
DE HOTELHOUDERS BIJEEN.
(Van onzen correspondent te Madioen.)

HET DERDE LUSTRUM VAN ABHINI.

Van het ondersteuningsfonds.—
Uit de openingsrede van den
voorzitter.—Het afgeloopen jaar
was er een van meer rust. —
Beroep op samenwerking en col-
legialiteit.

Deze jaarvergadering, tevens derde
lustrum van den A.B.H.I.N.I., werd op 13
dezer .'n het hotel Bergmeer te Saran-
gan gehouden. Vóór de jaarvergadering
werd eerst een vergadering gehouden
van het Qndersteuningsfonds dezer vei-
eeniging.

Het ondersteuningsfonds.
Aangezien de notulen van de vorige

jaarvergadering in ,.Het Hotelblad" wa-
ren afgedrukt, werd voorlezing daarvan
niet meer nocdig geacht en - ;erden deze
zonder meer goedgekeurd. Uit het fi-
nancieel verslag blijkt, dat de financiën
zich in stijgende lijn bewegen. Bij de
vaststelling der contributie en entree
stelde de voorzitter, de heer Schoen,
voor, deze vast te stellen en respectieve-
lijk op ’ 5 per kwartaal en ’. 15 voor
nieuwe leden; deze bedragen zijn tot
dusver bepaald op ’ 5 en ’ 10. Het voor-
stel wordt door de vergadering aange-
nomen.

Het voorstel van den voorzitter om de
uitkeering aan nabestaanden van de le-
den dezer vereeniging van ’ 300 te bren-
gen op ’ 350, wordt eveneens aangeno-
men.

Vervolgens werd de bestuursverkiezing
aan de orde gesteld en werd het oude
bestuur bij acclamtie herkozen, terwijl
aanvulling van de vacature voor com-
missaris „Kring Priangan" aan dezen
kring zal worden overgelaten.

Het bestuur bestaat thans uit de hee-
ren: J. C. Schoen (voorzitter en wnd.
secretaris-penningmeester), L. Wesselius,
J. F. Wesselius en F .Löw (commissaris-
sen).

Na een korte pauze, welk*» door het
bestuur wordt benut om een besloten
vergadering te houden, wordt de Abhini-
jaarvergadering gehouden. Voor deze
laatste vergadering bestond groote be-
langstelling; de besturen der kringen
Batavia, Preanger, Midden- en Oost-Java
waren vertegenwoordigd. Alvorens wordt
overgegaan tot de eigenlijke vergade-
ring, wordt de heer Van der Spek van de
Ned.-Ind. Koffie-propaganda in de ge-
legenhfid gesteld een korte causerie te
houden over de juiste bereiding van een
geurige kop koffie.

Daarna neemt de heer Van Wely,
secretaris van den kring Mïdden-Java,
namens dezen kring het woord om de
aanwezigen, alsmede de pers welkom te
heeten, in het bizonder de daan.es. De
heer Van Wely spreekt de hoop uit, dat
de vergadering in een geest van goede
collegialiteit en harmonie zal verloopen,
waarna hij in dankbaarheidreleveert het
aanbod van de collega's te Sarangan om
deze jaarvergadering te Sarangan te
doen houden en vervolgens het woord
verleent aan den heer Schoen, voorzitter
van het H. B.

De openingsrede.
De heer Schoen gaat vervolgens over

tot voorlezing van een aantal tele-
grammen, ontvangen van leden, die door
omstandigheden niet ter vergadering
aanwezig konden zijn, en waarin de
beste wenschen worden uitgesproken
voor het verloop der algemeene jaarver-
gadering en den bond.

Vervolgens heet spreker de aanwezi-
gen hartelijk welkom en betuigt hen
zijn dank voor hun aanwezigheid. Wij
hebben ook ditmaal leden van onzen
Bond te herdenken — aldus spreker —die door den dood aan onze vereeniging
zijn ontvallen. Spreker verzocht de ver-
gadering deze leden staande te herden-
ken, aan welk verzoek gevolg werd ge-
geven. In de uitoefening van hun werk
zijn zij van ons weggenomen — vervolgt
spreker — en willen wij hen herden-
ken als harde werkers en goede colle-
ga's. Het overlijden van onze Van Meer-
kerken is voor onzen Bond de zwaarste
slag geweest. Van Meerkerken was bij
uitstek onze secretaris-penningmeester,
die zijn eigen belangen terzijde stelde
voor het Bondsbelang. Wat hij voor de
Abhini was en zou geweest zijn, zal men
mij wel toesrtaan het beste te hebben
kunnen beoordeelen. Het past mij dan
ook een woord van eerbiedige hulde te
brengen aan de nagedachtenis van onze
overleden collega's en in het bizonder
aan de nagedachtenis van collega Van
Meerkerken, in wien wij een noesten wer-
ker en een goed kameraad verloren.
Aller nagedachtenis zal bij ons in hooge
eere blijven. Dat zij rusten in vrede!

