;,

.

.}.

. i~~

.\.

<>

..

.. ",:.s.

"."
I

,I

4
#1

"

o

•

,,

.,~

~.'

,

. ~ t: / 7,50 per kw.
' "j..

f

c,

,

. ,..

G ...~. '. '
''f
•. .. ,
. . , \,'h~

r'

• l

.

."
'
"'J.~ l', 1-\ "
..~. ... .
F"~'

,

",J-

, . .

te

v

". 1·- ~' •• _ ", -,

~
.'

~~

•.1:1
•

•

.!

.'

I ".,

"
~ It.

""-

ill..

.

J~.

l.~'

.,.'

.

'l

' I ..... '

~;

I

. ii'
.,

'

·r".

y""

• ~

f.

.

..

:0

\
I . ",

.

.. ,

1.93-6
.. ,
•"
.

';"

,

t

.'

.

• ~ l,

'

_,

;. "

'.

, .'•. ~ ~ i' \ ,

"

}.
r

,\.~:. ~

rr. p.p, I 9.-'

'

;':;

buiten Ned.-Jndle I 12,50

z•

v.

\~f"
,"'S·~..
t· . •

Dinsltag: :,I, nec¢utbe'r

Ij: ~~ .~BONNE~ENTSPRIJS:

~.

•

" " . ....

.~';O;

. ,

,.

,'f.,' '

~'.,~. ·AI·.·

..

,

'.:,.
.'
'~.
. ~
\ ~,: No. 1
,',' ,I:
.

~

''\'"
"
•
.;..

,.. •.,.'.
,,'.•"
.:

,"

(~

,~"

"

ADVERTENTlE-TARJEF ;'

.. ';:~

~" I i

1-25 woorden J 3.75, .

elkl 5 woocden meer J 0.75

e:'S',':L;A
0,':
EE RS:iJ.- .:J.'.:
"::

HQ,ofdredacteur : J, ,H. RITMAN

Regeltarlef I '0.50 per regel

_

l.:'

'.

.,

.

J

eennleuw vaderland scheppen, Tot dat

_Cultuur en Verlo]

• - - - _ . _ - - - - :loel acht hij het telkens weer noodlg te . I
betoogen, l;iat men in de tropen zeer goed

Ii? Q "een vrij blad voor den vrijen leven kan, en een vertoet in keeler stre-

.,v- 'mensch op een vriJ uur"...... kortom, in ken niet noodlg heeft.

wu tWijfelen niet aan de kracht en
aan de oprechtheld van dlt Ideaal, WeI
aan de mogelijkheid van vervulling. Wij
." .
behoeven Veersema niet te zeggen" dat
.'
wij de gemoedsgesteldheld, die Indle ziet
als een ballingsoord, verroeten. Wijmo-.
gen onszelt rekenen onder de "blijvers",
onder hen die in Indie een levensvervulling hebben gevondenv waarvan zij niet
vrijwillig zuIlen schelden, ell die Jndle
nlet slechts dankbaar zijn om hetgeen
-',
i , ."
het materieel bood, maar vooral ook om
hetgeen het bijdroeg tot o?,Jpleolil1,g van
l •
.
de persoonlljkheid, Jndle is voor on8
· '.'... wordt versleten. Er 1 seen buiten.
het tweede vaderland. Wij zuBen toch
.
~~',,,~. tan~sch verlof. en qaarmee ,lit..
weI 111et behoeven te b~toogen dat wij
"
l
J'
'Dlt 1s intusschen niet ee), aanloopje aan deze gedac(ite niet het schrikbee:d
.. 6~ ~ . van den schrijver om 0 n, vQor een verbinden van l1chamelijke aftakeling.
bepaald 11iet aangename keu te steIlen, zedelijke en geestelijke achteruitgang, en
. ',' I .'
maar om zlchzelf bij voorbaa te veront- wat niet al. Maar deze negatleve reden
';; f..
~hu\.ilgen voor aCwijkende ;pvattingen. beweegt ons niet om te oetoogen dat
;.
NO~ mm
""'-lUU sd . j door deze dus inc:eJ'daad het buitenlandsch' .verIf'
0
. 0 f meer \.on"
\ .
','
zeltbeschuldlgingen, komt Ol~ de Suma- n 1 e t gewenscht, n i e' t noedig zou
.<
.~ ~. r
" ",
tra Post onder h e t oog. Wijlfu
en
eers
zijn
..
Dat.
zou
het
freuwens
ook
hog
zijn
r 11
t
,
tot deze collega, die, het
niet in wanneer
in vervulling
,.
~oogmOedige beSCh€ldenheldf,ekt, maar ging
en de Neder1anders zich. hier bij
t", :;.,
. ons. om in den s t ij1 van d . poIem ie k duize·nden. voorgOea, nederzetten,
.i. . ron d Ul't'm dee'It b' d e k waa d :. •ii.
te blijven,
Want voor ons staat voorop 'd e ban d
aardlge vijanden der samei1eving, ee\l
1
'd
H
ok
f
. met Ned e r a n
,..
,..
oezeer
0
r.·
enke1woord richten.
J
Indie wordt miskend, hoe<'lee~ ook In
Wat wi! over cultureele walrden schre- Nederland een verontrustend gebrek aan
,to
ven, is recht en s;e.cht nOlfens, al wil besef bestaat Jegens Jndische 1100den en
, ~. ,de schrijver in de sumatr-post weI' wen;chen, blijven wij dien staatkundi· ..
toegeven dat "een SliPpe!rije van <'leS gen band op den voargrond stellen.
.oJ
maanden of 1anger iederee goed doet". En de z e 1 s . s 1 e .c h t s teo n ".
Door' bet verleenen van
itenlandsch d e rho u den d 0 ~ r e~n voort- ...
,verlof aan te bevelen ook v r hlergebo- durende u i t w iss eli n g, een sterk
".
doen wij (v'&gers
P.) Indie conta.ct, dat pehalve door uitzehding
.),
...onre2ht. De.. h\ergeborene ran, hier in van krach ten u'it Nederland, slechts kan:
". > ..• ,.
.. .
:.
·
Indie,
naar
ZlJn
oordeel,
Iev,!:fl
en
werken,
worden
onderhouden
door
"menschen
, '
.\
zijn .l.even lang, zo~der er l~hamelijk en uit Jndie", totoks, m~ar Q6k Indo~Eu;
. ';.',
'
.
~
Zedel~jk oJ> ac~~erUlt te glla - iets~ wat r9pe~n.e~," 66k .~~heel1'}~c~efi~;~n,,~ iP.:;1.;.;....~'~~,
'. ~ .• ,. ,_. ,,,,.C. :. ~ .,;",
"':"j
'.
w 1j • zeker llOolt hebbel'l. tkend. OOk de ge;egenheld te stellen zlch te laven
.,
.
.,
~\
de totQk kandat, maar e kan een aan de bron. De bron der geestelijke en
zede!ijk recht ontleenen n bloedver- cultur€ele waardendie ons staa-tsbestel
wantschap in den eerste graad... in beheerschen,~;\
f ~ • ".-:'
Ieder gevaI, een recht "d
reeeler en
De heer Veersema zegt' nu: er zijn
'. conc\,eter" is dan qat op rlentatie in er zoo welnig die iets aan hun verlof
he~ geestelijk
en sociaal ven. In het h e bb en.
.
.
· nloederland.
I· .
Oat. i~ tot z eke r e h 0 0 g t e waar.
· . Ritman mlskent Indi~). or het voar De grlTnzen zijn niet zoo scherp te trekte stellcn a1s e.en geestehjk fO arm lal\d ken als< hij doet. Men. kan nlet op een
~at zelfs d~ luergeborene?, r noodzake- lijstje zetten degenen die weI iets en
hjk eens mt weg moeten .
I..de anderen" die nl e t s aan hun bui"Vrijman.", waarin onze collega Veersenia
de Indische maatschappij (de Indtsche
;. \: pers niet te vergeten l) elke week den,
,
.--'spiegel voorhoudt, wordt· het. butten• " Iandsch verlof besproken, meer in het
blzonder aan de hand van hetgeen wij
.' .
daarover op 17 Nov. schreven. De 'schrljver is van meenlng dat men over dit
to; , ~' onderwerp liever nl~t spreext.
:1 .
Veedema 'zegt dat wie in Indle over
,
" : . '.'
·.t' .4 het bultenlandsch verlof durft spreken,
l
'
· • -'; voor een gosdaardlgen gek , of veer een
.'f·~ . kwaadaardigen vijand der samenlevlng

.'

:"i-

.'r

~

. . . . . 1": . '

L,':-

,
,

\

d~jS,

behoeft~

,.

..

".

-.'"

,

~'"
r"
:',:> \,,,
','I

gaat een

!.

:;::
.'

i

. ten, Wij zullen hem zeke let beschuIg
.digen vant oppervllakkki Ie
van .een
;:; .. samenvat ing we eons
og geen
, i' ~l'~cht doet. Maar t.e.vens
bij zijn be~

t

~
~

~

.~

..'
\

\

j"

.

..

...
.

twenscht Veersema Indie zien aIs een
\
. Niet in
<;t~rreht
voor '
blanken-ltolonatie.,
w~:en beperkten zin als hetf'oord tegen-

..

De Thee~re8Iriclie'

Percentage blijrt gehandhaaCd. .
Naar Re'uter ult Londen seint, heert
bekend
.het International
k d t' d' Tea Committeil
i
B'
gemaa t, a ,el regeer ngen van r,Indie, ceylon en Nederlandsch- Indie 'het
advies van net comite, om gedurende de
perlode van f April 1937 tot • 31 Maart
1938 het restrlctiepercentage te handhaven op 17%%, hebben aanvaard, .
".

,

De Salaris.sell·

}'

. •.

Hoewel verwacht werd dat de regeering In ve~ba~d met de noo~ige voorbereidl'ngen v66r. 1 Decembe"'zou
be'
,.
slissen of de verdere "arbouw'~ der oye,rvooral nlet van de smalle kant. AIle critiek op Jndie kan ons noolt deen ver- gangsbezoldlgingen, verdere doorvoering
"
geten dat de band met. Nederland iets der regionale schalen, etc., ~et'v01gend
wezenlijks is, en niet maar een tech- jaar al of niet voortgang zulleri: vinden,
nisch-historische toevalligheld. Maar l!ij was heden de beslisslng nog nlet gavaI.
1 .
eischt 0 n d e rho u den te worden, en en.
g est e r k t,
Intusschen kan' men l!eggen :'-hoe
Er zlJ"n tientallen andere opportuni- minde'r er voor t'e berelden,. w' a·.n·'t t";' '.,ver·_.
o
...
g
de beSlJSS!n ,k,an
deze argumenten verheft zlch echter
.'.'
.
I ' 'dus ereen
d'
h'"",ast mGla
' kt ,
het groote beg ins
e 1 dat de staat-. A
s de regeermg
kundige verhoudil.lg tusschen Indie en zou dit kunnen beteekenen dat zlJ het·op

( , . . . ,', \'\Ch ,~Ier vestlgen en( In~"d.ad
.
(

•. .

