die de
handen flink uit de mouw weten te
Jav a—N e w-Y or k Lij n.
steken.
Het s.s. Beemsterdijk 26 Aug. v. Suez, due
Als minimum-leeftijdsgrens om tot de 16 Sept. Priok Uitreis.
op te richten school te worden toegelaten,
Het s.s. Boschdijk 25 Aug. v. Alexandria
wordt 15 jaar aangenomen, terwijl de Thuisreis.
Het s.s. Breedljk v. 23 Aug. Norfolk, due
leerlingen op 16-jarigen leeftijd in de
3
Priok Uitreis.
Oct.
mogen
mijnen
werken. Het is de beHet s.s. Blommersdljk 26 Aug. Medan
doeling een voorklasse te koppelen aan
deze Mijnbouwschool, waar nog eens extra Thuisreis.
Het s.s. Blijdendijk vertrekt vermoedl. 8
les gegeven zal worden in de Hollandsehe
Sept. v. Palembqng Kustreis.
taal, rekenen, teekenen en aardrijkskunde.
Daarna volgen twee jaar onderwijs ter De scheepsbeweging in onze haven.
algemeene ontwikkeling (H. B. S.) en
Aangekomen d.d. 11 Sept. '29:
daarna twee jaar vakstudie met veel
de s.s. Erypelus, Merak, Pahud, Chosen
practisch werken in de mijnen, geoloMaru, Reijnst, G.G. Piket. Prometheus.
giseeren en karteeren.
Te verwachten d.d. 12 Sept. '29:
de s.s. Melchior Treub, Barends, Fusyama.
wordt,
dat
een
derjaarlijks
Gerekend
Both.
tigtal flinke jongelieden tot dezen cursus Roebat,
Vertrokken d.d. 11 Sept. '29:
zal kunnen worden toegelaten. In verde s.s. Silver Belle, Kotta Radja, Eryband hiermede heeft men zich tot het medon,
Generaal van Swieten, \Schouten, Sibestuur van het Bureau voor Arbeidsbigo, Boelongan, Athctdijke, Pr. Juliana.
bemiddeling te Djokjakarta gewend om
Ter reede:
de s.s. Nurmahal, G.G. Piket, Erypelus.
inlichtingen, ot de animo zoowel onder
Europeesche als Javaansche jongelieden Groningen.
Dok:
voldoende groot zal wezen, om de opde s.s. Coelinda, Sloet van de Beele.
richting van deze Mijnbouwschool te
D o k kade:
zijner tijd te wettigen.
de s.s. Bontekoe, Stam.
Wij meenen, dat hieromtrent wel geen
D o kb oe i:
twijfel zal behoeven te bestaan.
het s.s. Batoe.
Benoewa-kade:

—

Mutaties.
te Djocja meldt
correspondent
Onze
Benoemd tot tijdelijke onderwijzeres aan
de Hollandsch-Cnineesche school te Djokjakarta, mevrouw S. Krenning.

Benoemd tot onderwijzeres aan de
Hollandsch-Chineesche school te Djokja-

karta, mevrouw

A.J.H. Ditmar-Janssen.

het s.s. Siakh.

Boeien:

het s.s. Tjitaroem.
Qenuakade:
het s.s. Tjipondok.

Amsterdam kade:
de s.s. Op ten Noort, van der Capellen,
Merak.

Rotterdamkade:
de s.s. Kota Radja,

Blitar, Kertosono.

Overgeplaatst van de Hollandsch-Chineesche school te Djokjakarta naar de
openbare Europeesche Lagere meisjesschool te Salatiga de onderwijzeres mejuffrouw H.A. de Ruyter van Steveninck.
Bij besluit van den directeur van Onderwijs en Eeredienst, dd. 4 September j.1.,
is aan de vereeniging Mohamaddijah te
Djokja vergunning verleend om te Wonokromo (Bantool), met ingang van het
schooljaar 1930-1931, een bijzondere Inlandsche standaardschool te openen. Deze
school zal een vervolgschool wezen met

Eryades.

iedereen te schande! De djongos verstaat
ieder woord, dat je zegt. Wat moet die
er wel van denken?"
Maar djongos dacht niet: met onbewogen gezicht serveerde hij de achtereenvolgende gangen, correct, zooals
overeenkwam met de standing van het

„Ilestfasjé," meende de zoon. „mèn een
biet."
Djongos bood met een elegante beweging een mocca glacé aan.
Luidruchtig gaf off spring wederom een
meening ten beste.
Je mag blij zijn, dat die er niks van
begrijpt tenminste, meende ma, en wees
met haar lepeltje over haar rechterschouder naar den jongen.
„// est trop béte et trop noir," had de

twee jaarklassen.

hotel.
Ma en zoon werden het er dus niet
over eens, of djongos al dan niet de
weinig elegante conversatie op waarde
wist te schatten. Het werd een moeilijk
probleem, daar zoonlief voor niets ter
wereld zijn opmerkingen wilde staken.
Met vrouwelijk vernuft vond ma tenslotte een oplossing:
—Je hebt nou toch je eindexamen
H. B. S. en je gaat Fransch studeeren;
doe het dan tenminste in het Fransch 1
Zoo gezegd, zoo gedaan. Het jonge
mensch sprak er dapper op los en ma
liet zich evenmin onbetuigd. Het was
duidelijk merkbaar, dat zij haar huwelijksreis te Parijs had doorgebracht : ze sprak haar Fransch in elk
Nederlander.
geval als een geboren
En daar ze haar Nederlandsch sprak als
een geboren ... Amsterdamsche, ontstond
er een .hybridisch taaiproduct, dat een
francophiel toehoorder noodzakelijk in
verrukking moest brengen.
„Choli bichou," zei mama smalend, toen
een aardig meiske voorbij kwam. Eenigszins geërgerd, keek. haar partner om,
haalde zijn schouders op en bracht haar
naar een veraf gelegen tafeltje.

—

S.M. ,Nederland."
Het s.s. Roepat van de S.M.N. arr. 5 dezer te Priok en wordt 11 dezer te Soerabaia
verwacht.
Het s.s. Simaloer van de S.M.N, vertrok 5
dezer van Sabang naar Java.
Het m.s. Poelau Laut van de S.M.N. arr. 5
dezer te Marseille.
Het s.s. Enggano van de S.M.N, vertrok 5
dezer van Singapore naar Holland.
Het s.s. Borneo van de S.M.N, vertrok 4
dezer van Priok naar Holland.
Het s.s. Salawati van de S.M.N, vertrok 4
dezer van Priok naar New-York.

waardige spruit klaar.

Djongos hield, correcter dan ooit, een
lucifer bij 's jongelings sigaret; op ma's
verzoek bracht hij nog een mocca glacé,
vervolgens een derde.
Den volgenden ochtend zat zoon alleen
aan het ontbijt. Het ijs had zijn werk
grondig gedaan: mama was ongesteld.
Ook den volgenden ochtend zat zoon
alleen zijn mata sapi te bewerken ; djongos drentelde om den stoel heen en weer.
Maar toen de spes patriae den derden
ochtend wederom alleen ontbeet, werd
het djongos te machtig. Juist toen het
heerschap wilde opstaan, boog hij zich
over de tafel en vroeg met heviggeïnteresseerd gezicht en sterk Parijsch accent:
„Est-ce que madame votre mère est encore

souffrante ?"

Djongos had gevaren op de Messageries Maritimes en was zestien jaar lang
hutjongen van den kapitein geweest.

DE INDISCHE COURANT
Derde Blad Donderdag 12 September 1929.

NEDERLAND.
Het boek vanDe Kat An gelino.
Een mooie recensie.
Den Haag, .11 Sept. (Aneta). In de

BRIAND.
Tacticus, geducht maar
bekorend strijder.

Den Haag, 11 Sept. (Aneta). Tot voorzitter van de Eerste Kamer is benoemd
mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk.
(Baron De Vos van Steenwijk, chr. hist.,
is sedert 22 April 1913 lid van de Eerste

Britsche voorstel goed te keuren.
De Japansche gedelegeerde zal dienovereenkomstig worden geïnstrueerd.

Indische Gids schreef professor Nederburgh een opwekking tot lezing van het
werk van De Kat Angelino door de Indische élite en in de ruimste kringen.
Hij constateert, dat het boek een bewonderenswaardige arbeid is, en een bijbel
vormt van koloniaal geloof.

siteit te

Wilton en Feyenoord.
Fusie.
Op
(Aneta).
September
Rotterdam, 11
van
de
van
aandeelhouders
vergadering
de

Scheepsbouwmaatschappij

Rotterdam, 11 September (Aneta). De
lijken van nog twee slachtoffers van de
ramp van de Vimeira zijn uit de rivier

opgehaald.

het voorstel tot fusie met „Feyenoord"

aangenomen.

Kardinaal Van Rossum.
Den Haag, 11 September (Aneta). Kardinaal Van Rossum bracht een bezoek
aan de R.K.Handelshoogeschool te Tilburg
en aan den bisschop van Den Bosch.

Als NIETS helpt,
helpt een Trekkertjes.

Indië-postvluchten.

Eerste vlucht op 12 Sept.
Voorloopig geen
passagiers.
De postvluchten der K.L.M. Amsterdam
Batavia vice-versa zullen 12 September
a.s. aanvangen.
In een onderhoud met den heer Hans
Martin, secretaris der K.L.M., deelde deze
aan een correspondent van de Loc. de
volgende bizonderheden mede:

—

De dienst zal in stand worden gehouden
met vier driemotorige Fokkervliegtuigen
voorzien van Titan-motoren, terwijl een
vijfde driemotorige Fokker als algemeene

BUITENLAND.
Veertien menschen
verdronken.
Aanvaring op de
Schelde.
(Aneta.) Het
September
Walsoorden.il
Belgisch stoomschip Estella werd gedurende den nacht op de Schelde aangevaren
door de Duitsche boot Herwig, tengevolge

waarvan het zonk.
Door sleepbooten werden twee opvaren-

den gered ; de overige dertien en de loods

verdronken.
Onder de omgekomenen zijn geen
Nederlanders. Verschillende lijken zijn

reeds aangespeeld.

reserve in Nederland zal worden gehou-

De woelingen in

den om in te vallen bij eventueele
mankementen.
Bij de samenstelling der bemanningen
is er rekening mee gehouden, dat eerst
de piloten vertrekken, die den tocht reeds
eerder hebben gemaakt. Dezen zullen dan
telkens vergezeld worden van een tweeden piloot, die den weg nog niet kent.

zal
bevlogen
traject
op
worden als
de vorige Indiëvluchten. De K. L. M. heeft de zaak
zorgvuldig voorbereid en op niet minder
dan 21 stations onderweg ijzeren kisten
met de meest voorkomende onderdeelen
doen plaatsen. Op de vijf hoofdstations,
Amsterdam, Bagdad, Karachi, Bangkok
en Bandoeng, zijn bovendien nog grootere
onderdeelen gebracht als: schroeven,
assen, wielen enz. Wat alleen deze voorbereiding al aan moeite gekost heeft. ..
De K.L.M, heeft nu overal vaste
agenten zitten, die haar belangen behartigen. Bij de vliegers is ook de
bekende militaire vlieger dr. Jongbloed
uit Soesterberg, die speciaal opdracht
heeft gekregen de hygiëne onderweg
te bestudeeren, als de gevaren van het
klimaat voor de vliegers, de mogelijke
ziekten enz. Ook dit is reeds geruimen tijd voorbereid. Onder andere
heeft men vragenlijsten gezonden aan
de 21 stations ter invulling door de
lokale geneesheeren.
Deze zullen nu door dr. Jongbloed
bestudeerd worden. Het programma met
de namen der piloten luidt als volgt:
12 September: Smirnoff en Beekman.
19 September: Duimelaar en Tepas.
3 October: Frijns en Soer.
17 October: Aler en dr. Jongbloed.
Van Dijk.
31 October: Beekman en Hondong.
en
Tepas
14 November:
28 November "■ Soer en Wiersma.
12 December: Smirnoff en Sillevis.
28 December: Van Dijk en Pellens.

Hetzelfde

en Van Mesel.
Voorts worden nog ingedeeld de vlieVan
9 januari: Hondong

gers: Parmentier, Van Onlangs,
Veenendaal, Te Roller, Kress Both en
Blaak. Als mecaniciens gaan mee Veenendaal, die al eerder naar Indië mee
gevlogen is, Dunk, Waalewijn, Bruyne.'
stem, ook al eerder, Buitenhuis en Naber.
Doordat men nu onderweg zooveel
reservemateriaal heeft geplaatst, heeftinmen
de
belangrijk aan gewicht bespaard
vliegtuigen zelf.
Deze kunnen nu voor 350 K. G. per
vliegtuig aan post meenemen.
De prijs voor de brieven blijft 75 cents
per 20 gram en 40 cents voor briefkaarten boven het gewone Indische tarief.
Gerekend wordt/-* dat de vluchten ieder
10 tot 14 dagen in beslag zullen nemen.
BaDe tijden zijn zóó genomen, dat in terzekeren
een
gedurende
tavia steeds
mijn twee vliegtuigen aanwezig zijn. Met
eventueele defecten of pech van een
vliegtuig heeft men dan steeds nog de

Palestina.