Meer rust.
Hoewel de vereeniging in 1939 zijn

ups and downs heeft gehad, is over h<?t
algemeen het afgeloopen jaar een tijd-
perk van meerdere rust voor onzen Bond
geweest dan de achter ons liggende
jaren het geval was. Het H. B. heeft,
waar deze rust dreigde verstoord te
worden, direct maatregelen getroffen
tegen herhaling daarvan en het hoopt
daarin geslaagd te zijn. De belangstel-
ling van de zijde van de Arbeidsinspec-
tie, het departement van Economische
Zaken, de Provinciale en Gemeentebe-
sturen, alsmede van de pers en de Mid-
denstandsbeweging is groeiende en di-
verse besprekineen werden dan ook door
het H. B. met deze instanties gehouden.

Mogen deze eeen directe financieele
resultaten hebben gehad, het contact
bleef behouden en wij vonden immer
een gewillig oor bij de autoriteiten.

Het tourisme.
Het internationaal tourisme is door

de huidige oorlogsomstandigheden niet
erg hoopvol, doch daar tegenover wordt
evenwel de bevordering van het natio-
naal tourisme in deze periode in en bui-
ten den Bond, via vak- en dagbladen,
ook via hf-t orgaan van de „Nederland-

Hotelhouders voor Indië" succesvol
ht. Een voorstel op deze vergadering

zal uwe aandacht vragen.

De agenda.
Punt 2 der agenda, het goedkeuren

van de notuien der vorige algemeene
vergadering is een hamerpunt. Vervol-
gens wordt punt 3, verslag van de werk-
zaamheden van het H. 8., aan de orde
gesteld, gelijk met punt 4, verslag fi-
nancieel beheer. Naar aanleiding van
door eenige leden gemaakte, opmerkin-
gen, dat de administratiekosten van het
Ondersteuningsfonds geheel drukten op
Abhini, hetgeen onjuist wordt geacht,
deelt de voorzitter mede, dat jaarlijks

’ 2CO van het O. F. op de Abhini zal
worden overgeschreven.

Bij punt 6 der agenda, vaststelling
contributie, wordt deze na eenige dis-
cussie vastgesteld op ’ il'O per kwartaal
voor nieuwe leden, terwijl voor de oude
leden het bedrag blijft gehandhaafd op

’ 7,50.

Het beleid.
Daarna richt de heer Schoen een ern-

stig woord tot de leden van den Abhini.
In verband met de tijdsomstandigheden
blijft een voorzichtig beleid ten zeerste
geboden, in onderling vertrouwen en el-
kaar willen begrijpen is een eerste ver-
eischte.

Het saldo van het Steunfonds beweegt
zich in stijgende lijn, waardoor een
eenigszins verhoogde uitkeering verant-
woord is.

„Het Hotelblad", door het wegvallen
van alle andere publicaties nu meer dan
ooit het contactpunt tusschen de
Bondsleiding en de leden individueel,
onderging de laatste maanden van het
afgeloopen jaar eveneens de gevolgen
van de ingevoerde bezuiniging, heeft
echter om zijn gevarieerden inhoud zoo-
zeer de belangstelling in en buiten den
Bond, dat de bezuiniging daarop niet
langer van invloed mag zijn.

Sprekende over onze neutraliteit, be-
sloot spr. met den wensch. dat deze,
tot het hopenlijk spoedig einde van dezen
wereldbrand gehandhaafd zal kunnen
blijven, in het belang van land en volk,
waarvan hotel-, pension- en restau-
ranthouders deel uitmaken, met den
wensch ook, dat de bespreking en be-
hartiging van onze gemeenscahppelijke
belangen in zoodanigen geest van colle-
gialiteit zal plaats hebben, dat deze vie-
ring van ons 15-jarig bestaan volkomen
waardig zal zijn. opent spreker deze 15e
algemeene jaarvergadering.

Voorstellen H.B. en kringen.
Het eerste voorstel van het H. B. be-

treft het afschaffen van de kringkassen
en dat de leden voor het bijwonen van
kringvergaderingen ’ 1 aan consumptie
mogen ontvangen; hierop volgt een lang-
durige discussie, zoodat tah slotte over
dit voorstel moet worden gestemd. Het
wordt aangenomen met 21 tegen 17
stemmen; uit den uitslag der stemming
blijkt wel, dat de meeningen van de
leden nogal uiteen loopen.

Het 2e H. 8.-voorstel betreft het uit-
breiden van het H. B. met 1 lid, zoodat
het met de door de kring.besturen aan-
gewezen leden uit 7 personen zal be-
staan, welk voorstel wordt aangenomen.
De wnd. secretaris van het H. B. zet
uiteen, dat het oorspronkelijk in de be-
doeling lag, om als 3e lid voor het H. B.
een jurist te nemen en men heeft daar-
toe het oog laten vallen op mr. Sarkies
van Soerabaia; deze stelt zich evenwel
niet beschikbaar. Spreker stelt voor de
aanvulling van het H. B. met een 3e lid
aan het H. B. zelf over te laten, waar-
mede de vergadering aceoord gaat.