I

1
• "

. \ 1- .. '.

-.».

,

.'

,•

•

' II • ',R. ! g.len

'

centra~en

k~ten;,~
~ou ~iJn

om een
pasar te bOl1wen, welke
, " i
meer dan .. een·half milUoen' zal
. "
lIet
van GehelmratFrobenius . Lijk- van Engelsch machinist aanieCeen:plan dat "rendabel"
wan.-,
.I~
Naar' reeds kart werd geseind, zal Gespae.d·· ~
neer men erin slaagt. de rettibuties nl~t,.
t
heimr~ad Frobehius, die heeft deelge.
. .
..
nomen aan de het vorlge jaar geeindig- . Hedenmorgen. is aan deRotterdam~ J 30.000 per jaar pp te voeren) .met g~~
de twaalfde . "Deut.sch-Innerafrikanfka'de te Soerabala' het In'. unl'fo!,'m- .g-'e- te
aangeno.. ·
" meerderheid van stemmen
.
schen-Forschungs-Expeditlon", vbor het kleede lijk .van den hoofdmachinlst; van, mert. AIleen de I.~.P:-f~ll,ctie~ ; a~en}~"
eerst een. eilanden-expedltie per s c h i p ,
~;"'i+A
d t iJ it'.c..t.
.rl 1" ·wUd.....
om a z n. e VV\lr ee .pI,'an . , v ,
Ieiden. Het reisdoel van deze nieuwe het Engelsc'ne'vraclltsch'l'p ,.....
.
v rty o·f. Wei': 1<t'5.t:n
expeditie Is de eilandengroep der Mo- llngton" aangespoeld en, uit bet water stemmen, welks rentab1l1tei~ zlJ in I het
' r ;
. ,h 1 i t
k d
htt"
,
lukken.· ., .
Opg~haald. '
. . . . ge ee n e verzee~ ac .. , ,e.
. ':
Rierover Iezeil, wij nog het volgende
,
in de pe~ jongste Iuchtpost ontvangen
Het is nog niet bekend, rloor.'welke 1'{aar de correspOlldent de~ "Ind. Cl't." '.:~:_.,~
..';,' "J"
.
.
.
oor~aak
deze
hoofdmachinist
Is
verdron:te'Semarang'vernam,zilIleil
Gedepl.tteer.
'C •
bladen:
k'
Id
1 t An ta Ver nfliersteld "
..
'.
De ""
""'rste' ·expe l'fL.·ie· z"'l
1:11 afdeell'ngen wordt,
en, a dUSt
;. den ~{nstig
bezwaar opperen
\'...' i '';
..
a hS~CJ'n.lU. h eoet d'on ker,0..
naar zlJn'
,"
, . . "tegen ,~~n>
' .
•..
worden, uitgevoerd. De' eerst~ afdeeling schlp terugkeerende, de loopplarik 'heeft grootschen opzet va~ het pl~n ; ,11<,>ewel
, ..~. .
zal begin .Februari 1937 uit: Fran'!dur,t gemist, en zoodoende tuss.che~ den wal zij irizh:~ri'da:t een .nleuwe·· pasar inde(' . '..
vertrekken. Prof. Frobenius zal niet aan en het schip inh,et water. vlel.
.' '._ . daad, nQodigis. :w'enschen zlj een een-'
"~:'"
de expeditle deelnemen, doch het wer~
..
..
. . "
..
van Frankfurt uit leiden. De expediUe
Nader wordt gemeld, d~t de naam yan v~)Udlger,p1al~. ': ,'.- .. :.. . , .. : '. ,'j,
r 'dr'
'En'} zn-l..n"..n':wij
hie'
'raa''
n° te
:v,'oeten'tge·-:.·', ' ;, ,'1
zoeIf'wor dt ge leid d 0 0
. . Jensen , die den verdronken hoo(dm.a,chinist Ramsay
~ "(
!
"
4
eerst voor kort naam heeft'geniaa'~t'als Webster Is., HiJ heeft 'gi$t~rav9nd nall voegerii~l8
nieuw~ l>asa.r)iu·.ee~sJlijv" ~ ";"'<\
vorscher en geIeerde. q<lor ziJn' groote negennog a~nboo~d gege~n,en ma:ak~ d.e... h.e"Ift goedlr.o,ope,.... worn.. t.~'en.·'du.s. m.et.'~, ...., ..•~.
,
1.
. . wan.d e1'"
J' k d
.
.,., thana.
~
r .
weik over A~ssinle. H.et. uitgarigsnunt ve,rvo
l?\el1s een
lug t"angs: ~e.
a. e, de, heHt..
van het
gerl\am.de.
pe.. . rag " .
~.
van de n,ieuwe' expedltle zal Am~ina waarvan hlj niet m.eer is teruggekee.rd~ a'a;ntente ~n atlossiug yoIst4an :\{an;0':'; .
z!j,n, waar ook'de Ielqer, ,dr. Jensen.' ziJil . ; . .
: .'
" . . " . ; -:..".. 'Qen, w~td~n 'dan de: retributie~,. die;'het
' .
hoofdkwartier
zal
cpslaan.
Ook.
hieryoor
.
-,.
"
.
~·.',
..
inIn~t:veerkrachtige
deel
'van
<Ie
bevo~'lt
"
l'~ de' t"es't:emm'ina,,' ·.der'." '''''''d'erlandsch'e '
DE POSTVL'· 'CIITEM·"
l , ; " " h ' "h ,.. 1/f: il'LI .,,,,
.~ •
....,
t1!
.n"\J..
~"!.
. ' , .~: ""'tligjva~ et.~c.. a~l}..,evr;"<l>,i!:~ma~anSl\"
reweet:ing door· Geheiinraad .Frcberiius
".' ,' .. ', .','..U,itr;•.s
pok naar evenredfgheid
.,., . .•
vtrkregen..Bulten de eparidengroe-p 41e
,.
otliever: mh\dei: verhoogd1
'.:
. .:','
tot Amboina bel1cort, worden 9Pk Ge'.
",
~..
.,'.,' ,... , .. '.:,
'
.
'.~, ~'i .. ~ . '\~
ram;.Halmailelra ell apdere ·eUanden.der
·Dy "Na'chtegaal" is h:ed~n ?,Il TjUil1tlih.···
.'~ '. ':" '/', ,,~,.. ~ ,~. .} .
d.
den geba: ::Rietvink" 'is;
ie"
•
lIeh18
,f:
ieid~r drie jonge onaer~kers. een seh,!l.- aange,komen~"
' . ' ~;. , - ' . .
l<~<'"
,(lo' i , . " ';-:;;1 .~t;~Jy,,·i
01
nl-.
f 0togra",..
"f d ee 1,+elll...
"n .
.' ,: Thuisreis. He~ stoffelijk'
overschot
van' wiJlelf()~':.·('
~d"
e~-l!n .~I\
.
.
'. .. ~" . ':
, ,E:en. nilJf j,aa~Iater,.d~s o~~~ve-el':dJUl{
~r, A. J, !to Heinstus, in ~even ,,ad,v~~';l.1':.J
De' ..Edelvalk'" is gisterel'l'?p,
of Augus t U'sI937, aa,ll de tv."ee~e at eevoor. de- d~ceQ.t(ali~tie, '~s gist~te:;J.:Ji.l'·."
ling volgen. ZOO 'zal ce' ~ene afdOOlirtgde hoI . ge1and. ."
het crematorium QP Wefitervelq, in:; au,e"
.~d". a11_n; l<>khe\'w"k voltoold, . De "Kievlet" is '.gi~~reri "te' Jodhpur >lllte v"aseht aldu$ ;elnl 1I."·t<>, ,11/1,
a a n g e k o - m e n . ' . ~;. '.
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~~~k:gr~~~ed~tr~~Ien' bu~ten

~oo,gevoer~ 'ullen worden.: ': ~':"

glstere~
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De j".IQI.llk~elleexp:edilie.

.~
•
. '
•
>~
r va~rdig
wor<it g~brulkt~ ar m dlen Nederla'nd een I eve n d .contact met het oogenbUk in ie~er geval ~i~t veral1,ted"land.,.,
' ~I.n ~. vol".I.ntmo doo'l
h.t mo.dedand 'lsehl''',
.' ,;,
woo~d achl, te "'11"•• da\, de"\lal'~-,
:

'i

'.J .

,; l' \ :J~:~~~~~o;:;e~'~~nv~:~g . ~ ;~; ;l~~~ ~:i~~~gU:~~~~an~~~~ e~er~ef: z:::~ ~:~~::n:e~~ke':. ~ater
i··'

I'':

0;

t

.

..

tenlandsch verlaf hebben. En staat het
\rooris meent de "Finan~ial Thnes" ~fJ~ ':.,'::"~!~:~.~.
weI zoo va.st dat ook de verlofganger
te .!Ooden betwijr~fen of de' procluctio
'.
die niet dadelijk naar een qibllotheek of
van NederIan~h-IJldisch~ bevolkings..
'~., ';
een universitaire cursus loopt, inderdaad
rubber'de 350.000 tOns lHlr jaar zal b,alen,
.'
niets heeft aifn zijn verlof in den .zin
(1\ het blad velwacht, dat ~en l'Ubber~
\.'
zooals wij dat bedoelden? OOk' voor
boom nie,~ tot' d.e onwaarsehljnlijkh~en.. ' "\~~
zeer veli'm die met bepaalde welomschremag ;wordell gerekend.
' .
• .... :
:~~
ven "cultureele doeleinden" naa~ Eu.
. ~
.i_.._
'~f'\ ~ ,,~~i
ropa gaan is het verlof vaak heel wat
.• "
. \..,', '.0[. .~)iI~~
Lar;lg
gewacht,
en'
niet
,gezwegen,
meer dan cen kermls die zes ~aal~del~:) Selll~lrallg.'S· Pas~rpla,l1, ., .:;, ·(.ti~
.
duurt. Hier gaan inderdaad de hnpon.\.,.
,'
, •• ,
Nooi t gedacht;; .... en toch"gekregen !
derabilia wegen. Wanneer het waar is dat,
'. De Selnarangsche genteenter'aad heeft , .....
__ .:.L _ _ ...,.~ ~-~--,...._.,._-r---_____:_-.-- - - ~ ;,_._- -,~--voor Jl1die het beste nog niet !)oed ge- - ' - -----.- .-----.- -----.
Jtet ~60r5£el van B.eJl W. dler gemeentEli~.: . ~