Geruststellende

orders.

Malta, 11 September (Aneta-Reuter.)
Het slagschip Royal Sovereign, dat in
verband met de woelingen in Palestina
derwaarts werd gezonden, heeft bevel
ontvangen om deel te nemen aan den

zomerkruistocht van het Britsche Middellandsche Zee-eskader.
Tevens is de aan de troepeneenheden
te Malta gegeven order om zich gereed
te houden, teneinde elk oogenblik naar
Palestina te kunnen vertrekken, ingetrok-

ken.

China en Rusland.
Het vechten

opgehouden.
Moekden, 11 Sept. (Aneta-Reuter). Een
officieel communiqué meldt:
Op den avond van 9 dezer is het
vechten opgehouden.

van de telegraaf-,
keerde naar
spoorwegdiensten
douane- en
Het

stafpersoneel

Pogranichnaya terug.

Russische aanvallen
Moekden, 10 Sept. (Spec. Dienst Soer.

Hbl). Een officieel communiqué meldt,
dat het spoorweg-, telegraaf- en radiostation verwoest werd; 40 soldaten en
20 spoorwegbeambten werden gedood of

gewond, grootendeels door bommen,
welke uit vliegmachines werden gewor-

pen.
De Russische vloot tracht den mond
van de Sungari-rivier te forceeren.
De Chineesche vloot heeft in den riviermond mijnen gelegd.
In den morgen van 10 September werd
Muling, ten Westen van Pogranichnaya,
door vliegmachines gebombardeerd.

In Marokko.
Aanvallen.
Rabat, 11 September (Aneta Bordeaux

Radio). Een honderdtal kwaadwilligen
een uit
vielen in de streek van Roudenid tiranFransche
groep
60 man bestaande
leurs aan.
de
Met gepantserde auto's worden
aanvallers vervolgd.

Om het Saargebied.

Delegaties.
beschikking over een tweede.
Berlijn, 11 September (Aneta Naven
overwinEr zijn vele moeilijkheden te politieke
Radio). In een zitting vanhet Duitsche
ook
onder
nen geweest, waaronder
Woensdag jfl. gehouden,
In Turkije, waar men de K.L.M, met kwaad kabinet,
den
minisWirth,
van
minister
gezind s, is men bang een precedent presidium
werd bevan de bezette gebieden, een
delete scheppen, door der rf.L.M. het geregeld ter
van
sproken de samenstelling
terugde
landen toe te staan.
voor
gatie uit het Saargebied
opDaarom moet voor iedere vlucht
gave van dat district.
nieuw toestemming gevraagd woraen.
Zij werd gevormd en de oud-staatstot hoofd
Passagiers zullen voorloogaan. secretaris von Simson benoemd
pig nogniet meekunnen
van de delegatie.
De posterijen hebben beslag op de gezal de
Volgens een bericht uit GenèveHandel,
gelegd
heele laadruimte van 350 K. G. post
van
is,
directeur van het ministerie
en alleen, als er niet voldoende
Elbel, de Fransche delegatie uit het
zouier wel eens een passagier meekunnen. Een vaste' regeling is naar {nen Saargebied presideeren.

begrijpt

op deze manier niet te tretten.

van het gelaat ernstig
of geamuseerd ? Beide,, zou men eigenlijk
zeggen. Een man, die een zware verantwoordelijkheid draagt en die weet, dat
hij zich steeds volkomen meester moet
zijn, maar die toch niet geheel kan
nalaten 's werelds schouwspel met een
lichtelijk ironisch, een soort sceptisch
vermaak gade te slaan.
Elf of twaalf maal
de biografen
strijden erover vervulde hij reeds in
den loop der laatste twintig jaren de
functie van minister-president van Frankrijk. Gemoedelijk en wat nonchalant
grappig sprak hij zelf, in de plechtigheid
van de openingsvergadering van de
Herstelconferentie, van het onmatig gebruik, „l'usage immodéré", dat hij misschien van die functie gemaakt had.
Oud ? Door ziekte verzwakt ? Wacht u
wel met een antwoord, als gij hem enkel
ingedoken of gebogen hebt zien zitten of
zacht slenteren. Wacht totdat gij hem
hebt zien opstaan om het woord te
voeren in een volle zaal, waar fel gelet
wordt op hetgeen hij gaat zeggen, wacht
totdat hij met gedempte stem zijn eerste
zinnen gesproken heeft, totdat hij contact
heeft met zijn gehoor.
Een transformatie heeft zich dan als
ongemerkt voltrokken. Een man in de
volle kracht van een groot talent, van
een pakkende overredingsgave, van een
sterk meesterschap over zijn woord,
komt op. Men denkt aan geen leeftijd
meer, hij is niet klein, niet moe, niet
hoog in de schouders meer. Hij is even
geducht als bekorend strijder, de feiten,
de beelden, de lyriek, de logica en de
ironie gebruikend al naar de behoeften
van het oogenblik, al naar het tactisch
nut; een boeiend mengsel van kunstenaar
en realist, van groot woordvioloncellist
en practisch politicus.
Een herinnering nog in aansluiting
bij dit silhouet. Briand's groote gave
en kracht als redenaar-politicus in het
Fransch parlement is steeds geweest
de stemming en de gedachten van zijn
hoorders zoo juist en fijn aan te voelen,
dat hij op elk bepaald oogenblik, voor
elk bepaald geval en in elke bepaalde
situatie die woorden wist te vinden,
die het best konden pakken en overtuigen tegelijk. In de bijna kwart eeuw,
dat hij nu in de Fransche politieke
wereld een zeer vooraanstaande plaats
inneemt en ontelbare redevoeringen heeft
uitgesproken, vaak in de moeilijkste en
neteligste situaties, herinneren ook de
politici met het beste geheugen zich
steeds één geval, dat Briand een woord
gezegd heeft, dat in de situatie op het
oogenblik beter gezwegen ware geweest
Nu bijna 19 jaar geleden, in een
late avondzitting op een Zaterdagavond
van eind October 1910, bij een interpellatie
naar aanleiding van het bedwingen van
een spoorwegstaking, gebruikte Briand,
als minister-president, op de tribune een
uitdrukking, die eigenlijk heel moedig,
heel openhartig was, maar onnoodig
en niet geschikt voor de overspannen
atmosfeer van een late avondzitting en
die er een soort onweer deed uitbarsten.
Maar onmiddellijk was hij zelf degeen,
die het helderst den toestand inzag, en
toen hij, nadat eindelijk de storm bedaard
en zijn rede teneinde was, van de tribune
kwam en weer in de ministerbanken
terug was, moet hij, naar een vertrouwde

—

De Luchtmail.
De veertiendaagsche Holland—

Rustig weggedoken zit hij in den auto,
die hem naar het Binnenhof brengt, de
hand onder de kin, de mond bedekt door
den breeden zwaren snor, de schouders
hoog. Langzaam, gebogen, toch meer
bedaard voorzichtig dan vermoeid, stapt
hij uit, schrijft een medewerker van de
N. R. C.
Is de uitdrukking

Wilton, werd

Japan doet mee
Tokio, 10 Sept. (Spec. Dienst Soer. Hbl).
Na volledige bespreking van het voorstel van Henderson te Genève inzake

herziening van het Volkenbondsstatuut,
teneinde dit in overeenstemming te brengen met de situatie, geschapen door de
inwerkingtreding van het anti-oorlogsverdrag, heeft het kabinet besloten, het

Voorzitter Eerste Kamer.

Kamer.
Hij werd in Juli '59 geboren, studeerde
aan de universiteit te Leiden, was referendaris bij den Raad van State, lid van
de Provinciale Staten van Overijssel, is
lid van den Hoogen Raad van Adel, lid
van de Legercommissie, curator van de
universiteit te Groningen, en lid van den
Raad van Defensie.
Professoraat.
Hij is ridder in de orde van den NeD r. P. R. M i c h a e 1 derlandschen Leeuw).
Rotterdam, 11 September (Aneta). De
De ramp van de „Vimeira".
Rotterdamsche chirurg P. R. Michael is
benoemd tot professor aan de UniverNog twee slachtoffers
Groningen.

VOLKENBOND.

—

zegsman mij eens vertelde, met die
voorliefde voor zeemanstermen, die
hem eigen is, zachtjes en kalm glimlachend tot zijn buurman, den toenmaligen minister van marine, vice-admiraal Lacaze, gezegd hebben: „Admiraal,

Fransche voorstellen
aangenomen.
Genève, 10 Sept. (Spec. Dienst Soer.
Hbl.). De vergadering van den Volkenbond nam twee Fransche voorstellen
aan: in de eerste plaats het voorstel
betreffende de bijeenroeping van een internationale economische conferentie, en
in de tweede plaats: het voorstel inzake
een verzoek aan den Raad van den Volkenbond om een vergadering te beleggen,
teneinde te komen tot een internationale
overeenkomst ter voorkoming van fluctuaties in de prijzen van steenkolen en
suiker.

De bommenmakers.
Terroristische

samenzwering.
11 Sept. (Aneta-Reuter). Een

Berlijn,
gevaarlijke terroristische samenzwering,
gericht tegen de republiek, is ontdekt. Zij
was georganiseerd door nationalistische
dwepers. De leden waren voornamelijk
aangeslotenen bij de „Consul"-organisatie,
gesticht door den oud-kapitein ter zee

Ehrhardt.
Twintig man, die betrokken zijn bij
de jongste bomaanslagen over geheel

Duitschland gepleegd,

zijn

gevangen

genomen. Hun leider, Nickels genaamd,

is een gewezen kapitein bij de politietroepente Stuttgart.

Het marineschandaal.
Een onderzoek
Washington, 11 Sept. (Aneta-Reuter).
De Senaat beval het instellen van een
formeel onderzoek inzake de handelingen
van Amerikaansche scheepsbouwmaatschappijen in verband met de in 1927
te Genève gehouden Internationale Marine

Conferentie.

MacDonald naar Amerika.
28 September.
New-York, 11 September (AnetaReuter.) Volgens de World zal Ramsay
MacDonald, vergezeld van zijn dochter
Ishbel per Berengariaop 28 dezer naar
de Vereenigde Staten vertrekken.

Plotseling overleden.
SirGilbertClaytonf
Bagdad, 11 September (Aneta-Reuter).
Sir Gilbert Clayton, Hooge Commissaris
in Iraq, is, na het spelen van polo, in
elkaar gezakt en overleden.

Parlement ontbonden.
Canberra, 12 September (Aneta-Reuter)
Het Australisch parlement is ontbonden
Slapende verbrand.

Battle Lake (Minnesota),

11 September

(Aneta-Reuter). De heer O.J. Kvale, lid
van het congres voor de Arbeiderspartij,
is verbrand, terwijl hij .lag te slapen,
doordat het huis, waarin hij vertoefde,
afbrandde.

De overstroomingen in

Britsch-Indië.
68 dorpen weggespoeld.

Karachi, 11 September (Aneta-Reuter).
De toestand in Zuid-Sind is tengevolge

van de overstroomingen zeer ernstig, in
verband met dijkbreuken en overstroomingen langs den Indus en hare kanalen.
Zestig kleine dorpen nabij Khanwahan
zijn weggespoeld. Het geheele district
Kandiaro staat onder water.
Nabij Kothi zijn acht dorpen weggespoeld en in andere districten hebben
vele dorpen hetzelfde lot gedeeld.

MASSA-DESERTIE.

Bosnisch regiment deserteert
ik heb vanavond de regeeringsbark op
naar Hongarije.
een rif laten loopen. Ik geloof, dat wij
een leelijk lek hebben". En niet heel lang
Het Boedapester blad Magyar sag bedaarna trok hij zich inderdaad terug als richt, dat een geheele Zuid-Slavische
minister-president, nog zonder in de compagnie infanterie van 80 man, welke
minderheid te zijn gesteld, maar het te Subotica (Maria Theresiopel)jn garnilekke schip liever tijdig uit de vaart zoen lag, gedeserteerd is.
nemend, in plaats van er zwaar schipbreuk
De soldaten, die tot een Bosnisch remee te willen lijden, en zich aldus met
en
behoorden, waren, toen bij de
wijselijk
blik
behoedgiment
vooruitzienden
zaam alle kansen van zijn politieke
toekomst voorbehoudend.
Hoe behoedzaam, hoe meester van
zichzelven bleek Briand in de openingsvergadering reeds bij de, het leek mij wat
onverhoedsche, rede van Stresemann.
Toen Stresemann, naar Briand gekeerd,
de leiders der volken opriep, werkelijke
„leiders" te durven zijn, die niet wachten,
totdat 99 procent van hun volk achter

hen staat, alvorens te durven handelen,
toen was daar, naar mijn persoonlijken
indruk, bijna iets uitdagends in, alsof hij
Briand, toevoegde : als gij een leiderwilt
zijn, durf dan het Rijnland ontruimen,

ondanks het protest van een deel uwer
openbare meening.
Briand bewoog nauwelijks, trok enkel
even de wenkbrauwen op, alsof hij licht
verwonderd was, dat de Duitsche leider
die openingsbijeenkomst, die enkel als
een formeele plechtigheid en beleefdheidswisseling met de Nederlandsche regeering
bedoeld was, voor zulk een manifestatie
Maar ovemeende te moeten gebruiken.
onbewogen
houding
zijn
scheen
rigens
te verstaan te geven, dat hij aan zulk
een gebaar geen overdreven beteekenis
wilde hechten, en er zich niet in het
minst door van zijn gekozen weg zou
doen afleiden.

manoeuvres de officieren zich verwijderd

hadden, over de nabije Hongaarsche grens
gedeserteerd. De compagnie was samengesteld uit Katholieke Kroaten, Mohammedanen en enkele Serviërs. De oorzaak
van de desertatie was volgens de soldaten
slechte behandeling en onvoldoende
voedsel.
Daarna is een ware deserteursplaag
uitgebroken. Dagelijks verschijnen er
groepjes deserteurs aan de Hongaarsche
grenzen en eveneens aan de Oostenrijksche en Bulgaarsche. De meeste hunner
zijn Kroaten en Slowenen.