Het derde H. 8.-voorstel. dat de
kringbesturen worden vrijgelaten in het
aanwijzen van hun vertegenwoordigers
in het H. 8., wordt aangenomen. Hier-
door kan thans weer, evenals vroeger
het geval was, een kringvoorzitter even-
tueel worden aangewezen als vertegen-
woordiger van den kring in het H. B.
Het volgende H. 8.-voorstel, het vormen
van groepen ter behartiging van de
groepsbelangen, za! door een in te stel-
len commissie worden bestudeerd. De
aanwijzing van de leden dezer commis-
sie geschiedt door de kringbesturen; het
H. B. houdt de supervisie.

De heer Van Wely zou gaarne de mee-
ning ~'an de vergadering hooren over
het aanstellen van een juridisch advi-
seur voor den Bond. Uit het hierop vol-
gend debat blijkt, dat de meeningen
omtrent deze kwestie zeer verdeeld zijn.

De voorzitter heeft geen bezwaar te-
gen de aanstelling van een juridisch
adviseur, mits dit den Ahbini maar geen
geld kost. Er zou bv. een apart fondsje
kunnen worden opgericht, uit de kas
waarvan de adviseur betaald zou kun-
nen worden. Na landurige debat wordt
het voorstel tenslotte verworpen.

Hierna komt punt 8, nadere bekrach-
tiging van een wijziging van het. Huis
houdelijk Reglement aan de orde, welk
punt wordt, ingetrokken, aangezien de
bewuste wijziging reeds niet meer van
kracht is. Vervolgens worden tot leden
der Verificatiecommissie benoemd, de-
zelfde leden van de commissie voor
1939. t.w. mevr. Schoevaars en de
heeren Hersterkamp en Bosman; deze
commissie heeft zich het vorig jaar op
uitstekende wijze van haar taak ge-
kweten.

Dan komt punt 10 der agenda:
plaatsbepaling vam de volgends alge-
meene jaarvergadering, aan de orde en
wordt 'met algemeene stemmen Ban-
doeng gekozen. Dan heeft de bestuurs-
verkiezing plaats. Het tegenwoordige
H. B. wordt bij acclamatie in zijn ge-
heel herkozen en de vergadering stemt
ermede in. dat het H.B. zichzelf aanvult
met een derde lid.

De rondvraag.
Hiervoor geven zich tien sprekers op.

Een der leden stelt voor het H. B. te
machtigen, dat bij ontslag of over-
lijden van een H. 8.-lid. het H. B.
zelve in de ontstane vacature voorziet
tot de cv. algemeene vergadering. Ee.i
ander lid biedt zijn gelukwenschen aan
het H. B. met het 15-jarig bestaan
van den Abhini en hoopt, dat de Bond
onder de kundige leiding van den heer
Schoen in de toekomst moge groeien en
bloeien. Sr>reker brengt vervolgens
hulde aan de oprichters van den Bond
en verzoekt het H. B. deze hulde te
willen overbrengen aan diegenen van
de oprichters, die nog in leven zijn.
Spreker zou dan gaarne zien, dat het

tourisme meer in handen kwam van
den Bond, zoodat de verschillende
hotelhouders niet zoo afhankeijlk zijn
van de diverse Tcuristenbureaux.

Verder roept dit lid de medewerking
van het H. B. in om te geraken tot den
toestand, dat door z.g. „first-class-
gasten" eveneens gebruik wordt ge-
maakt van de vele zeer goede 2e klasse
hotels en pensions.

Een ander lid vestigt er de aandacht
op. dat het aanbeveling verdient om
in het orgaan een, opgave te plaatsen
van in Indië vervaardigde artikelen, die
door verschillende firma's op de markt
worden gebracht. Hierdoor wordt de
hotelhouder in het algemeen in staat
(gesteld economischer te werken, e.e.a.
ten faveure van zijn bedrijf. Spreker
geeft eenige voorbeelden hiervan.

Een der leden vraagt of het niet mo-
gelijk is zoodanige maatregelen te doen
treffen, dat een einde wordt gemaakt
aan het houden door particulieren van
clandestiene hotels en pension. Over
dit onderwerp voeren verschillende
aanwezigen het woord; tenslotte sluit
de voorzitter de discussie met de mede-
deeling, dat de Kringen zich terzake
moeten wenden tot de betreffende Ge-
meentebesturen; dit is een zuivere
Kringaangelegenheid, waarmede het
H. B. geen bemoeienis heeft.

Een ander lid vraagt er bij de regee-
ring- op aan te willen dringen, dat de
naam „hotel", „pension" e.d. wettig
wordt beschermd; momenteel kan de
eerste de beste een bordje met ..hotel"
voer zijn deur hangen, e.e.a. ten na-
deele van de werkelijke hotel- en pen-
sionhouders. De voorzitter is van mee-
ning, dat hieraan voorloopig wel niet
veel te doen zal zijn.