.~~~ ~~~ ~t;:e~~~o~~e~a sc~;;;M~:~

en de resumptie
in de Su Post
t
tk is t welh
d
licht te sub iel voor ez os m: sc e
oogen, maar,' dat kunnen niet helpen.
Met Veersema kunnen
beter pra-

:well~$", i.n41~~

vraagstuk van den nleuwlHl aanplani. . ,.~~, ,i:',
Het blad I,rieent z~1fs. dat ~Em.o n,m 1 di . ' . ",
dell iJ k' e 0 p h. e f fin g yap bet,1 . '. ~\. ~j
aanplantverbod. geen' tqename der VOOl'-,',' .' :/
raden met zich zOU. brengen v66r, 1940: '. ",0',:

,~.

noeg is. zouden wij er dan niets voor.
der belang: over mogen hebben om althal1s het zoo
g.oed mogelijke te verkrijgen? En julst
band m~t het moederland~'lke een ~er in het bizonder door de hie r g e b 0 pellers IS van de bestaar.. s t a a t k u n d l g e . .
.
verhouding. Het is e~n zeer waze polit~ek r e n medewerkers aan de Nederlandwe1k~ de handhavmg
de stellJke
'\-e~~OUd1Ug
sche-Ieiding
In de gelegenheid te steIvooropstelt.
doch voor did',
on
·
dergrond daanian geen
over heeft, len te p'utten uit de bronnen die het
Daal'om ook zijnh 1wij. im.m.e
egenstanders
moede'rla....d aa11biedt?
lk d
1
" .
geweest van sc e dmgs lJn we e a a r med~
niet in het minst re ning houden. ' lIet buitenlandsch verlof is een staatBuiten de pl'actische ovenrgingen, welke.
d
t
van waarde zijn bij <lte vasJelling van de kundlg be1ang V3n e eers e orde deor. detalls, staat de noodz;a;1;E h~t Noo~r- dat het de gelegenheid schept de cuIItaenhdSaCnhdhkaavre,ank.teDraVtadnl·todneZ ~repwll1cnhdtVl·oengnOllpg tureele band met Nederland Ie-vend en
o~s legt om behalve. de .fit ~ederland frisch te houden. Zij verdort wanneer
komende
ambtenaren m
TUlme mate
e
van Indo-Europeanen
'enZ6'tarnaast
voor men haar trach tte
vod
en' me t .cuItuur
leld.entl..e Inheemsdhe. fun~onarissen Ide in blik. Zij zal niet bloeien zeUs al
te opekans op een vertoef m N~rlar.d
e
nen, ontgaat slechts hem. t door op de ,brengt men allerlel mondain vermaak
b,oomen te 'Staren h'et Jh niet meer in Indie. Zij' heaft behoefte aan
zlet.
' .
de lijfelijke aanwezigheid va'll het
Het verschil
tusschen di itgangspu~1t contactmedium. Men bezle deze. zaak

. Daarbovenuit

'·d~r.,

t:t ..;.: . . .

..

Deze ietwat simpli5t1sche menvatting
v'an on"e zienswijze heeft 1 het voor;.
~
deel der. vereenvaudiging, naar daar,\ ..
tegenover staat ~en zeker mate van,
laat ons zeggen, onnauwk righeid, die
de discussie weI moetlpele eren. NerI '~ gens in
ons artikel staat at m,en in
Indle zedei'ljk, 'geestelijk .lichamelijk
".,
achterult moet gaan.' vi' nebben het
Ic;,.j,.
verlot nu juist 11 i e t zlen vanuit
· .'
den gezlchtshoek van pers nlijke wen. 'i. ~
schen of eischen van amb naren. Wij
~:.
schre~en juist: . "

"
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;.:

~p

I

'

'. 'uitg-egeven, in Londen 'niet au serieux •
wOrd,e!)'. ~enp~in.
,< ~ ,
_..
. De Londens~he rubbermarkt' v~rwacht
e.enii~ . v~~h~Ogln~ v~n den rUbbe:~pr~s. . "'0. : )
In r\lbperkrlngen' wijst men j verder op, ~..\ . . /
e feit', dat de ultgifte der. Ucenties niet '. ..
llet
.~;
"worden" ,beinvioed' door. eerl
'.' ;.'
verhoOging
quota,
zlJ., "
'j
.tot 's'tind,1toint, ,slechts ~u be'~kenen,'
,
~dat 'een uitglfte van extra-licel1 t1es ~oQ,t : '. ' ':1]
e'en ex x: pl~t$ vln dt•
,.~ ;_..,'1';,
t a hoeveelheld
. 'i..
{ .-r"-' ..""~·~~~"','c~:_.~.,,: ".~;,,:,::~;. ....:, .... ,~ ..<4~ :,:~
.. In v~rband D1.l;!t het bovensta!1nde Is , .
van ~elang een artikel van de "Financial.
";
Tlme'~.. waarln worqt verklaard dat het ~ ,
'~
tempo. waarmede de rubberconsumptte
Stljgt, de regeeringen, welke bil dE! res- ~"'"
trlctleregeling zijn aadgesloten, mogelijk
zal noodzaken
tot bestlideering van het,
' I i'.j
.

." ~

I

"UOOlll'''