LUCHTVAART.
Het reddende vliegtuig.
De Amerikaansche gezant te Bangkok
miste den trein; hij had een plaats ge-

nomen in den trein naar Penang met het
doel zich naar Brastagi te begeven. Hij
kwam juist twee minuten te laat, bedacht
zich echter niet lang, maar spoedde zich
naar het Don Muang-vliegveld en liet
zich naar een station van den spoorweg
vliegen, waar hij in staat was den expres
te halen.

De S. 6.

Financiën en Handel.

Het nieuwe Engelsche toestel.
Londen, 8 Sept. (Spec. Reuter Loc.)
De escadrille-leider Orlebar zal den lOden dezer een poging doen een nieuw
wereldsnelheidsrecord te vestigen met
het toestel, waarmedeWaghorn de Schneider-trofee won.

Een mantel van geheimzinnigheid werd
door de Britsche marine-autoriteiten
gehouden rondom de voorbereidingen
voor
de groote race
om den
Scheider-cup, welke Zaterdag met
voor Engeland zoo gelukkigen uitslag gehouden werd en eerst kort voor
den beslissenden dag werd een tipje van
den sluier opgelicht en kreeg een zeer
kijklustig publiek te Calshot iets te zien
van de Britsche toestellen, die daar in het
hoofdkwartier beproefd moesten worden.
Verschillende toestellen vlogen bij die
proefnemingen met snelheden van bijna
300 mijl per uur.
Het Engelsche team, aangevoerd door
squadron-leader A.H. Orlebar, beschikte
over zes machines, drie Gloster-ééndekkers en drie Supermarine-ééndekkers.
leder toestel kan een grootere snelheid
ontwikkelen dan ooit te voren werd
bereikt.
Bij prachtig weer maakten de 5 6 en
de S 5, bestuurd door Orlebar en Waghorn, haar eerste proefvluchten. Later
steeg Orlebar nogmaals op met de S 6.
De snelheid was zóó groot, dat de toeschouwers den indruk kregen, alsof het
donderende lawaai eerst eenige tientallen meters achter het toestel ontstond.
Orlebar daalde met een snelheid van
meer dan 100 K.M. correct op het water,
en bracht het toestel aan den wal. Luitenant Atcherley, winnaar van de Kings
Cup-race, steeg ook op met de 5 5 en
gaf eenige prachtige staaltjes van vliegkunst ten beste.
Engeland's hoop was van den aanvang
af gevestigd op de 56, welk toestel winnaar in den strijd van Zaterdag werd.
Dit toestel is de voortzetting van de
Supermarine, die in 1927 den cup won
en op het eerste gezicht lijkt het nieuwe
vliegtuig bijna identiek met zijn beroemden
voorganger. Het heeft dezelfde prachtige
stroomlijn, maar de fuselage is wat dieper
en in plaats vaneen Napier is thans een
geweldige Rolls Roycemotor ingebouwd.
Vleugel en drijvers zijn breeder, omdat
de nieuwe motor zwaarder is en meer
brandstof verbruikt. Bovendien eischt het
grootere vermogen een betere afkoeling
voor water en olie, waardoor men" het
circulatiesysteem moest uitbreiden.
Het winnende
toestel.
De brandstof is thans verdeeld over
beide drijvers en wordt door middel
van pompen in den motor gebracht. Het
koelwater voor den motormantel wordt
door den vleugel gevoerd en stroomt
daar tusschen de dunne aluminium bladen
van de bekleeding door. Op deze wijze
werkt de vleugel als koeler en benadeelt geen radiator de stroomlijn van
het toestel. De olie maakt, om af te
koelen, een reis naar den staart, waar
een metalen verzamelaar aan den* luchtstroom is blootgesteld en stroomt daarna
terug' in het reservoir onder de fuselage.
De fuselage is geheel van staal en de
Rolls Roycemotor past in het toestel als
een hand in een handschoen. De metalen propeller heeft breedere bladen,
daar de omwentelingssnelheid geringer
is geworden. De propeller is op de
motoras gegeard en deze gearing maakt,
dat men thans bij de proefvluchten
niet als in 1927 den langen gillenden
toon hoort, maar een diepen egalen klank.
Orlebar maakte bij zijn proefvluchten
geen sensationeele bochten, hetgeen men
bii een eerste vlucht ook niet verwachten
mag maar hij wendde scherp genoeg en
vloog snel genoeg om aan te toonen, dat
de S 6bij alle snelheden uitstekend onder
controle blijft. Een begrip van de geweldige snelheid kregen de toeschouwers
had
toen nadat de uitlaat een rookpluim
door
zijn
en
wendde
uitgeblazen, Orlebar
eigen rook vloog, voordat deze in de
warme zomerlucht was opgelost.
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■0

-

ko

oj

<£

B
.5
e

Aandeelen.

üÜ

u

'*

I«°

3E

__.fi11

>

—'S

Bank
Javasche
Ecsompto eert.

<

325

Factorij
N.l. Handels. Bank
Kol. Bank

86/2 87

177

176'/_ 1771/»
167

170
253

2457 a252//2 252
H.V.A.
668/85 682 686
Poerworedjo
8S/3/,, 88/-,
Cult. Mij. Vorst.
168 168
Adam Rubber
265/6 265 264
Internatio
Ned. Scheepv. Unie

E. M. N. I.
N. I. S.
S. C. S.

161

162

415/25 435/33

Simau

190

160
245
432

216

262'/a

Serajoedal St.
N.P.V. ad. f4OO.Stroohoedenv.

172

90

Idem pref.
Mach. fabr. Braat
Band. Kinine pref. ex
Idem pref ex 9%
N. V. Velodrome

129
90
79

130

N.P.V.
P.V. KaHmas ex div. 80

Ijsfabrieken

266

302
206
118

Japanlijn

Rott. Lloyd
Lindeteves
Alg. Expl.
Kon. Olie
Redjang Lebong

89

37

207
120
1853/4
162
434
191
640
215
265
175
99
131
101

37'/» 37/2 39
727
95
333
156
104

30%

99
337
158

a

10472

Obligaties.

..

1007 a

s°/0 Ind. L. 1916
1007. 100
1917 10074
5%
100
5% „ „ 1923 A
4'/i%. ■ 1926
967*
6% doll. L. le Serie
6°/ o doll. 2e Serie
103
670 Java Hypotheekb.
81
4% Incassobank
5 0/oSoerab. 1927
472 % Wem 1928
Helmig

22
613

Soerb. Veem

Marg. Unie
Ford N.A.
Calvé Delft

103/*
1037*
993/4
957*
37
28

410

2787 a

DE SUIKERMARKT.
Gisteren werd de markt voor oude oogst
iets flauwer. Afgedaan werd nog in Superieur
300 tons ready Cheribon op f 1378, 100 tons
ready Soerabaia op f 1374 en Sept./Nov. 300
tons levering Solo- op f 13 ViaLonden was heden zeer vast. Type B. noteerde een avance van 3 tot 47* penny en
Raws 274 en 3 penny. New-York herstelde
zich na de daling van gisteren en was weer
4 tot 6 punten beter.
De locale markt volgde de vaste stemming
op de buitenlandsche markten. Europeesche
exporteurs maakten van de willige stemming
gebruik om te verkoopen. Op den termijn
Maart in koopers optie werd afgedaan
Jan./
3000 tons op f 13-/8, Oct./Dec. 600 tons op
f 137* en 2000 tons Nov./Dec. op f 137*. Op
deze prijzen blijft er verder vraag, maar verkoopers houden thans voor alle termijnen
7„ hooger.
In hoofdsuiker werd er afgedaan 300 tons
Nov./Dec./Jan. Soerabaia op f 12'J/4 inclusief

polarisatie.

De s.f. Kenongo verkocht 200 tons melassesuiker no. 8 en 9 afkomend op f 11.

Oogst 1930.
De s.f. Pleret verkocht 500 tons Superieur
na 500 tons op f 14.
London terminal market.
Type B.
Dec.
U/57.

Jan.

-!- 3
11/6 -j- 3
11/1072 -!- 33/«
12/33/4 -|- 4Vj

Jan.

9/03/4 -;- 27«
9/03/4 .[. 21/
9/3
2/4

Maart
Mei
Raws.
Dec.

_.

Maart
Mei
New- Vork.
Sept.
Dec.

9/87.,

-:-

2.28
2.32
2.30
2.35
2.39

Jan.

Maart
Mei

3

--------

4
5
5
4

6

V. J. P.-verkoopen, oogst 1929.
Een Japansche exporteur kocht uit oogst

Het afwerpen van

parachutes.

naar het
De Luchtvaart-afdeeling, is, begonnen
weder
Bandoeng
A.I.D. meldt, te
met het afwerpen van parachutes, waarbij
de aviateurs door poppen, liever gezegd :
zakken zand, worden vervangen. Het ging

weer best.

In dit verband zij er nog even aan herinnerd, dat, toen bij het vieren van het
jubileum der L. A. in Mei j.l. demonstraties
met parachutes, een ofwerden gegeven
onderofficier-vliegenier
verficier en een
vliegmachine
de
daling
uit
zochten, de
te mogen maken, hetgeen werd geweigerd.
Dit standpunt werd als bekend tot dusver

hier voortdurend ingenomen en bij de
L.A. bleef het afspringen van aviateurs
bij wijze van oefening tot dusverre verboden.
.mv *""~-~~"**"
ma9mamem'
Het blad meldt, dat het volgend jaar
hierop wordt teruggekomen, en dat men
dan met parachute-oefeningen, inderdaad
door aviateurs uit te voeren, zal aant»,9M!1

1929 10.000 tons Superieur op f 137 2, waar-

door het totaal verkochtejcwantum gestegen
is tot:
S.H.S.
1.672.950 tons.

6.300 tons.
686.000 tons.

S.S.S.

H.S./Musc.

Mei. S.

Totaal

86.000 tons.

2.451.250 tons.

V. J. P.-verkoopen,
Uit oogst

oogst 1930.

1930 werd gisterenavond en

heden verkocht 2500 tons Superieur op f 14
en 5300 tons hoofdsuiker op f 12,50. Momenteel zijn er nog eenige biedingen, waarop
nog geen beslissing gevallen is. Totaal is
er thans verkocht:
S.H.S.
35.900 tons.
H.S.
25.300 tons.
Totaal

61.200 tons.

tr,

vangen.

Het verkeerde vliegtuig.
Hij moest van Batavia naar Bandoeng,
per vliegtuig, vertelt het A. I. D. Vrouw
en kinders waren vooruit gegaan met
den trein, doch de vader zou dan toch
nog op tijd zijn, om zijn gezin te Bandoeng
af te wachten.

MARKTNOTITIES.
Soera ba ia-cal 1,
12 Sept. 1929.

De call van heden had een zeer bewogen
verloop. In bankwaarden slechts zaken in
certificaten N.H.M.
Suikerfondsen, in tegenstelling met gisteren, goed gevraagd met een behoorlijk aantal
zaken.
Amsterdam Rubber met een enkele afdoening tot 265.
Koninklijke Olie met behoorlijken handel
op 435, daarna iets terugloopend. Redjang
Lebong door het rapport, dat aan de verwachtingen niet wordt beantwoord, terugloopend van 190 tot 180 afgedaan'met aanbod tot den laagsten koers.
In veemen en veren slechts zaken in

Hij begaf zich naar Tjililitan; daar
stonden verschillende vliegtuigen gereed,
Stroohoedenveem.
Is dit toestel voor Bandoeng bestemd
Van sporen en trammen verhandelde men
vroeg onze aanstaande luchtpassagier.
na-call
Semarang-Cheribon tot 173.
is
in
orde,
was het
!a, mijnheer, dat
L,
den
K.
N.
I.
M.-agent.
antwoord van
De reis ving aan, duurde echter lang,
langer dan het benoodigde halve uur.
DE RUBBERMARKT.
was
de
Groot
schrik, toen bleek, dat
Singapore, 12 Sept. (Aneta.fi
het vliegtuig op weg was naar.
Opening.
Semarang.
Sheets spot
347 4
De K.N. I. L.M. erkende haar fout, Crêpe spot
3474
Sheets Oct.
het den passagier terugvliegen naar
3574
de
377.
Jan./
Maart
hoofdstad en vandaar naar Bandoeng*
April/Juni
387»
voor den prijs Batavia Bandoeng.
st.mming
De
was flauw.