Vervolgens doet de wnd. secretaris
van het H. B. een beroep op de leden
voor medewerking t.b.v. het vakorgaan:
„Het Hotelblad".

Een ander lid verzoekt de volle aan-
dacht van de leden voor het deor de
verschillende collega's van Sarangan
opgestelde programma; deze hebben
hieraan veel zorg besteed, zoodat het
niet prettig zou zijn als niet alle leden
daarvoor hun volle appreciatie toonden.
Spreker betuigt voorts hulde aan den
heer Wesselius, redacteur van „Hst
Hotelblad". Het orgaan ziet er den
laatsten tijd buitengewoon aantrekke-
lijk uit en wordt zeer gewaardeerd in
en buiten den Bond. Dit alles is te
danken aan- den heer Wesselius, ,wien
spreker dank brengt voor zijn arbeid.
Vervolgens bedankt spreker de verschil-
lende personen die hebben medegewerkt
aan de totstandkoming van dit festijn,
o.a. de collega's te Sarangan, collega
Ross voor het beschikbaarstellen van
Phil de Boers' Orkest natuurlijk Phil de
Boers zelf voor zijn bereidheid om gra-
tis voor de leden te' spelen, en
mevr. Vick, die deze musici gratis her-
bergt. Een ander lid brengt tenslotte
nog hulde aan het afgetreden H. B.
en het nieuwe H. B. voor gepresteerden
arbeid.

De voorzitter neemt dan het woord
en werpt een terugblik op de vijftien-
jarige periode die de Abhini achter zich
heeft liggen. Spreker geeft de verzeke-
ring, dat hij steeds zijn beste beentje
zal voorzetten en dat het behartigen
van de belangen van den Bond en zijn
leden steeds zijn streven zal zijn. Spre-
ken dankt evenens de vele werkers, zijn
collega's H.B.Meden voor de immer on-
dervonden prettige samenwerking, de
collega's te Sarangan voor hun gastvrij-
heid en eindigt tenslotte zijn rede met
het instellen van een heildronk op het
welzijn van den Abhini, waarna rpreker
de vergadering sluit.

De genoegens.
De leden bleven daarna bijeen in

hotel Bergmeer, waar om 1 uur de mu-
sici van Phil de Boers in actie kwamen,
terwijl om twee uur de reunisten zich
verzamelden rond den disch. aangeboden
door de familie Brendle. Tijdens deze
lunch werd aan een viertal djongossen
de Abhini-medalje uitgereikt voor 10
jaar trouwen dienst. Terwijl de heeren
vergaderden, bezochten de dames het
hoogst gelegen hotel van Sarangan, Het
Arendsnest, alwaar hen door mevr. Kijl-
stra een koele of warme dronk werd
aangeboden.

OOST-JAVA NIEUWS.
MODJOKERTO.

(Van onzen correspondent.)

Biljart-concours.
Het bestuur der sociëteit Sono

Harsojo" organiseerde een biljart-
concours. waarvoor de wisselbeker en
andere fraaie prijzen beschikbaar ge-
steld werden. De wedstrijd, die begin
Januari aanving, is thans beëindigd.
De uitreiking der prijzen had Dins-
dagavond plaats.

De resultaten zijn als volgt:
Ploeg A. De eerste prijs werd ge-

wonnen door den heer Moesni, aan
wien de wisselbeker en een eetser-
vies werden uitgereikt.

Op den tweeden prijs — een thee-
servies — wist de heer Soejoso beslag
te leggen en op den derden prijs de
heer Prijambodo, die hiermede een
thermosflesch rijker werd.
Ploeg B. De prijs — een stel

keukenpannen — werd gewonnen
door den heer Hernowo.
Ploeg C. De heer Djaswadi

wist den prijs te strijken. Hij ontving
een sigaretten-aansteker en een inkt-
koker.

DJEMBER.
(Van onzen correspondent.)

Protestantsche kerk.
De Kerkvisitator (Lid van

het Protestantsche Kerkbestuur),
ds. B. K e e r s uit Bandoeng,
komt deze week den Oosthoek bezoe-
ken en zal a.s. Zondagavond 18 Fe-
bruari te 7 u. 30 in de Protestantsche
Kerk te Djember in den kerkdienst
voorgaan.

MALANG.
(Van onzen correspondent.)

Uitbreiding zwembad.
De vernieuwing van het gemeente-

lijk zwembad in 1938, waaraan rond
37 mille besteed werd, had een
sterke verhooging van het bezoek
tengevolge, welke voornamelijk tot
uiting komt in de stijging der ont-
vangsten. Deze beliepen:

In 1937: ’ 6.00-0.
In 1938: ’ 11.000.
In 1939: ’ 14.000.
In deze ontvangst is begrepen een

bedrag van rond duizend gulden voor
klassikaal zwemonderricht aan
schoolkinderen. Nu stelt de bizon-
der groote toeloop tot het zwembad
het gemeentebestuur voor de keuze,
dit laatste stop te zetten of te beper-
ken, dan wel de outillage van het
zwembad uit te breidenmet
e en speciaal i n s t r u e-
t i e b a d.