' " . Reuter uit Londen
.
Naar'
seint, t
~fr~'ur~ren 'aldaar geruch~ll, waar...
. van" g"'zeg'd
woidtdat zlj komen .Uit.
. ,\Jristerdain, 'en <lie sugger«ren dat .•
, hei' Intemationale' Rubber. Comite .,
" l"ngan":
os,.
mAt
Vian, 15 i>ecem~r a.s. de
~ prOductie.qu~ta. zal verhoogen, daar
' de licen,tie~ welke in Nederla:ndsch- "
(~di.i;- tot 1'7 December a.s~ worden ~
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Iedereen kent de tallooze verhalen
over" de dur~ geschenken ~lt Holland"
~~denmor~en ving een H~,ntal. reC);le~l Een IIhistorische" combinatie
, Sill~apore 'kijf:rt tuuir liulie WJl9,rV99r rnen soms meer aan Invoercheurs bootsoektngen' aan. a,aJ;1Poor~
rechten en andere onkosten meet bevan eel1 tweetal J:l1paJ,1,scne vaartulgen, De heer Hildebrand, die thans wd,
ons tlagvertoon in de haven van talendan de waarde is.
welke eenigen tijd geleden door Hr. Ms. burgemeester van Bultenzorg is, werd als
Recluszekerheid
in
Nederland
niet.
gesclunuleti
!
. h ft
S tit T i
Sil}gapore ee ~ell,laakt
de
rnaar
a. de
s sterkte
mes
Ret voIgende verhaal over .het starre
,;Witte de With" bij de Anarnbas-ellan- adj.-inspecw.ur van Financi~ e.ens wornle.uwsglerlg
•• van qe weermacht in den Indischen ar- 'fonnallsme \Va;armed~ qe d~~Cl?elet,l van
Minister Van Schaik heeft zooals men ~oqr zal blijken, dat politie en ju&tit~~ *p, .~~~ .1eI,l. r~~~v::ln. <i.e ZU~~-,Chinee gesteld aan een afdeellngshoofd vanhet
• chinPl, en. ~e~ 9Iad. is naarstlg bezlg Eureaucratius, die helaas ook bij den weet, op 24 Nov. de 'Kamernader Inge- geheeI tell onrechte in de beklaagden- sche Zee, in beslag zijn genomen, daar departement, een man die vele Iurtdlsche
,,~
werken van bulten kende, maar' zich
~. 1# Itt-weest
me t h e t verzameIen van ge- P. T. T. gevonden worden, ons nog altijd licht over de bekende kwesUe-Ries. In bank zijn gezet.
zij verdacht werden te hebben gevlscht maar zeer zelden op het terreln der ro- _
lets van te weten te komen
~ ,ge e:AIS om er
.
. bedrelgen, is echter ook lang nlet een dramatlsche verklarlng is hlj er toe
Spr. doet dit op grond van een ka- in verboden wateren, dan weI opium te man-literatuur had gewaagd,
•
~ ,Het resultaat van dat onderzoek werd "
overgegaan, duldelljk te argumenteeren,
vastgelegd in een tweetal artikelen, kwaad.
"Aangenaam", zel het afdeellngswaarom justitie en politle in de zaak te- binetsbesluit en noodgedwongen uit zelr- hebben gesmokkeld, De twee booten
"1.' waarvan het eerste zich bezig hield met
"Meneer", belde vanmorgen een ver- gen mr, Ries niet "lichtva.ard1g" te werk verdediging en om te voorkomen, dat werden naar BiIliton gesleept door 'het hoofd, "en is U nog famflte van de Hll• onze Koninklljke en Gouvernements- ontwaardigde dame ons op, "ik wn een zijn gegaan: Een telegram van Aneta be- men twijfelt aan, de rechtszekerhetd in oorlogssehlp en vandaar naar Tandjong-' •debrand van de Camera Obscura T" De
,; Marine, terwijl het laatste handelde over St.-Nicolaasverrassing zenden aan ken- richtte daarover reeds. Wij crteeren ons land.
P(ivA. door de "Valk", het gouverne- goede man begreep maar nlet, wajlrom
ons Leger. Allebel intusschen van dus- nlssen in Padang en numoet ik op de thans het volgende uit het Kamerverslag Spr. doet dail voorIezing van een pro- mentsvaartuig. De bootzoekingen naar q.e omstanders zoo'n schik hadden ...... ' ~
~anigeoppervlakkig~e,l~, dat ~et nlet,~e
.
.
.. 'tt' va.n het Handelsblad :
cesverbaal, dat is opgemaakt op 24 Mei .smo~1\elw~ar leverden hedenmorgen gee~
tharis met verlof zijnde .Ourgemoelw iNaard zou iijn om erop te wij- kaart bij het ?Ostp~k.ket preclesz~en,
1936, met weglating van namen en be- rierlel result'aatop, doch het onderzoek rn~e~ter van Buitenzorg, de heerNicQzen, wanneer zij niet typeerend waren wat erin zit. Dan is aIle aardigheid e r
al
' . lias Beets, Is, me~nen wij, werke:ijk fa- ..(
Een zeerp
lang?a
inleiding
weesd
er e omstilndigheden. Spr. doet dit, wordt 'voortgezet:· ,
voor de belangstelling, die bij onze Brit- a,f,' want dIe kaart moet de geadres- op, dat thans etndeIljk omIijnder me- cpdat niet de legende zal ontstaan, da~
mll~' van deil schepper der "Can:era J
sehe, ~uren voor Nederlandsch-In~ie ~~- seerde afteekenen!"
J;>e Ing-e,pikJe boot~n zijn de motor- Obscura" en ltet is weI een merkwaardig
dedeelinien te verwach.t.en waren. Men- eenonvQlwaardig jongmensch iedereen~
Sil\'t te o.nl.w:ake.n. Het werd tljd dat dlt '
s~he~ljk b€sc'houwd, heert de minis- die hij op straat ziet loopen, kan aan-' 999 t ,,40,~1.l:~I-Mar\l" en een llln,ke volg-, .tooval, dat hlj WOldt vervangen 400£
~9~Jl.rde, wa,nt hoe. weinig ze van ons
Wij hebben de dame, zoo goed r.noge- ter reeds daarom recht op onze symp3.- klagen en in gevaar brengen.
boot. .oe. mototbqot is IHooter en uit .den mati die den na,am draagt welken
fwewn blijkt b.v. weI heel treffend ~it lijk als dat door de telefooli ging, ge- 'thie, omdat het afleggen van bedoelde
Het geldt een proces-verbaal, opge~ stevlger materiaal gebouwd dan de Ja- 'zijn bekende voorzaat als nom de piuet felt, dat de r~dactie van de straIts t,toost en na<\,ere informatie~ ~~ci.r haar verklaringen, waannede hij een' ":,erdien- maakt van de verklaring van een ander pansche vlsschetsbooten welke onzen me gekozen. had......
.
stelljk a,.Il'\bten~ar voor g0ed Onl~ogeIijk 20-jarig jongmensch, die mededeelingenj N.cniWl doorkruisen. terwijl zij een
'
De "Buitenzorg Post" maakte daarop
';rimes nog niet eens wist, dat e'rbij net !ilgewonnen. "
Indische leger al twhHig jaar dienstWij begonnen met de vraag Qf de maakte', he~ ke'il~eiljk zeer te~en de deed van een door hem bijgewoonde, ~l'af;:htiger motor hee~t. In tegenstelling het vo:gende geestige gedichtje:
. . .
pUeht bestaat I
verzamelnaam . "kramerljeIi'.' \ll~f .vol- borst stuitte.
bljeenkomst van mannen, waarbij a<:tt met dt!' "Yamato-MaJ;u" bevinden' zich
. Dat
is
thans
veor
het
leidende
Shlgaj
d
N
.
d
t
iuist
a.b
was en waar in zijn.. aan
boord
vischhetwn
~haken, kort.
'.
qoen e was, een" a was n\1 ~ .... " "De. nt,i,n,i.!:.t,e,r.. ,v"
..n iustitie, d,e. hee.r V.an mr. Ries aanwe7'ig
i
. ,
,
. ]'1 di
··t en
t""
. , .BEETS <leed. door HILDEBRAND, een
pore-blad "a surprising fact", en het ves- soIuut verboden. Speciaa.! omdat h~t Scha.lk, zelp,e l1~t
a,IIes betreHende aanwezigheid niet nader te noomen om een vo e g-e Ul rus mg om groote
"donk're kamer" dichten.
Hgt d 4 aandacht er op dat het aan den .. , ,
I a "'i'
apt" IT" ,.
. ,.
." .
.
,
, ,• .
handell'ngen "'~,!rden verricht.
vischvangst uit te oefelleri. 'Volgens e~n Wij lazen.·t boek met graagt' en leerd'<n
~
'"
,
.
,~zoo n verzame na.\ m ,s, Sll
'I'" (
¢e ~a.':l,.gSc~e zaak ~,erug te k\1~f1e~ k o - ' "
te Sin.g~poJ;'e op 4 'Januarl 1936 afgege- .
daaruit pllchten
ove~tial onmr, Ogehliji k1 zou zijn. "Thhle ve~y Wij snapten het nlet, ma~r Patlte~ men:' ¥en' had hler 'te dOt'n' plet ee.t:I.. De minister ·leest nog andere proces- yen d07ument is de schipper een zekere Voor Lar.d en H;ulsge'zIn, voor Vrouw
ii:rl1-Y~~: ~ w c 1 cau,ses c 0 e,r 111 weI op, dat te zeggen. ·:.'Vij wildenln\- ~oI»:Plexvan'~il~eil, die langs of ov~r el- sen-verpaa,l vOor. In 1932 o.a. do:et d~ Takasay Osl1iJ;o, die in dienst is van, Wle weet wat HILDEBRAN~O::1 ~~i:~n.
,
mers alsnog eenig :i;esulta,~t ~.eb,alen.
kaa,r heen lie~il. In de eene zaak was pOlitieee~l inyal in een huis, waar een e'en arideren Japanner, zekeren Namehler stichten kar..
Wlj citeeren nog het volgende :
Het ,,&eva,~r'; ,is, ctat ~r ,ili .~n P9st- ~e~ui&e, ,wl~ lJ,l'-eenandere zlak ielf ver- aantal homosexueelen bijeen was. Een gOfO Uehaia, woonachtig teO Singapore,
pakket oPi1,l,ni,h.~r:?'ine, coci\\J,1,~ of o:nt- q.ac~t' )Nerd.' .Pas t<l€n ~e il1stJ;uctie in strafbaar' feit kon .t6enniet geconsta- De StJ;aits-autoritelten geven den Ja,panNor is it merely service in the sense of ~lofbare st()l~~\l' ,~\\npen \ zitten, l,~~~e ,hM~ geheel ges19~~~1~~ ,kon de Officler teerd worded, otnd~t de jongste aanwe- ner yolgens het documentvergunnlng In memo~am IIJa~kll
compulsory m~bership of a volunte'er
--~.
force. It is so far as I can gather, fUlly men ons uit. Dit_a~~~ mag op de ,kaart h,h' Justitie bes~~s,~"nw~t met elk der ~iga juist n'leer~e~jarig was geworden. de yi~chvangst ui,t te oefe)1en. in befledged oonscrlptlon on the Continental &een "kramerlje~". ,~~~an.
. . ' . p'ers~~~~ l\~~~)~q~~~~ moe;~t~e,~cI:i:den. 'OoK de heer Ries w.erd in dit gezelscliap paalde wa,teren. Volgensdat document
QlJder "l',eadlines" van vier en twee
plap, so that every young Dutchmap who
Ja, wat me~ daat . ~,~maa, nie,t ~n,\eI ',De. te~~n ~e.ze\l ,~~C)l~r~~?Wmissarisaangetroffen. " . !
t