—
—

—

DE INDISCHE COURANT van 12 September 1929
Cacao-veiling.

Dividenden.
Den Haag, 11 Sept. (Aneta). De volgende
dividenden worden aangekondigd:

Cultuur- en Mijnbouw Maatschappij „Java**Sumatra"
102% pCt.

Vennootschappen.
Bij gouvernements-besluit is bewilliging
verleend op de akte van oprichting der te
Medan gevestigde „N.V. Handel Maatschappij
Kiang Chan" der te Semarang gevestigde N.V.
„Maatschappij tot exploitatie van meelfabrieken te Oengaran" ; der te Soerabaja gevestigde N.V. „Handel Maatschappij Hwat Goan";
der te Koedoes gevestigde V. N. „Handel
Maatschappij Moeria Trio" en voorts is bewilliging verleend op de wijziging van de
artikelen 5 en 6 der statuten van de te Soerabaja gevestigde N. V. „Oliefabriek Ngagel".

Japan's buitenlandsche handel.
Het verslag over Japans buitenlandschen
handel voor Augustus toont een gunstige
handelsbalans aan.
De cijfers over Augustus zijn als volgt:
Aug. 1928 Juli 1929 Aug. 1929
Yen
Yen
Yen
Export... 189.041.000 188.303.000 219.630.000
Yen
Yen
Yen
Import.... 152.173.000 166.754.000 156.869.000
Yen
Yen
Yen
Export
meer dan
import.... 36.868.000 21.549.000 62.761.000

Amsterdam, 11 Sept. (Aneta.)
(Vorige Thans Verschil.)
Incasso Bank
125
125
N.l. Escompto Mij.
86
86
Cert. Ned. Handel Mij. 177
177
169
N.l. Handelsbank
169
Koloniale Bank
253
250
3
-|- 1
206
Ned. Scheepv. Unie
205
226
226
Kon. Paketvaart Mij.
120
Japanlijn
120
263
2
N.l. Spoorweg Mij.
265
227
Delispoor
229
2
-|- 1
Sem. Cheribon S. Mij. 173
174
305
Internatio
307
2
Lindeteves
160
160
Maintz <£ Co.
145
148
fi- 3
Philips
936
925
11
Margarine Unie
648
613
— 35
-|- 3
Hollandsehe kunstzijde 150
153
Kon. Olie
419
417
2
Alg. Exploitatie Mij
250
245
5
Handelsverg. Adam
685
1
686
164
165
-I- 1
Vorstenlanden
278
-|- 24
Suiker Unie
254
Poerworedjo
90
89—1
266
-I- 1
Adam Rubber C. Mij. 265
-|- 6
117
Basilam
111
410
Dcli Batavia Rubber
410
-|- 1
Redjang
193
194
270
262
Singkep Tin A
-j- 8

fa. G. L. Sirks &

Soerabaia, 12 September 1929.
( T.T.
Ned. Crt. f IOtP/g

Amsterdam

Rotterdam
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( zicht
zicht
3 d/zicht
zicht
zicht
zicht
zicht

3227 2
178

Bombay

a,drai

Calcutta
Rangoon
Colombo

120»/.
228

255
438

67/4

TT'
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(
(

"

,r*
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»

6767—

■"44/2
1.20/2
1.05'/,

11874

1.18-

1.407,

905/*
9cp/"

tische gunst wil ik wel schenken, maar
recht bestaat er slechts voor mij."
Moge Z.E. tot de eenheid met de oude
garde komen en late hij geen al te grooten

—

tot en met 28 September a.s. in de omgeving van Lawang, onder leiding van den
commandant van de tweede divisie,
generaal-majoor G.A. Sc heffer, zouden plaats hebben, zullen niet doorgaan.

Deelname aan de manoeuvres.
Naar het A.I.D. verneemt, deed het
legerbestuur het volgende rondschrijven
kort geleden uitgaan :
Mits dezen wordt bekend gemaakt, dat
groote (leger-) manoeuvres zullen worden gehouden tusschen Tomo en Cheribon van 5 (aankomst der troepen op het
manoeuvre-terrein) tot en met 12 October
(eerste dag van inlading voor den terugkeer naar het garnizoen).
Aan deze manoeuvres zal worden deelgenomen van de:

KERKNIEUWS SOERABAIA.
Vrije Katholieke Kerk.
St. Bonifacius Kerk.

1 ste tii visie door:

lste regiment infanterie (11de, 12de,
16de bataljon).
2de
(4de, 9de,
15de bataljon).
3de
„
„
(ïode, 14de,
20ste bataljon.)
Compagnie strijders-wielrijders.
lste half-regiment cavalerie (lste, 2de,
3de eskadron).
Staf lste regiment artillerie.
Hde afdeeling veldartillerie.

_

Boengkoelpark-Serajoestraat-Darmo
Vrijdag 13 September 1929.
Half acht n.m.: Lof.

Leger des Heils.
Djagaragastraat 4.
Vrijdag 13 September 1929.
Zeven uur n.m.: Openbare Vaarwelsamenkomst van candidaat Hans
Zondag 15 September 1929.
Acht uur v.m.: Kindersamenkomst.
Half tien v.m.: Heiligingssamenkomst.
Leidster Ensigne Cardinaal.
Vijf uur n.m.: Openluchtmeeting.
Half zeven n.m.: Openbare Verlossingssamenkomst, tevens vaarwel van Br. Steenhuizen.
Leider Adjudant Hermes.

.

houwitser-artillerie.

bergartillerie.
1 veldcompagnie genietroepen.
Geneeskundige en diergeneeskundige

dienst.

Luchtvaart-afdeeling.
Hde divisie door:
4de regiment infanterie (lste, 2de bataljon, 4de mitrailleur-compagnie).
6de regiment infanterie (13de, 19de
bataljon, 6de mitrailleurs-compagnie).
2de half-regiment cavalerie (4de, sde,
6de eskadron).
lilde afdeeling bergartillerie,
1 zoeklichtafdeeling der Genie,
Geneeskundige en diergeneeskundige

Uitbreiding der missie.
Roosendaal, 11 September (Aneta.) De
zusters van Charitas Servatia, Barbara,
Passidea en Agnesia vertrekken 27 dezer
per Insulinde naar Indië om zich te wijden
aan de verpleging van zieken in het
Palembangsche.

Dienst, Luchtvaart-afdeeling.
Overeenkomstig het nopens deelname
van reserve-officieren aan oefeningen in
grooter verband vermelde in hoofdstuk

President Theosofische vereeniging.
Bandoeng.
In verband met het aftreden van professor ir. J.N. van der Ley, wegens vertrek met buitenlandsch verlof, als president der Theosofische Vereeniging te
Bandoeng, is ir. F. L. P. G. Fournier in
zijn plaats aangewezen.

KUNST.

„
„

lste
Hde

Woensdag 18 September 1929.
Zeven uur n.m.: Openbare samenkomst.

hel?

Is het niet of er een fatum drukt op

Oefeningen afgelast.
De militaire oefeningen, welke van 24

GEESTELIJK LEVEN.

**

onze ondernemingen, en moet de kringloop

LEGER EN VLOOT.

wissel trekken op de lankmoedige houding
dier oud-gedienden; laat het thans geen
nonvaleur voor hen zijn.
Ook de geest des tijds stelt zijn eischen.
De hellehonden kunnen wel eens hun
boeien verbreken, de gekluisterde Loki,
Feuris en Germ worden dan vrij; alle
banden van de moraal zullen scheuren
en de wereldboom Yggdrasil zal sidderen.
Ik hoop niet, dat het tot zoover komen
mag. Het periculum in mora moge nog
voorkomen worden „Heb Vaterland magst
ruhig sein".
Si Agam

* De Graaff.
Thans over den heer
Waar bij de benoeming van genoemden
heer tot minister van Koloniën de geheele
Indische pers van schrik verbleekte en
waar men ook al in Holland—behalve dan
zijn partijgenooten—niet veel goeds voorspelde, heeft het bij ons O. S. bijna den
harteslag doen ophouden.
Is soms deze aequivalente verwisseling
niet een doekje voor het bloeden en
moeten wij hierin niet lezen het doemvonnis van ons bestaan ?
Wordt hier niet nog steeds geprutst
aan het plaveisel van den weg naar de

van het noodlot niet opnieuw begonnen
worden ?
Een ware lijdensweg is ons thans
beschoren. Ik mag wel net Faust zeggen:
,Da steh ich nun, ich, armer Tor
Und bin so klug als wie zuvorfi'
Immers, het is ook niet verborgen gebleken, dat deze minister in het koor der
vurigste principiëele tegenstanders van
overheidsdaden heeft meegezongen en ons
te schaden, door onze belangen in de
waagschaal te stellen, meenende daarmede
te handelen in het algemeen belang.
S. f. Waroe.
Ook hij is immers een der pacifistische
die van hun leven een
regeeringspersonen,
In verband met een aan den adminibeklagenwaardig
contradictio
in terminus
strateur van de suikerfabrief Waroe, den
zich
maken,
die
nooit
riskeerden
om een
heer J. Th. TieleniusKruythoff,
overtuiging te verdedigen, die „veilig" in
verleend buitenlandsch verlof zal het beheer over genoemde onderneming, met de achterhoede bleven om pas daarna
met het lokaas der ontferming te vooringang van 1 October a.s., worden overgedragen aan den eersten geemployeerde schijn te te komen als het zoowat te
dier onderneming, den heer W.A. de laat is.
V o o g t.
Immers ook bij dezen bewindsman is
de algemeene regel: .De zuivere despo-

Bij 's Raads vonnis ddo. gisteren is failliet
verklaard:
K. H. van Hees Meyer, technisch
ambtenaar 2e klasse bij den P.T.T.-dienst,
wonende te Soerabaia, Kalongan de Zoete,
per adres familie Brodhaag.
Bij idem ddo. gisteren is opgeheven, wegens gebrek aan baten, het faillissement van
I. Sumampouw, handelsgeëmployeerde,
m dienst van de N.V. Pharmaceutische Import
Maatschappij Helmig en Co., wonende te
Soerabaia, uitgesproken bij 's Raads vonnis
van 14 Aug. 1929.
Bij idem ddo. gisteren is gehomologeerd

510

_

„
„
„
„
„

malen.
Na de campagne gaat de administrateur
van Klampok, de heer B. W. P. Acket,
met verlof naar Nederland, en zal tijdelijk
door den eersten geemployeerde, den
heer G. C. I. Kloppenburg, worden vervangen.
Ook de administrateur van Bodjong, de
heer M. Flohil, gaat met verlof, en wordt
tijdelijk vervangen door den secretaris,
den heer H.J.M, van Leeuwen.

Faillissementen.
215

„
„
„
„
,

10—
35483/8
133/.

De kabinetsvorming is geschied; de
overdracht der portefeuilles heeft plaats
gehad en de heer Koningsberger is
heengegaan. Tragisch moet wel zijn
figuur zijn geweest.
Nooit meer kunnen de calamiteuze
toestanden door hem gewrocht, geloochend en vergoelijkt worden; er blijft nog
een donker schuldgevoel broeien op den
bodem van zijn hart, iets wat niet is
uitgeboet, iets wat hij zich nog bekennen
moet, en waarvan hij zich moet verlossen.
Zoo zijn er immers grijsaards geworden
tot gansch een volk in ellende, namelijk
de oud-strijders.
Een rilling was door de gelederen der
veteranen gegaan, toen de treurige mare
zich verspreidde, dat H. M. onze Koningin
Haar veto heeft uitgesproken op het
bekende request, gesteund door duizenden ingezetenen.
Maar enfin, moge de heer Koningsberger
thans in vrede rusten en aan ons gedenken en vooral niet behept zijn met het
„après moi le déluge".

Afgemalen.
De in de residentie Noord-Banjoemas
gelegen suikerfabrieken Kaliredjo, Klampok en Bodjong zullen resp. op 15
September en begin October zijn afge-

Uitvoercijfers.

207

„

verantwoor delijkheid van de redactie.)

Een zegen....een vloek?
In het heden ligt 't verleden, en in het

CULTURES.

Batavia, 11 September (Aneta). Het bureau
voor de statistiek maakt de volgende voorloopige cijfers bekend, die betrekking hebben op den uitvoer uit Java en Madoera,
uitgedrukt in tons van 1000 kilogram.
Rubber 4.785, witte peper 680, zwarte peper
628, koffie (alle soorten) 4.470, copfa 5.913,
citronella-olie77, suiker, totaal 263.302, waarvan Sup. hoofdsuiker 143.502, hoofdsuiker
93.560, muscovados 10.161, Java-tabak 217,
krossok 1.331, gaplek 7.452, tapioca-meel
11.310, tapioca siftings 622, thee (alle soorten)
3.893, kapok 1.110, tin 949.