De kosten van een dergelijk in-
structiebad worden getaxeerd op rond

’ 10.000. Den groei van hst aantal
leden in aanmerking genomen en het
bizonder belang, dat met het zwem-
onderricht gediend wordt — vooral
ook doordat hiervan in de toekomst
eene stijging van de opbrengst van
het zwembad verwacht mag worden— leiden tot de conclusie, dat uit-
breiding met een instructiebad nood-
zakelijk is te achten en dat de renta-
biliteit hiervan ongetwijfeld verze-
kerd is.

Deze tien mille vormen een onder-
deel van het leeningsgeld ad. een
half millioen gulden.

Lezing bloedtransfusiedienst
uitgesteld.

Wegens verhindering van dr. Wijn-
berg werd de hedenavond te geven
lezing over een bloedtransfusiedienstin het kegelpaviljoen van Concordia
tot nader uitgesteld.

Malangs nieuw station.
De voorbereidende werkzaamheden

ziir, " -~-y o-evoi-derd. dat men
hoopt omstreeks medio Maart de
eerste spade in den grond te steken
ter plaatse, waar het nieuwe sta-
tionsgebouw verrijzen zal.

Malangs bevolking.
Deze bedroeg (exclusief het nieuwe

gebied) in totaal 102.000 zielen. De
specificatie luidt:

Europeanen: 12.000.
Chineezen, enz. 10.600.
Inlanders: 79.400.

Mutatie regentschapsraad.
Aangezien Raden Soenarjo,

mantri politie te Toempang, onlangs
overgeplaatst werd naar een ander
regentschap, moest deze bedanken
voor zijn lidmaatschap van den Ma-
langschen regentschapsraad. In de
vacature zal door een herkiezing
moeten worden voorzien, aangezien
hij een gekozen lid was. Deze her-
kiezing zal te Pagak moeten geschie-
den, welk district hem destijds af-
vaardigde naar den regentschaps-
raad.

Het a.s. renseizoen.
In het stalcomplex der Hippische

Sportvereeniging „Malang" bevinden
zich in training drie jonge griffins,
eigendom van de Borsumij-kongsie de
Malangkongsie en den heer Schild.

De paarden worden reeds onder
den man gereden en krijgen licht
werk; ze zien er goed uit en verber-
gen een belofte voor de toekomst!
Met veel verwachtingen worden ze
straks afgevaardigd naar de griffln-
rennen.

Hippische sportdag.
Tegen Zondag 31 Maart werd dooi-

de H. S. M. een hippische sportdag
uitgeschreven ter inluiding van het
nieuwe seizoen. Het programma be-
vat een paar springconcoursen, waar-
voor flinke deelname uit Soerabaia
verwacht wordt, voorts eene draverij
voor kleine paarden en eenige num-
mers voor het 6de escadron Cavalerie.
Een dezer nummers blijft nog een
verrassing.

Vorig jaar werd voor de draverij
geen inschrijving ontvangen, en ge-
vreesd mag worden dat ook ditmaal
dit nummer niet zal kunnen door-
gaan.

Raden Soebandi Hadinata.
Tot opvolger van R. P. Amang

Makmoér werd de regentschapssecre-
taris lste klasse Raden Soe-
bandi Hadinata van Pro-
bolinggo naar Malang overgeplaatst
als secretaris van den regentschaps-
raad.

De heer Soebandi Hadinata was
voorheen te Pasoeroean in functie,
uit welke streek hij afkomstiig is.

De heer Amang Makmoer, Ngawi's
nieuwe patih, vertrekt 15 dezer naar
zijne nieuwe standplaats. De familie
volgt den 25sten Februari.

Inwijding Prot. kerk.
Naar ons van kerkelijke zijde werd

medegedeeld, zal de nieuwe Protes-
tantsche kerk te B a t o e op Zondag-
ochtend 31 Maart ingewijd worden.

Onderwerp radiolezing.
Het onderwerp van de religieus-

cultureele lezing, die ds. Wilde r-
va n c k Vrijdagavond om 8 uur
voor de Arvo (V. p. r. o. 61 M.) zal
geven ,is niet „De aanbidding der
ziel" doch „De gemeenschap
der Heilige n".

Godsdienstoefeningen.
Zondag 18 Februari. Prot. Kerk,

Aloon-aloon.
5.30 n. m. Jeugddienst ds. Wil-

de r v a n c t
7u. n.m.: ds. St a rre n b u r g.
9 u. v.m.: Maleische Dienst (Doop)

A. L a 1 o e.
Damp i t: 9u. v.m. de heer

Van Haasen-
Naamsverandering.

In verband met de gewijzigde be-
stemming der 6de afdeeling Mitrail-
leurs en Infanteriegeschut werd dé
benaming gewijzigd in 6de afd. Pant-
ser- en Luchtafweergeschut.

BODJONEGORO.
(Van onzen correspondent.)