. heeff de '"Tokuel-Ma'ru" een benianriirig k9i~~ 9f~t?te ma,~en de Straitsb.aden
goes to Java must undergo eight months'
,geuite be~e~U1~ig,~n&e~.lJ't?~~9 g~on~i~ ,,', ¥en r zal !toch moe~en toegeven, dat yan zevert koppen. Doch de Nederland- me.l~ing vllf den dood van Jack. '
Army training when he reaches the age ~erstaan k a n . .
of 22 (the while his employ?r pays two
Omdat
dus
de
~~n
~;~
een
kennis
,ee~
,-en;
.l}linuHe.u!3 wor\!~~ .~Rd.er,~9c~t en onder deze omstand,igheden het optre- sche oorIogsbodem pikte' behalve' de
qijverOlfersteit natuurlijk, dat Jack
.. thirds of his salary), and after that must ~kje opium 'zendot ,~cf),f sL N1colaas',dit q~~rblj
~~l ~pr. aVe'&e~e~¢~\g, ~lea~nwe- d~n :van de justitie, Joen zij nog"andere motorboot en haar volgboot z eve n- een hooge u,to~iteit is geweest, zoo po_
s~n9 a, ~h()rt period with a regiment one~
,.misschien" tach nie~,op d,e kaart Ver-~lg 'Zijn, gegruiken. '~9?r ;:l..i:e be~~~ken vetki~ringlmkreeg, ~.olkomen gewettigd tie n . Japa,nners in f
vl~ehtuig en pularr' dat lj in de wandel1ng bij zijn
e~l'Y t~~ years.
meldt, doch weIl1cht~olsta,an zal n\e.t techterlij~eamq~J:l~reJ,l.E;~~9Ut~e ~\t er was.Het reclasseel,'ingsrapport, dat de ook de rulmen toonen door scl1ubben 'en voOrna aril, rd aari~eduid. Maar neen :
Men det, dat de ontdekking van de qe vermelding "roo't{~rei'l'- ell al,s-',,\1U een hoo!t§,t p~nl,ijl,{e~~nt !ian de te~en heer Van der Heide heert geciteerd, is andere vlsch-overblijfselen aan,' dat de Jack wa,s~n... hond. De mascot van
S ~ r a • t s TIm e s bovendien nog. l1ero'inezendt welI1Cht"';'~snOO~~~d'J,:#.- hen ~er~\e aimtljging~,~, ~h hun ~loe.d niet volIed~. I;Iij hlf?rmeere maar wat Japanner inderdaad ook gevischt heeft. de Singa e-br~ndweer. En de bladen
Of dit echter gescl1ied is in wateren waar ver~eIl~n z n heele levensgeschledenis,
div.e.rse onjui~tned.en 9~v;1t. Wallr zljn nieldt, en de man, .d~ een bR,~ .~ni'9.~ ~ookt opt ~~t O?geJ:l~~~K, n\1 ~iJ z;cl'l ni~t er op ~1 1ylaart 19~3 gebeurd is.
b.v. ~i di,e werkgev~rs,'d{e hun dienst~ aan. zijn besten vlja,~d, ~er~<?;6.~e,lJk ~'unn~n ~~t~~<\igen en' ~~ ,h~~l(eur:t oak
'
zulks geoorloofd is, zal straks de Jus- die niet ko is geweest, want: "he was
Stemmen: Lag da,t in het dossier? t~~fe ~oeten"ui~in3;~en.'~vena,ls.d,e.vra~g, 12 years d when he lay down and
pIichtlge emt>loy~'s gedurende den tijd "stmtbal" op de. kaare bhIljft, rdl111rom g en I;V:9c\i1J~e:r ~Ul'l:rlen . s~l1njve~: Zoos~r. Zij. h 9nder~oe1t~ee~. t beeu,ldigd, De Minister: Neen, maar het woog of die visschenj gee.n camouflage is ge- slept his 14e away".
der 'eetste oetening twee-derde van het IPoet dus de onsehuldi!?i~?a~~, die l1 a ar d
~ennlssen in Padang velril,S;teh Wil , ~re- za hi;! d~ai 9,e,!<amer ~ne~~dee,lin) v;an op teg'en het Reclllsseeringsrapport. Als weest. In elk geval IS men maar begonNaa,J; meqschelljken standaard geme• salads uiteetalen ?
,
.
"
de Kamer mij er dan toe dwingt, wll 1k nen met naar sm.okkelwaar, speciaal wn was Jar- ?€lfs piep in de tach\ig,
Maar dit wrzljde. Hoofdzaak is, dat de e1es op dekaart zetten, ~p.t et in~et doep:' .,
.
",
l '
ool( dat voorlezen. De Minister' leest '.opium, te zoeken. Dlt is een karwel d~t ,zoo ontdekt een scher~innige verslag.. belangsw11ing voor I~die l\an den over- pakje ,zit!
Neen, laat ons eerIljk zijn, pre c 1e s
IH~t Is ,~,en ~~I\~st~r ge.b.ekE1n,q3.lt de ee~' proces-verbaal voor, waaruit bIljkt,! &,erust nog e~ heele week In beslag zal gever. 'Aan nomen wordt immers, dat
~! . wal groeit ,en zich . uit -in min of meer
het niet.
"
' ki1f~e!~e~~ter w~l ~~ge.llj,k op ,d~ noqgt~ dajt ,'op genoe,mden datum mr. Hies op nemen. ~aarbIj ~omt nog, dat de boot l een mensch nleeftijd zeven maal Ianger
onju,iste, d~h daarom niet minder ~oeft
' .
w3.$ ~a.):1.<te a,~tec~ente~ va~ d¢n be,te
'kt
t
t
ht
Als ge ee,l,l japonnetje zendt, is ,~ma- tro),I.eh, m
..,i,n.nerjarIge. ltij V,onn ,h~t e.ch- stra.at was betrapt (beweglng).
wa r maa
en me pompen ge rac
duurt dan en hondenleve~.
w~N'de~rel)lde ar,t~keI~n Viln ~e ~naan
d
Is
ge
een
'l\A
~
.....
~
1
~
..'
.
'
d
t
h"
dit
II
h
ft
wordt
haar
drijvende
te
houden.
Het
h ~'
"
&,evenC\e .p,ers. Dit sIgnaleeren Wlj met ~lU f ac t uren voIdoen e en a
.
t~r niet i1,?Ol;ll~,tegenover,een ferda :;IS .!1:et spiJt spr. a
IJ.
a es ee. vaa~tudg ligt 1 het Java-kanaal aan
ya,n" 9 enlcven gesproken ... ~at
~oldoening.
~€ugdigen. knaap een· vUegmac~ine den heer Van 'der Heide ~ijn ka,arte.u'9p n;roewn ze~gen. Maar IS men nu nog den k t n ' n eeni e afstand van Wlj ZO:~ pIe en t~ noe,men is ~eenszms,
~endt, is "speelgoed". voldoende:,tafe1 t~, ~e.g\gi!~ e,n hee.l',t intege~deel e~ns ~an ineenirtg, dat er lichtvaardig is ge- . Mar :~l~e:~, Ode ber~c~te ..Yamato- ~ h,et. IOtt va JaCK ~eest. ~lngapOre
Dat 1s toch eige~hjk al heel mooi, ,.al willen hoqre.n wat de heer Van ,.?er H.el- pandeld?
Maru".· Wanneerhet' onderzoek aan eert h~m s eel~. beroem~held en de
Politiek in Diclltvorm
];lield, onze Intel'Vlewster vol dab ~e de over' deze zaak kOll v e r t e I l e n . ' .
'
. .... .
.'
. .
.. brandweer eft ZIJn stoffehjk overschot
aardigheid er toch eigenlijk af was.
'.'
,'. ,
'•
q.e.r0ep. Neen, neen.
boor~, is geemdlgd, zal de "Tokuel: met "briga honours" begraven.
( B i j het dcbat over de begrooting heeft .' Ja, dames zijn nu eenmaal mooHljk te
Wat he. t a.~g~yen va.n st~.l{~~n ~~t het
~ miniswr hoopt, dat biermede aan Maru , evenals met de "Yamato-Maru
Al V d
d I'
I f h d
. :ri qe Tweede Kame\, de leider der Chr.
d"t
hlj ",
"ls chef het' yerlangen van de Kamer i s vold'aan.;:;
1" gesC'hied
op d'"
helling worden ges dit
a erg al
on ~et
e nog
gevariant
ee d a,
zou
dass ie r betreft, Zegt ..srir
overtuigen.
~.
'.
,...
.
.
.
'
.
~'.'
,
hii
in
een
on een
~ Hi~t, fractie, <!~ h~er de Geer, de re- '
. ,
'
van de Justitie aUe:stukken \lad Opgc- (tuid a Iaus)
.
tq)k~~n vopr QUi~- en kiel-onqe.rz<;>ek.:J
." ' ....
..
. ..... .
geelhi~ in dichtnlaat getroost· met het
..
Mell' ial :alcl;1 h~r~nnere,n, dat de "Y~_ va,'il :z.~jn be m?ste verzen· dl~ gedicht
. Noemde men ;den P. T. ,~£. !I\11lS~l1,ien vra!igd. Daarbij :'be~ohdeli"zt~h: Qrieve'n, .•,. ,pp
fdt, dat zlj nu~ninaal voor alIes Cfaarom vroeger "Tan t e Po~ '}t..,
dIe bij verdac1}te In besla;~ ,*areh ~el'l:0- :\~.''heer.. Van der elleld,e (S. D.) vr.aagt i)iato-Maru" een.· . geheime bergplaats·,. k~~nen he n.
aansprakelijlt wordt gesteld wat niet
di
.
"11 arilbtgenoot van Fl het.. w90rd 'voor het aflelgen van een bleek teo bezitten in den vorm van een
tieilgt,
althans niet is zooals de cri~
~:~Ci~~ t:/1~~:~e heef't' gegeven, zlch vhkla,ring. De M;h~iswr,. zegt hij,. had hollen "verlak-ki~l", De zeyentien opvaTrek om· et hondenlijk geen droeve toticus zou wenschen. Het Kamerlld qichtstellende 'op het\st~nl1punt, dat de' re:' ~et rt~c~t en d,en pllcJ:1.t ~m te spreken r,enden. zijn ip ,voorloopige hech~enis
Het burg 'lijk beklag Zal de,ze ;aeii-~~~
J ubileum als BekIaagde . geering een en on~eelbaar is.. ®Vel1- z90a ls 1\,1j gedaan heeft. Van het laatst- gestelden worden thans· door ambtenate:
,.
leiden.
en de pers beIuien hier
dien wa,s de minlswr van F'illancien sa- genOe~l~e Jeit' kOl1d.e~. Apr. noch mr. reltvanhet hoofdparket "aah' s'trelig
,,Faalt de regen on5, de milde,
Vo~gend jaar 25 jaar opger06(en
men ~e,t .~pr. ,zeer nauw bij de. za.ak. ,be- Bou~an op qe hoo~te pJ~. Dlt lag nie~ verhooi onderworpe)1. De Japahne'r had
M mascot, waar ~:\:;~e~i~
't Ligt aan Deckers of De Wilde,
trokken: Toen de verdachte· de stukken ~~ ,net· ~6~,sier.
. . '.' ' .
Y:oortsaan' boord, op de brug, een dozljn
wrtrok.
. .. Ma,ngelt IJ,'et s,an zon.nesc~~jn,
Op de rol van den raad van Justitie terug ;veJ;Iangde, zljn z.lj op kort~n ,~~r~Q9fqS.\\lk Vier (JU~tltl~) wordt z.h,s; Ui~t~ke~~~ ~e,kaa,rten, zoowei Engel~ .. 't Is de sc.hUld van H. ColIJn".
te Batavia stonden heden ni~t .minder mijn l~ruggegeven.··
..
g6e~g~Jt~l1rd.
sc~e a:l~ ,Nederland~c?e, ?,l'l:der an~et:e Pqraat?
'Waarom 9:i~ niet ,voortgezet? vraagt cian zes zaken vermeld: in twee '~u
i,
.
If
van den R~ouw-Arch~~eI.
.
Interrupti~:
Na
ee~
dag,vaar~ing
I
..
,_
.
,
,
!;l~,~' ;«andeIsj;)la~ell g~eft 4e vclgende uitspraak worden gedaan, ws,'ar»I1'~
proev'e eenet'd~mp\ete karakteristiek van ~est In behandeling zou worden '~et1o;,
De minis~er: Na een dagva,ardin!!, di~
De ~chlpper scbJjnt iemand te zijn,
Bi~DJIRS IN NQQ.R~-SU~IATR.\
De regee ng bHjrt, wa t de salaris',f ' '
. ~.
d'e foureItva'n'het kabinet.. ... , vail elk men. Van de vier in behandelJng te ne- waarschijn~~k niet eeris ontvankelii,k z9U
die ,qua oI\twik~eUng uitstee,kt 1;)oven maatregelel . h'eft, nog steeds "paraat"_
men zaken Is tenslotte maar in een' zaak zljngew~e.st.·