161

„
„
„
„

lO'/s

ï-ïT.T. „
,H:T, z.cnt . . .
( T.
T.T. „ „ .
(

Singapore

Olie iets lager.
Scheepvaart verlaten.
Margarine-Unie sterk aangeboden.
Philips terugloopend.
De stemming is flauw op hoogeren geldkoers te New-York.

g£

-- -- --.
-!_
--

Ehanl

12.0972
2.49739.76
997 s

-- - --

Tl* „ «„ „
„ ,

Frankrijk
België
Zwitserland
Italië
Stockholm
Oslo
Kopenhaee
ha
Hongkong
Amoy
Japan

Amsterdam, 11 Sept. (Aneta.)
zeer
Suiker
vast op verbetering van de
positie van het artikel.
Rubber vast met eenige vraag op hoogeren
prijs van het artikel.

Aanbod.

_
_ „ „
-„„ „ „. j|JO-

f

"s-Gravenhage
( zicht
„
IOO'/g
Andere plaatsen in Nederland '; B°/o duurder.
TT* ,nd* Crt* f 12-»5Londen
Uonden
zicht
12.127.
-.
Australi.
( T.T.
New-York
, 2.5074
( zicht
San Francisco
„
2.5074
Duitschland

-Java
BEURSOVERZICHT.

Co.)

Afgedaan. Vraag.
315
Bank
Javasche
176
Cert. N.H.M.
168
N.l. Handelsbank
Kol. Bank
250/2
Cert Escompto
87
H.V.A.
690
Internatio
30572/6
Vorstenlanden
166/7
159
Lindeteves
Band. Kinine gew.
340/377,
156
ld. pref.
Scheepv. Unie
206
119
Japanlijn
180
Rott. Lloyd
Paketvaart
22874
N.I.S.
263
Delispoor
S.C.S.
173
10
N.I.T.
Poerworedjo
897«
Si mau
6387*
Redjang Lebong
192/1
200
E.M.N.I
159
Holland-Siam
430,40
Kon. Olie
Cities Service
54'..d011.
Smrg. Stbt. <S Prauw 287
500
A.I.M.E.M.
Alg. Exploratie Mij. 250
221
G.E.B.E.G.
Basilam
117
Maandnoteeringen Soerabaia.
252
Koloniale Bank
H. V. A.
685/90
433
Kon. Olie
Redjang Lebong
191
247
Alg. Exploiratie

Nederlandsche HandelMaatschappij, Soerabaia.

Amsterdam, 11 Sept. (Aneta.)

Batavia, 12 Sept. 1929.

(Buiten

nu, wat komen zal...

van de

CROSS-RATES.
Amsterdam—Londen
-New-York
—Parijs

Wat anderen zeggen.

WISSELKOERSEN.

—
——
—
—
———

BATAVIA-KOERSEN.
(Opgave

het aan de schuldeischers van den bij vonnis j
van den Raad van Justitie te Soerabaia van j
29 Mei 1929 in staat van faillissement ver- !
klaarden koopman Ong Kiem Lok, wonende te Nglegok, aangeboden aceoord.

AMSTERDAM-KOERSEN.

-

Amsterdam, 11 Sept. (Aneta). Op de alhier
gehouden cacaoveiling werden 2468 balen
Java-cacao aangeboden, waarvan 769 balen
werden verkocht.
De kwaliteit was prima en er bestond
goede vraag. De prijzen bewogen zich tot 78
cent, wat taxatie was.

DERDE BLAD.

I, sub h (op blz. 20) van de 4de aflevering der z.g. -iVededeelingen", zal ook
thans aan tijdig bij opgemelde afdeeling
in te dienen verzoeken
van reserveofficieren, die er speciaal prijs op stellen
om aan vorenbedoelde groote (leger-)
manoeuvres deel te nemen, en die daarvoor uithoofde van geoefendheid in
aanmerking kunnen worden gebracht,
zooveel mogelijk gevolg worden gegeven!
Gerekend kan worden op een vermoedelijk verblijf in werkelijken dienst v. m.
2 t. m. 13 October a. s., reisdagen niet
inbegregen.

.

Phine Mulder
Batavia, 12 September (Aneta-Reuter).
De bekende violiste Phine Mulder is in
den afgeloopen nacht overleden.

„DE TREKKERTJES"
—

geplaatst.
worden
■
ww UITSLUITEND a CONTANT gy
r>"Vl

ABONNEERT

TAALLESSEN

U

OP

„DE RADIOGIDS"

-

Het meest geleien radio-t(Jd<chrift in Nederland «ch Indië. V^rschyit
bij
2 x per ma.nd. Abonnementspryi franco per post f 2.50 per kwartaal
vooruitbetaling.
Ut'-ever:
A de LEEUW, Soeraba'a
Pregollan Boender 6. Tel. 104 Z
-j 92

Nederlandsch, Engelsch, Duitsch en
Fransch. Tevens opleiding voor praktijk examens, Handelscorr., gramm.

en conversatie.

Embong Kenongo No. 3

Engelsche

OPLEIDING BONDSEXAMEHS
Jk.
Instituut Hermet
Jf^

I

-

Toendjoengan No. 55 (tegenover Velodrome) Boekhouden Hds. I
rekenen Hds-recht. HANDELS- CORRESPOND. Nederl. 4 Engehch I

-

-

I
Stenografie Systeem Pont
Typewritlng-verbeterde 10 vinger methode TALEN: Ned. E-gelsch- I
T 116
F ansche Duitsch

Tel. Z. 770

T 113 d

Lessen

door gedipt, leerare*,

aangeboden door leeraar in:
BOEKHOUDEN en aanverwante vakken,
HANDKLSCORREBPONDENTIE (Ned/ Mal.)
STENOGRAFIE & TYPEWRITEN. Volgenß DIRECTE methode
BkfT 90% van onze leerlingen slaagden in 1928 voor het Diploma
Boekhouden en Stenografie (STENOTYPIST(E).
billijk.
Succes verzekerd.
Condities
T 120 b d
Aanmeldingen KONINGINNELAAN No. 34

EEN JONGMENSCH, GEROUTINEERDE OPNENER,
(oud-opnemer Top. Dienst),
sterk van gestel, 21 jaar oud,
zoekt:
voorzien van goede getuigschrifeen betrekking in de cultures. ten en meet- en teekeninstruHeeft al een campagne in de menten, stelt zich beschikbaar
suiker meegemaakt. Spreekt Ja- voor indiensttreding of aanneming van opnamewerk bij SUIvaansch, Maleisch en MadoeKER of andere CULTURES.
reesch.
Brieven No. T 3961 Ind. Crt.
Brieven No. 4004 Ind. Courant.

conversatie en handelscorrespondentie.
Billijke condities.
KAJOON 7. Telf. Z. 2595
T 1209

IReg ntes ela n

Xo. 40
Sourabaya
The wellknown
ACADEMY of DANCING
Dance-ltssons given hij Lady
and Gentleman.

—

—

Voor privaat-lessen nog enkele
uren dispouibel
Onderricht in onxe studio of
desgewenscht aan huis.
ook voor arrangementen
buiten Soerabaia
LET OP HET JUISTE
ADRES 1

REGENTESSELAAN No. 40.

Noem ons de naam
van èen tijdschrift
en

wij leveren U tegen scherp concurreerende prijs een abonnement.
T 117
rKI

WORDT LID VAN HET

I—

lEN

SCHOENEN

en

LEVENSMIDDELEN.

Er wordt veel geleden en dit lijden moet worden bestreden.
Toezending kan geschieden aan Mevr. C. P. J. van Koetsveld,
van Deventerlaan 24. Wordt ook na kennisgave* afgehaald.

Wordt lid van Armenzorg!

T 102

De nood is zeer hoog.

BIEDT ZICH AAN:
beschaafde weduwe

tegen

'chassis

door Heer met vaste positie te

Soerabaia:

een dame van de huishouding.
Brieven No.

ZIEKENFONDS -SOERABAIA

Vrije artsenkeu.., bil ijk tarief
V. Uerenteru^n 24 -Telf. 29.8Z
Tr. 60

bb

een flinke, onged.

„HOLLANDIA"

van middelbaren leeftijd.
Condities nader overeen te komen.
Brieven No. T 4000 Indische Courant.

Gezellig zitje ;

m

Gevestigd;

op leeftijd, gezond en sterk, zag zich
gaarne geplaatst als: dame voor de
huishouding, berghofel of iets dergelijks.
Thans als zoodanig nog werkzaam.
Brieven No.T 4001 Indische Courant.

-

van middelbaren leeftijd, bekend met
boekhouden en lichte administratieve
werkzaamheden of voor de huishouding
bij Heer alleen.
Brieven No. T 3992 Indische Courant.

VOOR FOTO S
DAB EN BU NACHT

Ingenieurs-Experts Wat het
Telefoon Z. 205
SUMATRASTRAAT 6

üü U D i. voor de

ft\

SOERABAIA.

lEDER toestel een

T 121

T 100

SUCCES.

*

Scheepsleverancier
Regentesselaan 58,
Soerabaja,
Telefoon 1564 Z.
Levert steeds versche kippeneieren:
20 stuks voor
, . f I.—
100 stuks voor
. . f 4.50
Vas'e abonnementen sp^cide prij.en. Bezorging gratis. 74

—

S. ZU N
Pasar Besar 9,
naast Krapp.
Va_te coiffeurs, handig en net
bezorgen U electrisch modelhootden.

Neemt een proef.
Het zal U niet spijten, want goed
model voor goedkoop geld.
Voor dames afzonderlijk salon.
TB3d

_

de Radio

techniek,
,

I

Kleermakerij

Losse Trekkertjes
kunnen niet telefonisch
den
opgegeven, daar

wor-

m
. amateur

coulance,
service.

.

elke

TREKKERTJES - ADVERTENTIE

vergezeld dient te zijn van het
kostende bedrag, (één gulden
voor 8 regels.)

„LIE HONG SENG."

lEL. 3490 Z. — SOERABAIA
—
GOEDE SNI r. UITMUNTENDE

KRAMAT GANTOENG 114

MT ZEER

PASVORM.

BILLIJKE PRIJZEN.

~^Q

COULANTE BEDIENING. GAARNE AAN HUIS TE ONTBIEDEN.
Beleefd

aanbevelend.

T 45b
LIE KONG S E N G.
«■■■■■H-____anHHHaßo|HK_l-KI-----D_D-____B

MEUBEL-FABRIEK

I*

voor

...

b__k, is

—

Goed adrea voor coiffure is

BIEDT ZICH AAN:
Dame

Tl22d

EDDY, Pianostommer,
Ardjoenoetreet no. 3, Malang
Telf No 882.
Xx- leerling van den Heer J Verburg.

Muziekleraar Blindeninstituut Bandoeiig. Concurreerende tarieven.

EUROP. DAME

Regentesselaan No- 32, Soera-

iIF©TAX
BU
:

EIERENHANOEL „VOORWAARTS'

billijke prijzen.
T4005

reu Alf von Weltenhuis S Z.
No. 315160. Vader: de Amerik.
Sieger Cito v. d. Markfeste S. Z.
No. 204251 Sch. H. Moeder: Berta von RahfardS. Z. No. 176571.
Alf behaalde in Europa reeds
verscheidene malen de kwalificatie : Zeer Goed en Uitmuntend,

baia.

Indische Courant

Bezoekt het Café-Biljart

ZENUWVERPLEEGSTER

Conditie

'T* 3998

TANDJONG PERAK

GEVRAAGD.

f 73.

SPOTPRIJZEN

en gegarandeerd
KODAK GRAFLEX, spiegelreflexcamera voor platen en
filmpack Bxlo'/ 2, KODAK ANASTIGMAT 4.5, compl. met
tasch, statief, dubbelcassetten, filmpackcasset, voor slechts f 150
DECKRULLO NETTEL, 6'/, x9, ZEISS TESSAR 4.5,
Gordijnsluiter t/m 1/2800 sec, compl. met tasch, dubb.
cassetten, filmpackcasset, voor slechts
I 150.—
METALEN CAMERA voor platen en filmpack 9x 12, dubb.
uittrekbodem, Doppel Anastigmat 6.8, compl. met 3
en 1 filmpackcasset, voor slechts
f 20.
Chem. en Fotohandel TAN SIK HIE
Kedong
Doro No. 12 " Soerabaia ■ Telf. 162 Z.
T 89 d

GEVRAAGD

ter bestiering huishouding met of zonder kinderen ; zoodanig al jaren werkzaam geweest. Bij goede behandeling
met klein salaris tevreden.

i

|

"WEINIG GEBRUIKTE CAMERA'S"
ZONDER GEBREKEN!

—

DEK
— TER
De geïmporteerde zwart-gele-

—

rj

——

TELEFOON Z. 3608

De eerste en eenigste Mode-Academie in Indiê In Soerabaia is geen
andere Mode-Academie of Modeschool er bij aangesloten.
Knip-en naaicursus-Hoeden en bloemencursus Opleiding examens voor
Modiste en Coupeuse met Diploma. Voor het maken vau eigen kleeding naar
maat en plaat f 8.-per les Morgencursus van 10 tot 12. Midiagcursus
ran S'/jtotöl/, uur.
Atelier voor dames-en kinderkleeding naar maat. Bruidstoiletten vanaf f 75
Mevrouw vieskep-Kmi.t
Gediplomeerd Leerare», v/h Directrice Modevakschool te Den Haag.
T43

SPLENDID STUDIO

Telf. Z. 1478.