Massa-vergiftiging.
Ons bericht over bovenstaand on-

derwerp in dit blad, is eenigszins
voorbarig gebleken. De vergiftiging
Staat nog geenszins vast, aangezien
het sterfgeval volgens de schouwing
vermoedelijk aan longont-
steking moet worden toegeschreven.

In ieder geval zal het scheikundig-
onderzoek nog nader een en ander
moeten uitwijzen.

Diefstal van koffer.
Kort na het verschijnen van boven

staand artikeltje in dit blad, ontving
de politie alhier telefonisch bericht
van een zekere mevr. Sch. v. S.
uit Lawang, die beweerde rechtheb-
bende van bedoelden koffer te zijn.

De dame van de huishouding,
mevr. 8., die op uitnoodiging ter con-
frontatie ten politie-kantore alhier
was gekomen, herkende al de gestolen
juweelen terug als zijnde het eigen-
dom van bovengenoemde mevr. Sch.
v. S.

Diefstalzaken.
Het is de Stadspolitie eindelijk ge-

lukt de hand te leggen op den be-
ruchten recidivist Soekarto, afkom-
stig van Soekawono. die te Bondowo-
so een reeks van diefstallen heeft ge-
pleegd.

Het is vooral aan de activiteit van
den inspecteur Wüst, den hem ver-
gezellenden mantrie-politie Moh.
Sarip en eenige rechercheurs te dan-
ken, dat nu reeds 5 diefstalzaken door
bovenbedoelden S. bedreven, tot al-
geheele klaarheid zijn gebracht. Al
de stukken van overtuiging w.o.
stoeien, kippen, keukengerij, lijfgoe-
deren, beddegoed etc. liggen nu thans
ten politiekantore op de eigenaren te
wachten.

KUNST.
FANJA CHAPIRO.

Bom van Kunstkringen overweegt
Indische tournee.

Onze correspondent te Malang
schrijft:

Van den Bond van Kunst-
kringen werd te dezer
(Stede bericht ontvangen,
dat het in de bedoeling
ligt, deze jeugdige, ta-
lentvolle pianiste een
tournee door Ned.-Indië
te doen ondernemen.

Dat men met betrekking tot deze
kwestie tot dusverre een min of meer
afwachtend standpunt heeft genomen
spruit voort uit de overweging, dat het
optreden van een wonderkind weliswaar
aantrekkelijk is, doch niet steeds ten
volle verantwoord.

De buitengewoon gunstige beoordee-
lingen van het spel van de dertien-
jarige, zoowel technisch als artistiek,
wettigen evenwel thans een tournee voor
den Bond van Kunstkringen en speciaal
Ooit-Java zal zeker met warme belang-
stelling het resu'taat der besprekingen
tegemoet zien.

Ultimo Januari trad Fanja te 's-Gra-
venhage op in het gebouw Diligentia,
waar ten overstaan van een uitverkocht
huis een hoogstaand programma werd
uitgevoerd.

..Reeds eerder trad deze jeugdige
pianiste her en elders in ons land
op", schrijft een der toonaangevende
dagbladen in Nederland over dit
concert, ..naar aanleiding waarvan
de pers toen reeds niet in gebreke is
gebleven, zich in hymnische bewoor-
dingen uit te drukken. Met alle
recht, want dit 13-jarig meisje bezit
een phenomenaal talent "..Met welk een gemak kwamen de
Chromatische Fantasie und Fuge
van Bach er dan ook al uit! Aan
gecompliceerdheid dacht men zelfs
bij de Fuga niet. Het gebeurt alles
heel gewoon en eenvoudig en toch
is een gevoel voor de fantazic en zin
voor den grandiozen bouw en stu-
wing der Fuga niet te miskennen.
Voor Beethoven's Appassionata i,s er
de volheid van aanslag en de phy-
sieke kracht".
Ook Chopin en Debussy vertolkte

Fanja op dit concert met virtuositeit,
en een Indische tournee van dit meiske
mag dan ook geheel en al verantwoord
geacht worden.

OFFICIEELE BERICHTEN.
Volksgezondheid

Ingetrokken het besluit van 15 Januari 1940,
waarbij de verpleegster lste klasse bij de Al-
gemeene Ziekenverpleging van den dienst der
Volksgezondheid, mej. P. Oost r o m; is
overgeplaatst van de Gouvernements Centra-
le Burgerlijke Ziekeninrichting te Batavia
naar de gelijksoortige ziekeninrichting te Se-
marang.
, Overgeplaatst van het krankzinnigengesticht
te Magelang naar het gelijksoortig gesticht te
Sabang dc wd. hoofdverpleegster bij het
krankzinnigenwezen van den dienst der Volks,
gezondheid, mej, MG. Koetsen-
ruyter met opdracht om haar nieuwe
bestemming voor ultimo Februari 1940 te
volgen.