oc'ablnet~tusschen haakjes.
.
. ' ,u~zen, brug~e~.e~lw.egen ,weggespoeld d~ll g'eWldd~Id~n vi~cl:Ier: ill Zij~l
,
Wlj zijn n meeningdat er een "a"
het onderzOt'k door de rechtbank begonblbUotheekje aaIt boord zij,n enkele .In
Wl\t
nu
h~t
perSOQnlljk
optreden
vall
te ve.el in .t weord y~r~ornt.
nen. De drie andere zaken zljn uitge"Legt het kippendolU niet braaf
de'
EhgelSchetaal
gedrukte
literaira
Een telegram van den resident van Ta~erp uw grieven naar peGraeff,
~teld., Geen enkele "insider" heeft zich de~' Mlhist€r van Financlen betrett, de:'
ze
kQU
e'venll,liri
als
spr.
iets
anders
qoen
panooll
van 30 November jl. meldt het werkjes~ . Vborts heert hij verstand van
ge#t h~~ noodI9t ~een bewaker,
daarover echter verwonderd, want' het
kiJkers: ~en ma~llifleke Zelsskijker 1;>e"t rs n'atul1rlijk SIot€maker I
da,J;1'de
justitia
haar
gan~Iatenga~n.
volgende
:
ging hier om zakeh, die sedert respect uw t)Nintigje soms fout,
h09rt tot qe i,ll bllslag genomen goedehrijf het (j den rug van Oud,
,ieveIljk vierentwlntig jaar, vljf jaar en
¥en );leert gesproken over IIehtvaar"In dit gewest gedurende afgeloopen re.n.
. it de' pe:Prelaar g'een lekkers,
vier jaar elk j~ar worden uitgeswld, dige en te snelle arrestatles. Eersthad dagen dQOr zware regens veel schade
•
,Wie zal dan nlet mokken : DeCkers I
.-." ......
omdat de advocliten "elken keer dat de men de zaak nauwkeurig mooten o~- aangerlcht aan bruggen en wegen, waari\(gr. de Ba ere.
.'
Hebt u wei oeens last van spit,
~aken
voorkomen, dokterscertiflcawn derzoeken. Maar als men g~tuigen 111 'door tijdelijke stremmingen autoverkeer
WeI, de blaam fs voor Van Lidth.
Naar
An
a.
uit
Soerabaia'
seint,
is
INVOERRECIIT
OP
AUTO'S
IS uw waterkraan bevroren,
prod,uceeren, wa~J:1iverlda,hd WClf.{:\t, Q.~t een bepaalde kwestie h~d willen hoo- o.a. naar Medan en Padang. Weg SImgr. de ~a ere doo~ zijn gezondheidsWasch dan Gellssen de ooren.
de respectieve. beklaagden wegens ziekt~ rell, .~ou~en dezen die 111 een andere, bolga-J;3arOt's veel geleden en pont bij
(
" . Maakt de dienstbooi het te erg,
1)? i\.I~em~ne Be,nd vall J;3el~nghe1;> toes~nd ge ongen om voor ~eruimel1
niet
kunnen
verschijnen.
'
l{oeJ uw W{41.a~ op Sllngenberg..
hierbIj be~rokken za~~ verdacht~n wa- SOrkan wegge'spOeld, terwijl hoofdbrug in be.J,1,deIj b,ij' 'l1~n Aut~andel l1~eft zich tljd iu.st t~ emen. De proprefect pasEn al$ niets u wi! gelukken,
Bovenaan de recordlijst staat R. A: ~., ren, gewaa,rschuwd zlJn, N'a.tuurlljk had weg Pakkat zou verdwenen zijn, hetgeen tOt d~n 1a:ndvoogd gewe:nd met ~en re- toor Zoetm der zal 2ijn taak overneWijt het aan Van Schaik zijn nukken.
gewezen S.S.-ambtenaar te PrIok, ver- men niet, zooals hier is voorgesteld, de- in ond£rzoek. Weg Panjaboengan-Natal quest, 'waaTin op verI aging van het in- men.
Want renslotte is de leering
dacht van verduistering; 'op hem voIgt ze, verdac~~en dan op e~rewoord weer over een kwart kilometer in ravijn ver- ,;oerrecht voor automob1elen wOrdt aanVan dit vers, dat de regeeriug
A. H. G. v. P. P., verdacht van zeden- kunnen vrlJlaten. .
Die oilS drtlt, beveelt, verbiedt,
.
:
dwenen en brug bij Moeara SOma be- gedron~n.
De Piefstal ij Van DOIp
P\u~t, Qnteigept en rerqriE:t,
misdrijven; tenslotte R. A. P., iemand
Er
is
door
Justitie
en
politte
op
preschadigd.
Bij
aardstorting
.weg
TaroeOnz!! grootste deblteur is'
D!l: reeh,e e in 8019 heert bij partidie als hoof.d van "wilde scholen" met cieze wijze gehandeld je,ge~s el,k der toeng een huisje met bewoner bedolven".
En' dus doel voor elks gezeur is".
Cu~rere Van uizen te Solo beslag wew,n
gelden heert gegoocheld, zOodat ook hij verdachteli.. Het gaat er 9m, of politte
'.
..
~XPOR~qUOTUM VAN KAPOK
te leggen 0 e.en tiental doozen vulpenzich wegens verdJ,.l1steringmoet verant· en $ustiUe good gehandeld hebben, teen
Een telegram van den resident, belast
h9tid~rs' :af l11stig v~n den diefs,tal ~ij
woorden.
~~p'a~Id
is
~.at
h~t
bij
artlkel
1
van
ze bewijzen, moesten bijbrengen, Men met het bestuur over het gouvernement
fir],n\1. V Dorp te se~rang.
Men
zal
zich
afvragen,·
waaJ;om
een
d:e l:eg~eringsverordening van S ~e.l 1~36 d~
lIe.t Yorstelijk ;Huwelijk
moet zich goed voor' oogen stelIen, \vat Atjeh en Onderhoorigheden, nieldt:
,
Va'n
'den le~mer, die Zeer vermoeve.~d~istering,saftaire'na bijna een kw~rt de politie en justitie als pll~ht zagen.
vas,tgestel~e 'expoft~~otUlP v<:>6r \let 2Q.~
•
b d" S·
K
delijk Gok d ief zal blijken te zijn, heeft
.
'
.
.
..
.
,
"Door
zware
an
Jir
lmpang
an
an
Ucentlejaar
looPende
van
1
Jul1
1936
tAn
Naar de "Telegr,9.af" vernam, zal de hU- eeu'w'nc~ niet verjaard is. Da:t k?mt oinSpr. wil nu ge.dwongen overgaan tot, en Simpang Kid in Singkel veel huiien 30 Juni 1937 wordtverhocgd met 3 mit- m,e,n e~ri 's nalement kunne.n ,krij~~.i;l,
dat elke daad van vervolging, als hoe. weli.i:k~ienst in de G~oote Kerk worden danig de' jaarIljksche opro€ping is te nagere mededeellngen oveJ; de stukken, weg&,espoeld en voor zoover bekend twee Hoell kg kapok netto gewich.t en mits- aI.d.Us mel~dt:1e Loc. De man zeIt .,h,OUl;lt
'
g~~eld door pr9f. dr. Obbink, die tevensbeschouwen, de verjaring stuit.
waarover in zijn nota gesproken wordt kinderen verdronken. Hulp re~s zooveel die,n IVo,rdt vastgesteld. op 24.50Q.OOO kg. z,ic.h vaorI. g schuil..
ka,pok lie\to gewicht.
....
.
zal predikep, terwijl ds. Welter het huAl zouden de drie betrokkenen dus zoo en die de rolIen zal omdraaien, waar- !mogeiijk verleend".
.
I)~ Spo.r~vl. t v~n &e~k
welijk van Prins en Prinses zal bevesti- oud als Methusale.~ worden 'en' steeds
Van den oerabajaschen sportvlleger
Ver;noedelijk begint de dienst om I maar zi~k blljven, verjaren zou hun
..
..,. .. '
Izaak noolt !
B~ck werd SOerabaja bericht ontv~n
e~(uur 's morge~s.
' " . ,. Beklaagde R. viert nu het ,:olgend jaar
, ge,n, dat zljrtoestet' bij ee.n noodlandJng
De b!Uidsstoet z~l sIechts klel~ zl.!n en zijil ziIvere'u jubileum als zoodanig;
op h,et eiIa OesUka - bij Palermo ~
wofdHl,voorafgegaan door een eskadron . 'Er bestaan, n'aar wij vernemen~ reeds
dusdanig w beschadigd, dat langduh\lzarep. De steet bestaat uit de gouden plannen bij raad en parket om het feest
'rige' rep.arat nOQdig bleken, wa~rri:J,e~e
ii k9.ets, waarin' het bruidspaar is gezet~n, op passende wijze te vieren.
.
origeveer t e .weken gemoeid zo.~~e,n
de glazen koets, waarin de Koningin e,n.
,t
zijn.
Prinses Armgard plaats nemen, en zes
D,e inzitte en bleven ongedeerd.
galarijhiigen voor famiUeleden' en aildne gas,ten.' De stoet wordt evcneens
1~I,l.\ye~j~ks,e en, ~e l\lalang I
.' dc:l9l' e,en eskadJ;ol1 huzaren gesloten..
Bij brief van den eersten gouvel:n~-'
lie'~
ge . nteoestuur van ~alang
nlents-s~c,ret~rls is de,~ VoIk~ra;:i'c;i th,an,s
heeft
n
1\neta seint - een bemedegedeeld, dat de motie-VerbOOm in
d'rag' van 2.000 gevotee,rd vOQr de
'z.ake verbetering van de weermacht op
stadsversier tijdens de a,s. huwelijks~
kort,en, ter,mijn ter kenn~ van het Opteesten. '
:IN de Twe:ed~ Kamfr is ~ naar "ne- perbestuuf is gebracht.·
t~ uit Den Haag se.int ingediend cen
G.~l}1~~.nJer;\ va~ S~m,arang
wetsont,,:erp to.t goedkeuring vall de
~. gouvernement!besluiten in zake de toe,GE~9ND.~GI)."T~.GEN!-OTERI~WET
D,e gem ee raad van Sem~rang he,eft
kenning van pensioen aan den :afged.e l;ie$'rO;Qti -19,~7 gis;wrenavond aa,ng'enomen, n at een inoUe-De Raad met
• tredeng9uverneur-fF,neraal jhr. mr.
De raad v~n Ju~tit1e te B,atl\via heeft
een protest ,egen het regeeringsonder:'
B. C, de Jonge, verruhning vall het vanmorgen J. W. v. H. in de ..test case"
, . ere4iet voor d~ werkloozen:~0f!~, ~e per- wege.~lS overtreding van de teterijwet
w,ek naar I financieel beleid der &~";$
mee.n~ IIle 16 te,gen 5 stemmen W::x
son." ~eLSuitbr.eiding . in verba:n:~ met de veloord.eeld tot e.en. .gu.lden boete; subslbestuurshervorming op Java, en de cre,,: diair een dag' he:ch.teJ;lls.
a.~~yaHd.
"dlet-v~rhoogin~eri tell' ba te V~11 de oiltDe uitspraak in eell' dergelij,l,{e ~.aak,
Na, afloo an de pegrootings-:-beha;et
wl'kkt;>ling .-an Nieuw Guinea, de Banka- tegen A. G. J. S., werd tw:e,e' n,laandep ::
deling spra e heer De Raad den rrfirtill'(vinilir,g 'en de uitbreidlng va~l de uitll;€steld, in verband met. e~l1 ~lfde.r 1.
verlof naar uropa ve'rtrekkenden b~~
direetie, personeel en belangsteue'nd;41.
__ .. ,~
De heer Tan Yong Tjwan
gemeester
,
:'\ecrmacht.
in te' stellen onderzoek,
, .. ,
.
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De' raad van Justltle te Batavia
heeft hedenmorgen den heer \V.,
directeur van de .,Goedkoope winkel", terzake van "oneerlijke mede'dinging" veroordeeld tot. een geld.boete vcn J 50.
De heer W. teekende onmiddellijk
revisie aan,