De Commissie der Armenzorg van het I. K. V. Ie Soerabaia
vraagt U om: GELDELIJKE BIJDRAGEN, OUDE KLEEREN

LEMAH POETRO 14

Goede referenties.
Brieven No. T 3999 Indische Courant.

LEESGEZELSCHAP GOEBENQ

HULP GEVRAAGD.

MODE-ACADEMIE

grammatica,

|

PRIVAAT-. CLUB- en SCHRIFTELIJKE LESSEN

van he
Trekkri!f
sv. woibedrag,
ks ■"« »"'■«"«
■"*""geplaatst.t
ve-schuldiflde
worien niet

«—__.■*

SIN TJHIONG FAT

Gemblongan 34. Soerabaia. Telf. 3154 Zuid

Moderne en goedkoope meubelen.
T 59

DE INDISCHE COURANT van 12 September 1929.
Polydorplaten.
Grossherzog Friedrich von
Armeemarsch Nr. 224.
Brucker Lager-Marsch.
Vals Poetico. Orchest.
„
Serenata Blanca.
Payador. Tango argentino.

In verband met de voor indeeling en
oproeping te treffen maatregelen, zullen
eventueele verzoeken, als hiervoren
bedoeld, slechts in behandeling worden
genomen voor zoover ze vóór half september a. s. worden ingediend.
met
Het blad verneemt, dat zich tot enaanhiervoor
5
reserve-officieren
heden
meldden, hetgeen een bevredigend resultaat wordt geacht.

Spoorbond, afdeeling Malang.
Onze redacteur te Malang schrijft dd.

11 September:
Od Vrijdag,
J
8 u

dezer, ten

20sten
zalg'de den
afdeeling Malang

Pn.m
den Spoorbond

van
in het R. K. Bondsgebouw een openbare vergadering houden waar de Bondsvoorzitter, de heer
Rooy akkers, een voordracht zal
houden over het bekende conflict
van den Spoorbon dm et de
dienstleiding der S. S.

RADIO-RUBRIEK.

„

Jurame

Ofrenda. Vals-Canción.
Ojos son&dores. Vals.
Vamos al Marendón. Marcha patriotica.
Bomberos. Foxtrot.
Polonaise, op. 40, Nr. 1 (Cltopin) Piano.
Mezurka, „ 33, „ 4
Carmen (Bizet) Introduction. Orchest.

Sergt.-schrijver P. Klaver, dienende bij het
Marine-Vliegkamp te Soerabaia, is met ingang van den 16en September '29 bevorderd

VAKBEWEGING.

Carmen

Orchest.

(Bizet)

Prelude to Akt 111

Traumerei (Schumann)

Organ.

Violin and

Air auf der G-Saite (Bach) Violin und

Organ.
Paria Waltz (Arditi) Soprano.
„
„
Il Bacio
Verborgenheit (Hugo Wolf) Tenor.
Verschwiegene Liebe (Hugo Wolf)
Tenor.
Anruf an die Kosaken (Kolatilin) Ural

Cossacks' Choir.
Ej Uchnem (Wolgalied) Ural Cossacks
Choir.
V r ij d a g a v o n d:
Van 6 tot 8 uur n.m. 3. BR. op 40 en 3. BQ.

op 106 Meter.
Polydorplaten.
Einer sagt's dem Andern. Marsch.
Weine nicht. Walzerlied.
I'm looking for a girl named Mary.
Waltz.
Muddy water. Foxtrot.
Prends mon coeur. Foxtrot.
Pour vn Tango. Tango.
Hula tropical. Foxtrot.
Llorando.
„
Tardes del Hawaïi. Vals.
Pais del amor. Fox-Blues.
Sei gegrüsst, du mem schönes Sorrent.
Lied. Instrumental.
Noch sind die Tage der Rosen. Lied.

WATERSPORT.

-

TE KOOR

wegens overcompleet:
1 Accu 6-8 Volt 180 Amp.
I stel „Weed" voor-en achter schokkrekers (compleet). Alles gegarandeerd
'n orde en zoo goed als nieuw. Tegen
aannemelijk bod.
Brieven No. T3975 Ind. Courant.

DUITSCHE-HERDERS-WELPEM
22 Mei 1»29

39(J3

BILLIJK

jonge R. I. R. haantjes.
donkerkleurig, forsch, event. ruil

Postkantoor Madioen

hennen mogelijk.
Jonge ren.
jachthond,kleur grijs.
Duitsche
afstam.
$0 patronen. Parabellum 7.65
Een Oaselle heerenfiets. z. g. a. nieuw.
Brieven No. T 3993 Indische Courant.

N. V. MELKERIJ Sepandjang

Telefoon Zuid 2399
Het adres voor Moeders.
De van ouds bekende goede

VERKOOPT

Uw Boeken aan:
TWEEDEH. BOEKHANDEL „KOSMOS

KOOPT

B e bB._KBANDEL
U%iXerti
EEDkE H. - Teil...KOSMOS»
4620 Z-

47 d

i

DUITSCHE HERDERS

T 1 15 d

BETALINGSCONDITIES

Toko „LIBERTY"
Soerabaia - Telefoon
4910 Z.

Bosttoven. Terstond hierop klonk het

eindsignaal en sloot de balans der gasten
voor Soerabaia met: twee gewonnen en
één verloren wedstrijd. Een behoorlijk
resultaat dus.

Menadoneesche Voetbal Club.
De Menadoneesche Voetbal Club zal
Zaterdagavond het éénjarig bestaan herdenken met een feestavond in het Stads-

Op Vrijdag, Zaterdag en Zondag, 13,
14 en 15 September zullen op het 5.1.V.8.-veld te Passar Toerie seriewedstrijden
plaats hebben tusschen: Radio, Tiahaia

Laoet, M.E.N.A.

en

M.V.C.

HONDENSPORT.
GH.-en FC-keuringen in den
Oosthoek.
Op Maandag, 23 dezer, zal te Soerabaja
arriveeren voor een rondreis door Oost-Java
voor de vóór-keuring in verband met de 7e
Internationale expositie te Soerabaja der 1.5.V.,
de redacteur-(keurmeester) van De Hond
in de Tropen, dr. E.F.E. Douwes Dekker.
Op Dinsdagmiddag, 24 Sept., zal hij op GH
en FC keuren te Kalibaroe O/L ; op Woensdagmiddag 25 Sept. te Djember; den avond
van dien dag, zal hij een voordracht houden
over de keurprinciepen der 1.5.V.; opDonderdagmiddag 26 Sept. zal hij keuren te Probolinggo en dien avond een gelijksoortige
voordracht als te Djember houden, tevens
cursus voor assistent-keurmeesters; op Vrijdagmiddag keurt hij te Malang met cursusvoordracht dienzelfden avond (27 Sept.); op
Zaterdagmiddag keurt hij te Soerabaja zelf,
indien noodig, terwijl hij dien avond ter gelegenheid van de expositie-reunie een cursusvoordracht voor ass. keurmeesters zal houden. Aan het afdeelingsbestuur te Soerabaja
wordt verzocht om gelijksoortige GH en FCkeuringen te doen plaats hebben te Kediri en
Soerabaja zelf, en op andere plaatsen, waar
nuttig en noodig geoordeeld. Aan de afdeelingsbesturen van Malang en Djember wordt
verzocht het noodige te doen voor de organisatie van iteuringen en voordrachten.

Concours Hippique Pasar-Gambir.
Bij het 9 dezer op den Pasar-Gambir gehouden concours hippique werden de volgende prijzen behaald:
Springconcours:
lste prijs door den lsten luitenant der
artillerie Hendriksz;
2de en 3de prijs door den luitenant Soebiakto.
4de prijs door den kapitein der artillerie
M. Engles.
Jeu de roses :
lste prijs door den Menadoneeschen wachtmeester Rei.
2e prijs door den Menadoneeschen wachtmeester Hollander.
3de prijs door den korporaal Roeslan.

MOTORISME.
Komende wedstrijden.

Voor de 22 dezer te houden motorwedstrijden op het terrein van de 8.8.W.5.
te Weltevreden hebben reeds verscheidene
motorrijders ingeschreven, en ook wordt
deelneming verwacht van een onlangs uit
Engeland aangekomen beroepsrijder, meldt
het A I. D.

Verschillende lichamen zegden reeds
fraaie prijzen toe, onder andere Java Motor
Club, de Vacuüm Oil Company, de Fiat
Import Maatschappij, de Dunlop Rubber
Company, de Socièta Commerciale, de
firma Lim Tjoei Keng.

HOTEL PENSION CEN I KAL
van Ph VENTERLAAN

7 Telefoon 2282 Zuid
Onder Europt-esch beheer.

Maandkamers vanaf f 90 —

—

5
UITSTEKENDE KEUKEN.
P- p. per <*a£ vanaf f

Honig Djoewiring " Delangoe
"

T 3983

PENSION JÜLIANA-THEA

Genteng Kali No. 24 -Telf. 3009 Z.

TE HUUR :

kamers vanaf f 75,— tot f 150,Per 15 September 2 kamers van f 75.—

TE KOOP:
CHRYSLER

T67

disponibel.

4.

Brieven No. T 3965 Ind. Courant.

Brieven No. T 3991 Ind. Courant.

stroomend wat»-r.

een motorfiets Harley Davidson
Een Pathé Baby bioscooptoestel, compleet met opname-apparaat en 60films.
Te bevragen: Teil. 1462 Noord.
T 3964

Pas-en Rijbewijs-FOTO
3 stuk» 50 cent

EEN DAG KLAAR

-

2179 Z.

Het adrea voort
Chique Heerenkleeding
6 WITTE PAKKEN (open of gesloten)
6

.... .
-«..., .
1 Palm Beaoh

TSIM

—

80ERABAIA

naar maat

.
.

f 60—
70.» 75
fBo—«tn 25—

—

Profiteert ven ia» goedkoops tinbieding.

Jipirosal-Opl.ssi.ijf-

het ideale inwrijfmiddel bij alle
chronische en acute rheumatische
aandoeningen.

i

KAMERS

met pension.
Vaste waschtafels.

i

Lunches

) - 35.»

GEVRAAGD
voor dame alleen:
ongemeubileerd paviljoen.
Brieven met volledige inlichtingen en prijs No. T 3994 Indische Courant.

Ruime, koele en rustige kamers,
voorzien van stroomend water ;
voor één of meer personen. Kamers
met eigen galerij en vrijen ingang.
Prima Europeesche tafel.
Telf. 1343 Z.
Autogarage beschikbaar. T3996

TE HUUR:
1 gemeub. voorkamer
voor 1 4-2 pers. met pension.

T3953

2 Stud. Chin. Jongelui

zoeken

Paimenlaan No. 6. 2 kamers

EERSTE RANGS PENSION.
Embong Kemiri 11-13

CHINEESCHE WASSCHERIJ
PLIÖÖKKREN ca KUNSTrfTOPPEN
AJOÜR " INRICHTING
DHY CLIANiNQ AND DEYINQ WORKS
104 b
GEMBLONGAN 24, Telf. Z, 144.. SOERABAIA.

(

Sumatrastraat No.

3.

a f 50.' met kost bij
nette familie, buurt Ketabang.
Geen beroepskosthuis.
Brieven No. T 3977 Indische
Courant.

PENSION KLOPPER
SUMATRASTRAAT 2-4.
— Telf. Z. 246 en 1050. -

Keurige 1 en 2 pers. gemeub.
kamers met stroomend water.
Prima Europeesche keuken.
T 123 bd

-

luch'iije

kamers

ii:n t uiUicht.
Ook vo r donrtrfkkf-ndeD.
Billijke prijjen. T 12.d

Ds boekjes zijn onbepaalden tijd geldig.

gemeub. en ongemeub.

TB3

Co.
THE HONGKONG
EN VKRVEKIJ

me' apart zitje en stroomeud water

Ruime,

TE HUUR:
een

T 7-

(J)

BONBOEKJES

AANGEBODEN:

naast lampendepót van de Aniem

Willemshade.

Telefoon Z. 912

Tll5

FIRMA ZALSWKDEL T3995
Baliwert 1 No 68 en filiaal

Kleermakerij lOEff TJIM ft Go.

T 41 d

„DUIK IüSTIC
KMI
Kajoon No. 44 Telf. Z. 1890

30

Gunstig gelegen.

Tevi-nseen 1-pers. kamer k f 85.—
T3901

tot

HOTEL VICTORIA

tegen zeer billijk tarief:
KOST EN INWONING.

Simpang No. 74 Telf. Z. 74
Keurige, gemeub. kamers
voor 1 en 2 pers. beschikbaar;

9W89

RS:
I MXkSO-TTjjTdlïdTr^
f B—, Il pers f IOJ.— tot f 195
I
tot f 12.- | 2 pers flBO.- tot f 27d.-|
Families speciale reductie.
|

IDAOKAME
l pers. f 5.—,
2 pers. f!0.-

Aangeboden

PENSION HENRIETTE

SOERABAIA.