Overgeplaatst van de Gouvernements Cen-
trale Burgerlijke Ziekeninrichting te Semarang
naar het Volkssanatorium te Karangmangoe bij
Poerwokerto de verpleegster lste klasse bij
de Algemeene Ziekenverpleging van den dienst
der Volksgezondheid, mej. E, P, C. Smits
met opdracht om haar bestemming voor ulti-
mo Februari 1940 te volgen.

Bepaald, dat de tijd. wd Gouvernements
Indisch arts bij den dienst der Volksgezond-
heid, mej. T j i a Tjae Giok Nio,
wordt toegevoegd r,.an het hoofd van den
verloskundigen dienst te Semarang om vol-
gens diens aanwijzingen te worden belast met
werkzaamheden in het belang van den verlos-
kundigen dienst en de opleiding van vroed-
vrouwen te genoemder plaatse.

Overgeplaatst van Wonosari naar Pasoe-
roean de opzichter bij de pestbestrijding
(woninginspectie) van den dienst der Volks-
gezondheid, li. E. M e n s i n g h, met
bepaling, dat hij toegevoegd blijft aan den
gouverneur van Oost-Java, teneinde door dit
Gewestelijk Bestuurshoofd te worden werk-
zaam gesteld onder de bevelen van den resi-
dentiearts tevens belast met de plaatselijke
leiding der pestbestrijding te Malang.

Met ingang van ultimo Februari 1940, eer-
vol ontheven van de waarneming van de be-
trekking van hoofdvivpleegsttr hij het Krank-
zinnigenwezen van den dienst der Volksge-
zondheid's mej A Boes

Verkeer en Waterstaat,
Overgeplaatst van Kediri naar Batavia-

Centrum de controleur lste klasse J. M.
Willemse ; van Benköeïen naar Kediri
de idem B. L, W h y t e en van Palembang

naar Benköeïen de idem F. K a p t e y n.
Overgeplaatst van Batavia-Centrum naai

Bandjarmasin de tijd. waarn. Postklerken
Mohamad Amin en Goesti
H a 1 1 1.

Overgeplaatst van Bankalan naar Bangil de
tijd. waarn. monteur lste klasse E. G. De-
vlaeminck, en van Bangil naar Ba-
toeradja de monteur, M. A c h m a d
O e m a r.

Overgeplaatst van Batavia-Centrum naas
Bandoeng de postklerk lste klasse^ S o e.

d i r m a n.
Overgeplaatst van Bandoeng naar Meulabob

de tijd. waarn. monteur W, C. A Gulde-
naar en van Bandoeng naar Siaksi Indra.
poera de tijd. waarn. idem H. Jut z.n(

May.
Overgeplaatst van Batavia-Centrum naar

Mïdan de inspecteur P. C. Mulder en
van Medan naar Bandoeng de idem L. A, L. J.
K u s t e r s.

Overgeplaatst van Laliat naar Padang de
postklerk M a n s o e r.

Bevorderd tot tijd. waarn. telefoniste lste
klasso te Bandoeng de tijd. waarn. telefo-
niste aldaar mej. F, A. von Bir,i a u
S ij t h o f f.

Bevorderd tot hoofdassistent te Bandoeng
de assistent aldaar S a n i p.

Ingetrokken de overplaatsing van den tijd.
waarn. monteur lste klasse E. G. Devl a c-
m i n c k. van Bankalan naar Batoeradja,

Ontslagen uit zijn betrekking gerekend van
30 Januari 1940, de postklerk te Ambo-a
Hendrik Kesauly.

Overgeplaatst;
van Mr.-Cornelis naar Bandoeng de conduc-

teur, W. van Kuilenburg.
van Bandoeng naar Buitenzorg en belast met

het beheer van het district c van Sectie 24
de t.w. opziener Mas Soetarto,

van den stationsdienst te Manggarai naar
dien te Soekaboemi de halftechef 2de klasse
Atmadirdja.

van den stationsdienst te Soekaboemi naar
dien te Manggarai de haltechef 3de klasse
Darmowlsastro.

van den stationsdienst te Tjimahi naar het
goederenstatlon Bandoenggoederenstatlon de
haltechef le klasse A p a n d 1,

van het locomotiefdepot te Mr.-Cornel*s naar
dat te Tjibatoe de opzichter-machinist P. J.
V 1 s.

van het locomotiefdepot te Buitenzorg naar
dat te Djokjakarta de per l/2_-40 tot hoofd-
machinist benoemde t.w. opzichter-machinist,
W. P. H. S c h m 1 t h.

van het locomotiefdepot te Poerwakarta
naar dat te Buitenzorg de t.w. machinist, J.
K. F, H u b e e k.

van den stationsdienst te Tjibatoe naar
Tjidjoelang de stationsklerk le klasse So c-
d a r s o n o.

Van Tjidjoelang naar den stationsdienst te
Tjibatoe de stationsklerk Ho e sen 1.

van het Exploitatiekantoor te Batavia-
Benedenstad naar. het Inspectie-kantoor IV
te Poerwokerto de t.w klerk S oe m ar-

yan Mr. Cornelis naar Poerwokerto (In-
spectie-kantoor IV) en toegevoegd aan het
hoofd van de Seln-inspectie in Midden-Java
de oofdopzichter K. J. Ta n,

van Poerwokerto (Inspectiekantoor 4) naar
Bandoeng en toegevoegd aan het hoofd van de
Sein.inspectie in West-Java de hoofd-
opzichter A. H. E. Marleen.