~

Daar hij geen voorlezing van ~et vonnis verlangde, zijn ons de overwegingen
van den raad thans n6g niet bekend,

Nochtans staat vast dat hler een vonnjs is geveld - men weet, dat de zaak
va,l\ den hesr W. als \ proef-proces is
vcorgebracht - dat van veel belang is
vQor de reclame-rnakende gemeente,
Hoewel vele zaken reeds langgeleden
'- l;l~gonnen in te zien dat ~en sobere en
'~ itijlvolle advertentle-t':kst in den regel
~~el me~r ",itwerkt dan een aa,ngedikte
tekst die het publiek op grove wijze aan
h~t verst:lnd tracht te brengen waar het
:djn voorcteel kan doen, is de snorkellde
advertentie nog lang de wereld niet uit:
In Holland was zij een der voornaamllte oorzaken tot het- afkon~iigen van de
~et op de uitverkoopen, etc., die tussehen haakjes in een naargeestige beknotting is ontaard van de vrijheid der
takenIle-den in hun feclame. U:it vele von~issen bli}kt, dat zij ha:lr doel veorbijgeschoten is en den vinger legt op alIerlei ongevaarIijke vormen van overdrijving. In het reclamevak schaadt een
J:leetje optimisme niC'!;. Wanneer men ziet
, dat een "speciale aanbieding van Per2jische tapijten" oorzaak werd tot een
uitvoerig justitleel onderzoek' naar de
vraag of het weI inderdaad een "speciale
> ianbi~dtng" was, m,a.w. of de tapijten
, ; zich of door kwaliteit 9f door lagen prijs
,,: ond~rscheidden van hetgeen elders te
~~ ~oop wits, dan vraagt men zich verbijsterd af of de justitie, op d~ze wijze het
.. ~ maken van verkeerde reelame willende
~~ voorjwmen, niet hard op weg is, voor
:: zichzelve op de verkeerde wi~ze reclati1~
:~ te maken.
,. Met bizondere belangstelling zien wij
,': bijv. het onderzoek tegemoet, dat in H?l:'
' : la~19 ~eit~lijk reed.s lang ingesteld ~9}l
, rrlo~t~n z,ijn tegen l;le bekende automo, J;iieV~b,riek, die to.t Iijfspreuk neeft ~a,t
',':' ids er betere automobielen.gebouwd z~l
.~ len worden, z ij het zal doen, een stel'/! ling, welker bewijs deze fabriek weleens
, iIi moeilijkhecten zou kunnen prengen.
,. Doeh in ernst: wie aIle overdrijving
uit de reclame weert, haalt er tevens
~: aIle "muziek" uit.
.,
~~ "Men 'late de onschadeIijke overdrijving
· ':Ii nlet .rust: ,de krantenlezer, die een Perzisch tapijt wil koopen, zitI zoowel een
· . ~ kijkje Jjemen bij de firma, die een "spe~. ~~ale ~anbieding" adverteert, als bij de
~, finna'die slechts "fraaie Perzische tapij;1 texi'tegen''tillijken prijs" hee{t aan te
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'.Een andere zaak wordt het, wanneer
qe reclame dusdanige m~sleidende mede:: d~elingen bevat, dat het publiek in een
.... vj;llsche waan gebracht wordt, die de
.:1 ki;ll1ten va,n andere zaken weglckt naar
... ~~n ti~~eI :van den a!4verteerder.
,....;?;oowel· het publiek als de zakenman
~t ~\en..t tegen deze redame beschermd te
.1 w<>rpen.
,,'Onze shafwet bevat in het artike.l
:~ ~~en "oneerlijke mededinging" een voor''$ ~lir1ft. dat deze bescherming kan gef~ v~n.
.
.
· "'f
I"f l.lIet luip.t :
;~ " Hil, die: om het nandeJs- of bedrijfs.~
debie"t v'a'U zichzelven of van een ander te
:;, \:e$ttgetf, w behquden, of uit te breiden
1 eenlge be<l.riegelijke handelir-g pleegt tot
... I misleiding van net publiek of van een be.~. . p~aljii permn, W9rdt. fndien daaruit eenig
f,~l
\lildeel vQOr cpncurr~ten van hem of van
!IIi: dien ander kan ontstaan, als schuldig aan
ri orteerlijke mededingicg, gestraft met ge.~
vt\ngeIli~straf vall Wn hoogste een jaar
:'~, ~U:;t: n~::~d~~nd~~d g:~~:e, van ten
~

..,

~

•
.• .•
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De Huwelijksfeesten "~

". ~neerlijke Concurrentie

.; I

..
"

~. ~f l
,'l' '~'~.... :~ ,'~~t
,_ rnctle
f.

.'.

~I;~~~ef

is io9wel in Holland als in
wei.\1ig Wegepast.
.
;.~1!lIf!ien,lijk heeft de Hollandsche reehter
:. h'1t aI:ti~el a,lsdeugdeIijk middel tegen
· ~~ s~h.~~elij~e .r;~cl3,me onder alleriei inge· '/ wi~~el~e t\1eQrieen reeds lang laten
~. sch,l'ete.\1' en dat is v09rnamelijk dt:\ reden
.;: jat hE!\/ geval vail den heer W. than~
.: als "te$t ea~e" werd voorgebracht. Men
;., weet dat het gaat om het gebruik van
; ~ den .\13,3,111 VIlll "Onderlinge H~lp" en het
~ .aankcndigen van een "uitvel'koop", die
.11 In den. waren zin des woords geen uit"Virkoop was.
: . !tet.vonriis van den Bataviasehen raad
J '4 is dillS in tweeeriei opzic~t van belang,
"'I. indien de overwegingen straks gede~ld
worden door het Hooggerechtshof: l1\et
~Ii aIleen'maant het den Indisehen adver~ ~e",der
V90r;?:ichtigheid, maar tevens
i<t (qant het aa,n, dat de werkelijk schade; ~ ~ijke vo.r;meri va,n r.eclame hier te Jande
.~ v91d9.~~de·met het artlkel teg~n. "oneer~r (ljke
mEidedinging" bestreden kunnen
~:~ worden en 9.at wij hter dus de "wet op
· .i ~e uitverkoopen'" met heel haar naar~. geestige aankleve weIkunnen missen.
,u ,. Tot slot nog deze opmerking. De ver~: 99rd,eeling v;iln den di,reeteur van "De
", Goedkoope Winkel" houdt uiteraard geen
y,froordeel,ing in van de kwaliteit van zijn
#
l:,7 gij>ederen.
.
. ~ , Daarmee bemoeit de reehter zich niet.
:' .a,;et ging e,r l;len, raad van justitie slechts
,~, ~~., ot d09r' ~ege'incrimineerd~ ad~ertenties een z66 gunstige, maar onjuis.' t~' ~n}l'rUk gevestig<;l ko.n wQrget:l van
• , ~~tgeen In' h~t "g~J:>9uW Ond,e,rl,ing" !Verc;l
:i ~an&~.b9den, dat net J;lubl~ek tot \uogelijk
~ f~ n~d~~ivaii. ~t:ld.er'e za~~d nair' den wiii-

1

tot

" :t
.

.•' :~ ~l ~ ~~tifcjij~ier~~ ~~e~~~~e~~otelr&~~
~ ~n :getaTe;' verschenen'zou z;.1n iildien

" to .'';' ~{t de advertel1tie~ die onjuiste indr.uk
.~.

.1t

~ \~~et ',~?.ri word.en opgedaan.
.~ ..,.
f
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\

I
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Geschiedschrijving van' Douwes Dekker

Agenda
. -_ ......
.--"-IMTAVIA

Leek het er in den aanvang op, fllsof

maken ? Het is een heel verschil of .der- de "beneden~tad" tijdens de aanstaande,
gelijke onderwerpen .In ,e-€n weterisehap- teestdagen een doo~e h~-ek zou b!ijv~n,
pelijk boek dan weI in' ~en schoolboekle langzaarn-aan is dit radlcaal veranderd

T endentieus karakter .Ieidr ;.tot .hcotzcoien

Q lob e - The a ,t e 1': ,,singing Kid".
Rex - The ate r : Voof..avond;
"Duiyels van het Verkeer" ; na-avond: "The
White ,Angel".
C a. p i t 0 1: "O~der twee. Vl8,~e.n"..
Dec a - Par k: "Het Arme, Rljke
melsje".
. .
C i n e rna: "The Lost City".
.. .
Cit y: "Het was 1 April".