HOTEL PENSION JENTINK

Verkrijgbaar eten buitenshuis.
De eigenares,
Mevr. C. Bloemmaari.
T 126'

zoo goed als
Steeds zelf gereden, K.M.
geloopen
nieuw. Slechts 13.000

SEMBLONGAN 24

■■■

gem. KAMERS met kost vanaf
f 60.— per maand.
Met 1 October a. s. disponibel
gem. voorkamer met aparte voorgalerij benevens zijgalerij met of
zonder pension.
Levert Europ. en Ind. eten
buitenshuis tegen billijke condities.
Koninginnelaan
Bevragen:
T 120 bd
No. 34

—

met stamboom
10 weken oud.

= ZONDEÖ l>=

GEMAKKELIJKE

onzes inziens geheel ongemotiveerd, voor
penalty. Neil kwam naar voren en schoot
hard in, doch juist in de handen van

voer direct:

Kepandjen No. 11. Bij halte Ei. tr.
Disponibel 2 gem. benedenka1 Groote bovenmers è f 75.
kamer a f 100.— p.m. met vol
pension, inclusief kleine wasch.
T4002

LEDIKANTEN

OP

Carter raakte hierop ook .onklaar" en
moest in den aanval der gasten dus alles
van de beide Wilsons en Davies komen.
Dit drietal wist niettemin nog meerdere
malen gevaarlijk door te breken en een
tweetal corners te forceeren. Uit den tweeden hoekschop kopte de centervoor het
leder juist over de lat.
In de H. B. S.-voorhoede wilde het
maar niet lukken. De aalvlugge Mozundar
en Carvey waren er steeds iets eerder
bij. Voll werd door Wilson volkomen
bedwongen en Saleh moest opzijn beurt
de meerderheid van Young erkennen.
Uktolseja trad hierop minder sportief op
tegen Mozundar, toen laatstgenoemde
hem eenigszins „in de luren" legde. Een
vrije schop was het gevolg. Voll herhaalde kort hierna hetzelfde.
De laatste minuten waren weer geheel
voor Calcutta. Vlak vóór het einde stoven
Wilson en Emile de Raadt gezamenlijk
het leder achterna. Zij trachtten elkaar
(volkomen geoorloofd) van den bal te
zetten, doch floot Cortenbach toen,

.

GEEN FOTO fQjA*

EN

vervaard.

PAVILJOEN.

42

T4003

MEUBELS

wel gevonden.
Nadat Davies nog eenmaal had naastgeschoten, kwam dan de pauze.
Bij de hervatting van het spel bleek,
dat Oehlers weer present was, doch had
hij onzes inziens beter gedaan met wegblijven, want het was zielig om te zien,
hoe hij er bijsukkelde. H. B. S. leidde de
eerste aanvallen, waarbij Voll eenmaal
keihard in het zijnet schoot.
Daarop was het weer de beurt der
gasten. De meeste aanvallen kwamen
nu van rechts en het was een voorzet van
die zijde, die door Wilson ineens werd
overgeschoten.
Calcutta bleef nu in den aanval en
eindelijk hadden de gasten succes. Een
teruggespeelde bal werd door den linkshalf H. Wilson in het net geschoten,
doch juist even te voren klonk het fluitje
van Cortenbach, waarschijnlijk voor
„off-side". Het was echter slechts uitstel
van executie, want bij één der volgende
attaques moest Boshoven het leder uit
zijn net halen (0—1).
Dit succes scheen de gasten aan te
moedigen, Want zij wisten H. B. S. even
in te sluiten, met enkele corners als
resultaat. Aanvoerder Fruneau bracht
hierin verandering. Hij plaatste Priester
centerhalf, Saleh linksbuiten en trok zelf
mee ten aanval. Dit bracht eenige
verbetering en de verdediging der gasten
kreeg het druk, doch toonde zich
andermaal voor geen klein geruchtje

TE HUUR: Een lief paviljoen, huurprijs f 65.- en een groote ruime kamer,
gemeubileerd, met of zonder pension,
in het hoofdgebouw.
DninFNO
Te bezichtigen op den ARDJOENO
T 3949
No.
22.
BOULEVARD

PENSION VERLINDEN

TE KOOP
TE KOOP:

—

Soerabaia

INRICHTING

TE KOOP:

Courant.

von Laika SZ. 330192

Kennel „aus der MINAHASSA".

-

Brieven No. T 35d Indische

Castor7.Nelseb.ve 5Z.317677 ZPr.
'««licht, by :

— Merkusstraat No. 15 —

een prachtig onderhouden

geboren

Aroewana

De wedstrijd stond op een aanzienlijk
lager peil dan die van Zondag, doch
was wel weer van beter gehalte dan
het gebodene van Zaterdag jl.
Onze meening omtrent het Calcutta.team is dan ook, dat het geen bepaald
sterk elftal is, doch een ploeg, die voor
verrassingen kan zorgen. Hetgeen echter
het falen van ons bondsteam en van
H.B.S. verklaart is onzes inziens het feit,
dat onze spelers meerendeels vreemd
staan tegen het zoogenaamd long-passingsysteem. Onze aanvallers spelen nagenoeg
eenparig het korte samenspel en zijn

tuin-theater, aanvangend 9.15 n.m. De
generale repetitie vindt plaats op Vrijdagavond en zal tegen een klein entreegeld
toegankelijk zijn. De entreeprijs hiervoor
werd vastgesteld op f 0.60 en komt de
opbrengst ten bate van de T.8.C.-bestrijding in de Minahassa.

bracht er weinig van terecht. In forschheid had hij zijn mannetje aan Wilson

Te huur

Brieven No. T 3990 Indische Courant.

een zevenzits Vauxhall auto
in uitstekende conditie.

Mozundar, Carvey.
S. Oehlers.
Calcutta.
Na eenige vrij slappe aanvallen van
H. B. S. forceerde Calcutta een corner.
voor
Het leder bleef eenige oogenblikken
en
dan
zweven
werd
S.
doel
het H. B.
weggewerkt.
Robben
door
Calcutta speelde minder fanatiek dan
Zondag, doch waren de aanvallen niettemin door het verrassende karakter,
Oehlers, die reeds als
uiterst gevaarlijk.
met een gezwachZondag
souvenir van
hierop zeer onkwam
liep,
telden pols
moest
van verder
en
vallen
gelukkig te.
medespelen afzien. Wel probeerde hij het
nog even, doch spoedig verdween hij
onder de toeschouwers.
H B. S. ondernam intusschen eenige
aanvalien, doch hield het spel te
kort, waardoor de goede verdediging
telkenmale kon ingrijpen.
van' de gasten
Uktolseja schoot in. Het schot was goed
geplaatst, doch keeper Oehlers was op
zijn post, en redde fraai.
Bij eenige aanvallen van links plaatste
Carter den bal steeds achter het doel. Snel
ging het spel op en neer. Nauwelijks had
Carvey fraai zijn terrein gezuiverd, of A.
Wilson besloot een snellen ren met een
te hoog gericht schot. Ook H.B.S. wist
verscheidene malen gevaarlijk op te dringen doch kreeg geen gelegenheid een behoorlijk schot te lossen. De zwarthemden
moesten het dan ook van inloopen hebben.
Bij één der pogingen ontlokte Oehlers een
te brengen.
luid applaus, door fraai redding
hierop
een vrijen
Robben verorzaakte
Een
gevaarlijnen.
de
schop even buiten
lijk moment ontstond, doch de paal keerde
het leder, dat door Wilson werd ingezet.
De buitenspelers van H.B.S. waren niet
ongewassen tegen de fanatieke verdededigers Young en H. Wilson. Voll vooral

Woensdags en Zaterdags tot 4 u.n.m.
Pas ontvangen kleine collectie Fransche dames Confectie.
Van 15 OCTOBER tot en met 31 OCT. a.s. atelier GESLOTEN.

-

T E KOOP:

bestond.

AJOUR

"

Wilson, Davies, A. Wilson.
H. Wilson, Neil, Young.

Carter, Oehlers,

Atelier geopend op werkdagen van 8 uur v. m. tot 6 uur n. m.

EEN VIER-ZITS EUR. AUTO,
in zeer goeden staat, ook op
afbetaling.

TE KOOP AANGEBODEN:

Boshoven.
Dorrius, E. de Raadt.
Helant Muller, Fruneau, Robben.
Voll Uktolseja, Pattinaja, Saleh, Priester.

Opleiding tot Modiste en Coupeuse.

wegens omstandigheden:
een goed onderhouden
BUICK auto (model Nash),
cyl.
6
en in goede conditie. Tegen
elk aannemelijk bod.
Brieven No. T3970 Ind. Courant.

Courant.

1.

Ook onze kraaien moesten tenslotte
Calcutta het loodje leggen.
H. B. S. was gehandicapt door het ontbreken van Tetalepta en Knufman, voor
wie respectievelijk Patinaja en Saleh
invielen, doch deze handicap werd onzes
inziens geheel opgeheven door het feit,
dat de gasten linksbinnen Oehlers
reeds na enkele minuten spelen zagen
uitvallen, en het grootste gedeelte der
eerste speelhelft met 10 menschen speelden, terwijl Oehlers na de pauze als
figurant meeliep en geen bal meer aanraakte. Carter speelde eveneens gedurende
de tweede helft op halve kracht en kan
men gerust zeggen, dat na de pauze de
Calcutta-aanvalnog slechts uit drie spelers

Mej. J. Opdam

SPOED TE KOOP

TE KOOP:

Keeren wij thans tot den wedstrijd van
gisteren terug, dan kunnen wij constateeren, dat het aantal toeschouwers,
gezien den werkdag, nog meeviel.
Om kwart voor vijf floot Cortenbach
de volgende ploegen tot de orde:
H. B. S.

1 coupeuse, rr

i

TE KOOP een fonkelnieuw ZEEWAARDIG MOTORBOOTJE,.
uitgerust met 8 P.K. ELTO MOTOR (nieuw), 2 cyl.
RACE-MOTOR B Klasse 12 P.K. Nieuw 2 cyl.
In prima conditie verkeerend motorrijwiel „ARIEL".
Brieven No. T 3974 Indische Courant.

Croesco f 50.Örie Eur. premie loten,
trekk. mnd. Sept. (millioenenkans) f 50.Totaal f 100.- cash.
Brieven No. T 3976 Indische

—

tegen

met orkest-begeleiding.
Als de zon schijnt door de ruiten.
Foxtrot Saxophon Orchest Dobbri.
Mammie waar ben je ? Boston Foxtrot
Saxophon Orchest Dobbri.
Een wonder. Gezongen door Willy
Derby met orkest-begeleiding.
Ode aan de schoon-mama's. Gezongen
door Willy Derby met orkest-begeleiding.

J. H. G o l d be r g.
uur
n.m.
3.8
R op 40 en 3.8Q
Van 6 tot 8
op 106 M.

Heerenrijwiel, merk

H.B.S.—Calcutta 0

„

onze verdedigingen daaraan geheel gewend.
Hoe stonden wij te kijken naar het
spel van S. V. B. 8., dat wel degelijk
een goed doorgevoerd .open aanvalspel
speelde; welke fraaie successen boekte
hier niet het Australische elftal ?
Loh Hua (wij schreven het reeds eerder)
speelde te weinig long-passing, was echter eengroot meester in het korte spel en
wist daarmede successen te behalen, doch
een uiterst sterke verdediging, die volkomen op de hoogte is van dit aanvalspel,
kan dit tenslotte breken en dit deden de
Oranje-truien dan ook.

-

VOETBAL.

Verdammnis") W. Mengelberg.
Ungarischer Marsch (aus -Faust's Verdammnis") W. Mengelberg.
Adoration (Filipucci) Orchest with
Organ.
Invocation (Ganne) Orchest with Organ.
Lettre a Armand (Armand en Haagman)
Orchest.
Minuetto (Paderewski) Orchest.
II Re pastore (Mozart) Sopran.
II Pensieroso (Handel)
Don Juan (Mozart) Horch auf den
Klang der Zither. Banton.
Don Juan (Mozart) Champagnerlied.
Bariton.
Der Troubadour (Verdi) Tenor.
,
Die Afrikanerin (Meyerbeer)
Het volgende Parlophon-programma wordt
op Vrijdagavond dd. 13/9—29 van 7—9 uur
op een golflengte van 47,8 M. uitgezonden
door de Soerabaiasche Radio Vereeniging.
De roepstem der volkeren. Gezongen
door Willy Derby met orkest-begeleiding.
Melisande. Gezongen door Willy Derby

Donderdagavond

Te koop aangeboden:

SPORT.

Instrumental.
Tanz der Sylphiden (aus -Faust's

Radio-programma's.

i

Baden.

Angelia mia. Foxtrot.
Glad rag doll.