Eervol ontheven van het beheer van het
district a van sectie 6 de t.w. opzichter 2e
kla-sse E. D. K ou t h o o f d.

Eervol ontheven van het beheer van het
district c van Sectie 24 de opziener le klasse
V. R. B e n j a m i n s.

Ingetrokken de overplaatsing van den con-
ducteur P. H. Th. O. W. E. L a ur e ij i
van Meester-Cornelis naar Bandoeng.

Onderwijs en Eeredienst
Met ingang van 29 Februari 1940 eervol

ontheven van de tijd. waarneming der be-
trekking van gedipl. vakod, bij de Gouverne-
ments lagere nijverheidsschool voor meisjes
te'Djokjakarta mej. I. de Jonker.

Wegens overgang naar het gesubsidieerd bijz,
onderwijs, met ingang van 29 Februari 1940
op verzoek eervol ontheven van de tijd. waar-
neming der betrekking van Europeesche odes
voor de eerste twee schooltijden bij
de Gouvernements Europeesche lste lagere
school te Amboina mej, J. L E, Boy e r.

Tijdelijk belast met de waarneming der
betrekking van gediplomeerd vakod. bij ds
lste Gouvernements Ambachtsschool te
Batavia, F. G, J. Steendam, thans
tijdelijk waarnemend vakod. bij die school.

Benoemd tot gedipl, vakod. bij de lste Gou-
vernements Ambachtsschool te Batavia F. H.
van der Putten, thans vakod.
bij die school.

Belast met de waarneming der betrekking
van Eur. schoolhoofd en geplaatst aan de
H. I. S. te Sibolga NV, Moo n s, thans
Eur. hoofdonderwijzer aan de lste Eur, school
te Tjimahi.

Tijdelijk belast met de waarneming der
betrekking van E ar. odes. voor de eerste twee
schoolt, en geplaatst aan de lste Eur. school
te Tjimahi mevr. de wed. M. H. Bal geb,
S c h u a k, part. te Pekalongan,

Op verzoek, benoemd tot Eur. Hoofdonder-
wijzer en geplaatst aan de sde Eur. school te
Batavia K. R. de Bye, ambtenaar van
verlof uit Europa teruggekeerd, laatstelijk wd,
schoolhoofd der 3de H, I, S. 'aldaar.

Overgeplaatst van de H IS. te Sibolga naar
de 2de gelijksoortige school te Soerabaia het
Europeesche schoolhoofd" W. J. Hoornweg,

Benoemd tot mulo. onderwijzer J. B, H.
Jansen, thans belast met de wai-^c-
ming dier betrekking, blijvende hij geplaatst
aan de Gouvernements mulo-school te Djem-
ber.

Benoemd tot directeur van de Gouverne-
ments mulo-school te Djember G. J. Evers,
thans belast met de waarneming dier betrek-
king.

Benoemd tot mulo-onderwijzer C, B o o s.-
-m a n, thans belast met de waarneming
dier betrekking; hij blijft geplaatst aan de
Gouvernements mulo-school te Djember.

Tijdelijk belast met de waarneming der
betrekking van Eur. onderwijzer en geplaatst
aan de Europeesche school te Toeloengagoeng
A. P. A. C 1 e m e n s, particulier te
Bandoeng.

Tijdelijk belast met die waarneming der
betrekking van gediplomeerd vakodes. en
geplaatst bij de Gouvernements Lagere Nij-
verheids School voor meisjes te Djokjakarta,
mej. E. Khouw Kiat Nio, thans
tijdelijk gediplomeerd vakodes, bij de Prinses
Beatrix school te Poerworedjo (Kedoe).

Financiën.
Benoemd tot ambtenaar le klasse bij den

dienst der In- en Uitvoerechten en Accijnzen
en werkzaam gesteld als ontvanger te Pa-
lembang, A. J, C. H e ij d e n, thans amb-
tenaar 2de klasse (verificateur) te Soerabaia,

Benoemd tot controleur le klasse bij den
Pandhuisdienst G. M P A, A Ocker s 8,
ambtena-ar met het m.s. , Marnix' van St. Aid*.-
gonde" van buitenlandsch verlof terugver-
wacht, laatstelijk die betrekking bekleed heb-
bende.

Economische Zaken.
Wegens zesjarigen dienst acht maanden

verlof naar Europa verleend aan ir. L. J. van
D ij k. opperhoutvester bij dien dienst, met
bepaling, dat hij zijn betrekking zal neerleg-
gen op 22 Maart 1940.

Bevorderd - tot tijd. wd. boschopzichter M.
J o e s o e p, thans tijd, wd. adspirant-
boschopzic-hter.
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