Marine-mutaties.
tot schrijver-majoor.
De ondervolgende onderofficieren, den
C. Hooft
Hen September '29 per mailschip P.als
achter
geplaatst
worden
verwacht,
te Priok
linn namen aangegeven.
Sergeant-vliegtuigmaker K. Tol, Marinevliegkamp.
Schrijver-majoor 1. W. F. Everts, departement der Marine te Weltevreden.
Sergt.-hofmeester C. J. Wentink, Zeven
Provinciën.
Sergt.-monteur B. Schetter, station onderzeebooten.
Sergt.-machinist M. Garama, station onderzeebooten.
Sergt.-torpedomaker A. P. de Zwart, Marine
kazerne Oedjong.
Sergt.-torpedomaker H. R. Wolff, Marine
kazerne Oedjong.
Sergt.-torpedomaker T. J. van Rooy, Station voor Onderzeebooten.
Sergt.-torpedomaker J. H. Hilboesem, Station voor Onderzeebooten.
der
Aangewezen om per mailschip Kon.
Priok
'29
van
October
Nederlanden den 16en
naar Nederland terug te keeren:
Sergeant-kok J. Westerbeek van de M.K.O.
Sergeant-kok M. Ouwerkerk van Hms.
Sumatra.
Sergeant-torpedomaker E. Doomebos van
de M.K.O.
Sergeant-torpedomaker E. Doornebos van
het Station voor Onderzeebooten.

Zilverdraden tusschen het goud. Gezongen door Willy Derby met orkestbegeleiding.
Steeds heb jij mij troost gebracht,
Gezongen door Willy Derby met orkestbegeleiding.
Drifting and Dreaming. Foxtrot Duo
Harmonica met viool en piano.
Charmaine. Boston Foxtrot Duo Harmonica met viool en piano.
Ramona. Gezongen door Willy Derby
met orkest-begeleiding.
Misdeelden. Gezongen door Willy
Derby met orkest-begeleiding.
Uit mijn kinderjaren, le deel Gezongen door Willy Derby met orkestbegeleiding.
Uit mijn kinderjaren. 2e deel.
Lach Clown lach. Gezongen door Willy
Derby met orkest-begeleiding.
Als ik je mocht ontmoeten. Gezongen
door Willy Derby met orkest-begeleiding.
Oh, Jeanette. Gezongen door Willy
Derby met orkest-begeleiding.
Laat de heele rataplan maar gaan.
Gezongen door Willy Derby met
orkest-begeleiding.
Met z'n tweedjes. Gezongen door Willy
Derby met orkest-begeleiding.
alles overdrijven. GezonJe moet niet
gen door Willy Derby met orkestbegeleiding.
Mijn dansavontuurtje. Gezongen door
August de Laat met orkest-begeleiding.
Levensschaduwen. Gezongen door
August de Laat met orkest-begeleiding.
Trouwen is houwen. Gezongen door
August de Laat met orkest-begeleiding.
De Pierewaaier. Gezongen door August
de Laat met orkest-begeleiding.

- DERDE BLAD.

vrije

p-viljoenkamer

met zitje voor jongedame of jong-

mensch in één der Embongs, gunstig
gelegen bij twee tramhaltes, met volledig pension, op zeer billijke voorwaarden.
Brieven No. T 3988 Indische Courant

GEMEUBILEERD HUIS.
Te huur:
gemeubileerd

5 gesloten vertrekken,bovenhuis.
waarvan 2 slaanka
f ,5JTe bezichtigen : Djunertoweg No.
30.

Pnu-ÏT

TCrSh

T3997

DUITSCHER

ZOEKT PENSION
bij Hollandsehe familie met huiselijk verkeer.

Brieven No. 3960 Ind. Courant.

WEET U,

dat het Panggoeng-Restaurant
's Woensdags
Champagne per glas verkoopt *?

Ook verkrijgbaar b>nb>ekj.*s voor 30 lunches
voor 10 luuche»

iüonboekjes
IDe
T 109

—

f 35
f 12.50

Beleefd aanbevelend,
Directie van het
PANGQOENG-R.STAURANT.

DE INDISCHE COURANT van 12 September 1929.
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Heden en volgende avonden presenteert
het filmkantoor K. Gamisch

"

MOULIN ROUGE
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Oe roode molen van Montmartre. De vuurtoren van het international amusementsleven,
__t__j| Mam, ■

B? J

■^ÖÏ^^wW^

Mnulin Daucia
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Een film waarvan de kosten meer als 1 millioen gulden bedragen, en waarvan het wereldsucces zijns gelijke niet vindt.
Een film met de mooiste REVUESCENES van het CASINO DE PARIS
Een film met de wereldberoemde DOLLY SISTERS
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Prijzen

Gewone

£££££■<

Een zeer bijzondere film. Een waarlijk grootsche productie. Een waarachtig kunstwerk van

L
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- DERDE BLAD.

COUPOnS

PTJOUiIH ROUQQ

Muzikale illustratie onder leiding

van M. Grobe

Een

waardig product van

I

GEPROLONGEERD TOT ZATERDAG
WEGENS ENORM SUCCES
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VrÜlCddffen Sflïkt OnOelCÜfll

genialen maker van VARIÉTÉ
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Geldig

I

MET JAN NIEUWENHUIS

_____■__■■

ORCHEST.

PRESENTEERT

DOUGLAS

I

FAIRBANKS

„HET IJZEREN MASKER"
I

Vanaf Zondag: „HET 13e. UUR." ,met Lionel Barrymore en Jacqueline Gadsdon en de beroemde hond „Napoleon."
De Universal Super Productie

NIEUWE SOER. SCHOUWBURG
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HEDEN TOT EN MET ZATERDAG.
De grootste succès-film van
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GRAND CASINO
-

TOENDJOENGAN 4c.
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Met volledig6 Blits-orkest

I
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Lachen!

Groot Egyptisch Ballet in twee tableaux met magnifique decors

IN 3 BEDRIJVEN NAAR HET BEKENDE BOEK VAN
CISSY VAN
MARXVELDT

PR IJ ZEN
SCHOLIEREN

en wonderlijke costumes.

ENTREE:

VOLWASSENEN
337

DER

.

PLAATSBESPREKING

GRATIS

PLAATSEN
f 1.20 ) INCL.
f 1.80 ) BEL.

VANAF

8 UUR-11 UUR V. M. EN VAN 5 UUR

„ZONDIGE

gen. Haar stem klonk gesmoord: „Hij
was niet getrouwd", zei ze.

En zacht klonk het antwoord: „We
hadden het aan niemand verteld".
En op haar „waarom niet?" volgde
een even zacht: „Roly wilde het liever

DE GELUKKIGE HELD
(The happy Warrior)
door

A. S. M. HUTCHINSON.

niet".

door

CL. BIENFAIT.

HOOFDSTUK V.
32)

2.
Lady
Audrey
Wat

Burdon bracht.

De eerste woorden, die ze uitbracht,
waren juist wat ze niet had willen zeg-

Heesch klonk het: „En waarom kom
dan nu hier?"
En Audrey met een lichten snik:
„Omdat hy dood is".
Toen zei Lady Burdon stroef. „Het
is beter, dat u heen gaat"; ze zag den
schrik in Audrey's oogen en herhaalde
forseher: „Het is beter, dat u heengaat

i je

Uit het Engelsch

'

I

—

LAWRENCE GRAY

WEGE N."

(Sm Sister)
Een spannend drama van liefde en haat in het hooge Noorden.
Spoedig: JACK PERRIN in „DE WRAAK VAN REK".

VAN
7 UUR N. M.

MORGEN

-

I

dadelijk". En nog eens riep ze
„Vlug" met luider stem en een beweging van haar arm. Ze had zichzelf
teruggevonden, ze stoorde zich niet aan
dat dreigend»: „Ik ben Roly's vrouw",

I

ZAKEN DOEN ZONDER RECLAME IS RISKANT,

II

FEUILLETON.

I

14

„JOOP TER-HEUL"
BLIJSPEL

.ONDER HET OOG VAN DEN SPHINX-*

I

SEPTEMBER 1929 7 UUR V.M.
TOONEEL-UITVOERING VAN MEVR. VANDERSTEEN
ZATERDAG,

Lachen is gezond, daarom hebben wij iets speciaals voor U.
Onze komiek POLUS
zal U voor 30 minuten rondleiden in de geheimen van oud-Egypte
in een opeenstapeling van dolle situaties, zooals U nog nimmer
hebt meegemaakt,
in ons schitterend Ballet:

Loge F 1.50 per persoon. Overige plaatsen F I.— per persoon.

in

-

Soubrette.

Charleston Parodie.
Komiek

Tuschinsky-orgel.
J
S

HEDEN- en VOLGENDE AVONDEN
de hoogst interessante Fox- Productie:

DEZE PRACHT SCHLAGER IS GEDEELTELIJK GEKLEURD
J. S. V. LEDEN F 0.60 NIET-LEDEN F 1.50 ALLE RANGEN

waaronder:

|

1^»

ff

presenteert

..CASANOVA"
-

GROOTE GALA-VOORSTELLING
met een bijzonder gevarieerd Gala-Programma,

Lachen!

DE

NANCY CARROLL en

Aanvang 10 uur n.m. precies.

Lachen!

oP Tooneei:
en na-avond: CLAVITSCKCA

M-m

M

APOLLO-CINEMA

MORGENAVOND
12-DEELIGEUNIVERSAL
& SCHLAGER & &

HEDEN- en

&

Vrijdag. 13 September 1929

Lucie POLUS
FREDDY <S HELAL
Mr. POLUS

y,,.,-

m-mW

J&

AiDA KAWAKAMI-LILIAN HODSON-MARJORIE LESLIE- en CLAVIDSHCA.
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4 SCHITTERENDE POPPEN CADEAU!
Optreden van:

_—-_-

LFT
RAI
i-""1*-1-*-

so.r*ba.a

ÏTI

§«|

O
■

MORGEN VRIJDAG 13 SEPTEMBER
AFSCHEIDS-VOORSTELLING
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zaterdag h september

MOLLYWOOD-DANCING
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geen blos
Audrey antwoordde.
staan, en by het antwoord, dat ze er in
en ze kreeg een gevoel alsof ze zich smeekende zachte manieren
van schaamte, geen spoor van uitdaging,
Eindelyk zei ze zwakjes:
gedachten op gaf, liep ze vlug terug
wreken moest. Een huwelijk! Bespotnaar de deur. Wie was daar binnen?
deden haar vrees bedaren.
heel ziek
„Ik ben ziek
telijk, dat ze zich daardoor een oogen„Hy wilde ons huwelijk liever niet Ik zal de bewyzen brengen
blik aan het schrikken had laten maken
Maar Er hing haar iets vreeselyks boven het
het was niets dan een poging tot bekend maken", zei Audrey, maar bij zy zal het begrypen. Toe, brengt urne hoofd. Het zou haar vernederen evenals
by haar!"
bedrog. „Vlug", schreeuwde ze, en dat woord, huwelijk, keerde het wanhet haar zoo wonderbaarlijk verheven
dreigend liet ze er op volgen: „Ik , trouwen terug en riep de oude angst
Haar oogleden vielen dicht van had. Wat had ze willen doen? Het
begrijp wel wie ik voor m. heb.
En i wakker.
uitputting, terwyl ze sprak. Haar bekend maken? Het noodlot naar zich
met zoo iets te komen in dit huis van j
toe halen? Tegen de oude Lady Burdon
En langzaam klonk het antwoord. stem was byna niet te verstaan.
rouw!
Terwijl
tegen Maurits zeggen: Hier is een
dood
!
hy
ternauwernood
en
geen
„U houdt dus vol, dat u getrouwd bent?
Haar toestand wekte echter
j is aan
te komen met zulk een geschievrouw,
zyn
die zegt, dat ze met Lord Burdon
Waar
medelijden op bij Lady Burdon. De
dan~de bewijzen?"
—nu
gemeen
denis
schandelijk,
De smeekende blik werd smeekender. eenvoud van haar woorden, haar getrouwd is. Uitspreken tegen hen het
j begrijp
ik, dat u verbaasd was my te „Ik had nooit gedacht,
i
zei Audrey, begrijpen Van den eisch om bewyzen te vermoeden, dat haar gedachten verwarde
zien, u hadt een oude dame verwacht, „Ik had nooit vermoed, dat men mij leveren, deden Lady Burdon het en ook hen zou verontrusten. Als hij
een kind
! gebroken van verdriet.— "
niet gelooven zou. Lady Burdon zal het zenuwachtig spel met haar vingers getrouwd was geweest
op,
en
erfgenaam?
snakte naar adem.
Ze hield
begrypen, ik weet het zeker. Ik zou hervatten, plotseling keerde ze zich om een
„O, neen, neen", zei Audrey.
en ging met zwaren tred naar de deur,
haar graag willen spreken
"
Wantrouwen,
die slimme laffe
„Als u getrouwd bent, laat dan de deed die achter zich dicht en verdween
in de hal
spion, die den weg effent voor vrees
waarheen?
bewyzen zien".
(Wordt vervolgd)
Ja, waarheen? Bjj die vraag bleef ac
verstrikte Lady Burdon in zijn net. Die
Het duurde geruimen tijd vóór
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