voor de Indonesisehe [eugd behandeld en heeft het zelfs den schijn, dat dit
worden.
deel, het oude, historisehe Batavia, een
T. a. v. punt e van de dagvaarding mlsschlen zelfs nog belangrljker deel der
Verhoor V~lIl beklaagde I zet de president b.v.: dat woordje "lee- reestgangers tot zieh zil trekken dim
Drie meenden geiMscht
_ lijke" had toch evengoed . weggelaten verreweg de meeste andere dee'en der
.
"
..
kunnen worden.
stad ! '
.
Voor den Bataviasehen Raad van
.
.
I 'VAT IN DEN AETIlER IS
Bekl ragde ont kende zlch aan pet tenBeklas,gde's antwoord hierop was : in
woensdasavond zal de auto-karavaan
Justitie heett hedenmorgen terechtge- lastegelegde te hebben ~chuldigge-ll1ijn handboeken staat het zelfs .nog er reeds eenig vertier brengen, terwijl er
DINSDAO, 1 DECEMBER
stam-dr:' E~ F. J!!. Douwes Dekker, ge- maakt. Het bewuste boek is w e I ' op scherper. Aan den anderen kant zoutk op den eigenlijken feestdag ongetwijfeld
'
boren te Pasoeroean, oud 57 [aar, van zijn last gedrukt en verspreid door de nog vesl scherper gaweest zijn, juist ook velen zullen heentrekken om de
, .
Nlrom
21.30 Populair allerlel,
",'
.
N.V. Drukkerij "Nix" te B,and.oen.g. 'wanneer Ik het
woordje .Jeelljke" had schitterende verllchtlng te bewonderen.
B.R.V. .
19.30 Vocaal programma.
... -."
beroep voorzitter van het Bestuur van
.
18.20 Mandoline, Trompe; ,
P.M.Y.
1
gde
v:·:".eide
eenige
.blzonde
.
.rhe......
weggelaten.
\Vrijdag
is
echter
de
groote
dag
voor
Bekla _ . ..
Schoolvereeniging "Het
'-I -y >t
' . ,
de Nationale
en Gitaar soli.
.,
, ., '."
den over de KS:ltrian sc.h.·opl,i.en In.stiHe k 1. kwam telkenrr.ale terug op de benedenstad:, dien ochtend groote
Zeese'n
22.00 Boekbespreking.
K~atrian Instituut" te BandoEmg.
j
C'h'
h
'
·
t
'ht
d
t
'jd
tuut voor Indonesiers, waar p.e h)grlin-, zijn v~rweer dat het door hem vermelde
Jneesc e op oc en en .we s n en,
19.02 Viool-sol1.
B.B.C.
Pa,.ris - C 0,1. 22.00 Tooneel.·
Aan b~~laagde is tenlastegelegd d,at gen op doorga:ms 14-jll;r1~eil le.~~tijd, na 'histor\soh juist \s. ' . .
b.a. op het terrein van het vroegere staRome
'
21.45 Vocaal en instrumenhij in of omstreeks de m.aand Juli 1936 het aflJopen van een school voor we,s-I Pre s. : .D3.t ge 9of lk ook weI! Hon ctu,~hep het tegenwoord,ige station
.
taal conc~J;t.
te Bandoeng in het openbaar uiting terseh Lager Onderwijs,' vervolg-onq,er- ,¥aar wat U bijvoorQeeld. onder punt j. en ll~t Stadhulsp~ein) en dien a,vond ge
wijs k ..
zegt: "Zoo heftig was de haat tegen de I WstQrisehe optocl1 t ,m. et op.voering op !J;et
heeft gegeven aan gevoelens van vijimdflJgen.
Christerien, ,dat telkcnj are da:lrna het 3tadht.lisplein, en' daarna wejeropl 0111schap, haat of minachting tegen de EuBeklaagde is zelf voorzitter van de Te'foemifeest in Janu:lri .te Nagasaki neesche optochten.· " .e-P".
~~""............ ,~~
d
sehoolvereeniging, zijn vrouw, J. r.
'
lOpe.esche bevolk mgsgroep. van Ne er- Douwes Dek.ker - geb. MQssel, sec~e- .gehoucJen
werd,
wa:lrbij
de
beeltemssen
T.e,n
sTotte
.ZQnda.gavpnd·
.
d
.
e
Good.e.l.
.
,
.
.
landseh-Indie, door in het rloor hem
v:an de H~mge Maagd en Ghristus moes- vaart op het~r1o..I.tt{~l1a,a.r, 9~gip'n~nde bij
Jf' eerbericht
'1
taresse-penl1ingme. est~r~l:iSe.
.. d
't
t 1 b 'j
f
u
,
vervaardigde en op zijn last in vele
ten wor en ver rap a s aWl s van :l - de draa;.bI11g in .&l-ampong' Bandan.
Pre S.: Trekt U veordeelen uit die keer vOQr deze· "bedorven leer", is dat
(VAN DINSDAG 1 DEC. 1936)
exemplaren verspreide "le~rboek voor school?
uu nood'zakelijk om weer te geven In
Op het St,ationsplein ve~riJzen eenige
middelbare scholen In IndonesJe", getiB e k 1.: Neen.
eEn boekje voor jcngens van 14 tot 16 feest~stukken en e(1'n Muzlek~ent, texwijl
teld: "Wereldgeschiedenis I, Oost-Azie",
P r e S.: In zooverre, nie.t r.echt- jaar? Moet-en deze onde'rwerpen in. een aIle groote gebou~en la,ngs q~t p,lein ~ tHet maximum Zigt nog ~oven Z.-Japan
.
,
Mohammedaansche klas zoo breed uit- ~Faetorij, Javasche Bank, ESCOJ;l1pto, (Nagasaki' 768,0 mm" Tokio 763.5 mm.J,
welk gesehrift iustede van een le~s~oE1k streek,s mlssehien.
Station, Olveh en Chinese Over.sea Uank) f;en ':rninimum Zigt boven de Gele ZE1e en
H
kl
..
D
t"
1
t
an
don
bloei
gesponnen worden?
. ,
.
,
veeleer een an ti - Wes t ersc h en pro- J aT e. .:
a lang v .
\vo,rden geUlumineeril.
.
ten Z. W. ervan (Che/oo, 760.9 mm.,
de
vereeniging
af.
.
Ieder
normaal
verstaander
zal
onder
Chinkiang
761,8 mm,J, naar' het Westen
va
n
ti
di
h
ift
i
h
h
p~nse
propagan s se gesc r.
.s .
d
k i
De buurtcol'Ylm., l.~sie r'lraagt zorg v.o.or..
.
kb ld
lk
l'
Pre S.: "Hoe 'krijg Ikzon er ap - de tegen~teUing: oost-f\ziati~che volk3••• ~
I"
numt druk weer tOe (Sian Z66.o. mm.J,
voor den ee en, we e C1.\ mu~eeren taal mijn eigen school 1" is de titet van len, nog niet bedorven door vreemde in- ee\n fraaie v~rsierlngen illuminatie van in de Philippijnen, Siarh, de straits en
in de leuze HAzie ",:ocr de AZiate1,1", on- een boekle dat V ges<;hreven had. Dus vloeden, onder het l1atste :nietanders de Binnennieuwp'o.ortst~a3,t, t{a,Ii .~s~r, In~Wj steeg de barometer (Zamboanga
der meer de volgende passages .op te is het toch weI een voordeelig iets, het verstaan dan: het Westen.
Java-:aank~t~a:at,~11 Pa~ar .Pis..~ng, me.t'. 758.3 rnm., GQeam 759.9 mm., Ba.ngkok
ne.inen:
"
....
Ib€Zit van een dergelijke sc~oo1.
.
o,a. fraaI~ v~r.s~erl1,1g d~r .b~l~e br!l,ggen 760.3 mm" Koeala 'Lumpur ·759.i mm".
M r.· van
1 s t:, In Uw boek over de Kal,i .&esar.
B e k 1. geeft een ui'teenzetting, te- wordt alles, wat het Oosten betreft, ver. . . ....
,
Medan 758,3' mm., ao,tavi.a 'l~.9 mm.,·
a.. Nu ging Engeland d,wi~gen om. ae ruggaande tot 1934,; van de mo.eilijkhe.- heerlijkt, .en het Wederi .daartegenover
Da oude Amsterdamsche Poort wordt Koepcwg 759.9 mm" Mera1J,ke 1~0/) mm~J.
Chmese havens voor het mdl~ch:e oplt~m den die hij had ondervonden in ver'.
I d90r <Ie geede
zorgen van de Gener:ll Het druk'/{erval in Indie is nog van Z.O.
open te steIl'w. En toen de Ch~nese rcgee'
,
~ ".
. .....
afgekamd.
.
' ..
d
. ' .
. 1" t
I 'Electric Company in floodlight gezet.
naar N. W. .Een typhoon qewegen e .
ring bleef weigeren om het Chinec'e yolk band ni1et het evenLueel mtrekken van
'
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h
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h
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1
van
Pre
s.:
In
l€der
gev..al
~
U
oop
we
'
'
.
naar
het
W.
N.
W.
wordt
gemeld
.OP
H·
ep te 0 f eren; weI' 001' nge an· ~ vor- ZlJn vergunmng voar e
ou 1
sterJ{ met Jana n • Bent .li.·A. 3,.a'r een sterk.
oak 'het stadh\lis.plein. 4al ba~en, m
log aan China verklaard.
een school. Hij had de bemiddeling van '" .'
~
e
e
Ii bt
d
d
bet N. 132· O.
b. Het vervolg leert dat d'elle p!echtige den resident van Band""eng ingecoepen..voorsta,nder van: Miie vo9.r de A:iiaten? en ze
vall . G.. .' aar wor .en ' .
celQ{te V'erbroken werd toen het belang van
.,..
. .. .
. ..., '.'
.'
h'
.Gouverneursk aotoor, het Po~t1nntcor, en
In Australiil is de druk evenzoo' ge- \
E'ngelal)ddit' rrieE:~acht. '
.,
Pre s : Maar waarom, l! m 0 c h t
B e k 1.: Ik verm~ld ,het a:ln de and. de Raad vail J1,l,stWe yerIicbt
stegen. (Darwin' 759,7 mm" .Bro,ome \
. C. bp d\t punt van ~e gcsch~edenis toch les geven?,
van gegevens in ntijn hanqboeken;"
T
1 too' . ~~ . . . . .
. ~il1 d f'
759.9 mm.).
moet melding &emaakt worden va~ het
B e k 1. I,k had gehoord dat w a nPre S.: Maar wat denkt U weI van
,ens 0
zu en nog v~rsc, . en e Ifrl'noem~hlOO.'an~g·eh'agi·e<I.xag V~l1 de v~eemdelmgen nee r
ik weer les zou ga~n geven, den invloed daa,rvanop de jeugd, temeer ma s en zaken h~n eigen ~antoor ee~
Hoogt~winden :
1).e· hOQgtf;win.den
waar Uw sclfool~ir.<!eren meerendeels passen~e t\ankleedmg &even, ~oo vernl\- waaien in overeenstemming'
d~ Oost. d. Delle 'opleving v3;n d~ dynastie g!ng er eventueel maatregelen genomen zou- kinderen 'zijn van 'nationalistisch voelen- men Wlj o,a. reeds van g~ootsche plannen moesson. Darwin N. O. 10 km" Koepang
gepaard m'~1; eell: lliundeflpg' van Chma den worden. *
de ouders? Ik kan geen andere gevo!g~ van de fl~ma Jaeobso.n van den Berg Oost 25 km,., Soet:o,1)aja Z. O. :?5 km., Ba;'
dQQr de vrcel.l1delmgen: .'
Ten aanzien van het door hem ge
'
& Co
tavia Oost 15 km.,· 8anrJjermasin O. 20
. ·e··. 'F'r.an·krlJ"k ging" z'oover, dat riJ'st to.t · ·
trekkingen maken dan dat U een vdOr.
.
.
lr , verklaarde bekl dat hij
.
,
schreven
boe
km.
boven 1WO m. N. ·W. 10 km., Palem- .
contrabancte . (s\Uokkel'waar) . 'werd ve.i'- .. ,
,
' f'"
.'
•
•
stander pent van: A~ie voor de Aziaten.
Een speciale a~tJ;3,G.tie. za,l ook .vqrmen
kla~td. De lel~ke ..Oedoelic'g ~iervan was In het volle. ve"rtrouwen was,.. da~ er m Be k 1 : Ik d2nk *el dat het daartoe het tijdelijke (Cninee~c'ue) ci~e-res~au- bang Z. Z. W. 20 km" Medq,n zwak West,
ma51 r 3: 1 te ~!l:de!lJ~. Men WIlde het ~- l1et bo~k mets stond wat hlJ met had
1k
.
.
rant dat met m.edewerki g der S S _ boven. 500 m. Z. O. 10 km., boven 200Q
blokkeero.e TaIwan u\th?nge.re~.
Inogel1 neerschrijven.
' za omen.
'. . ' ,
,n
m. Z. W. ~Q km.,Bgng,kok echter Oost
f' Maar imussen moet Chma voor d e . ,
autonteltep, dC~}r deJ;1 plc{it",r qer l;lUf- 20 km.
'{
beschermlng' van zijn groote vrienden ge-I Pre s .
U hebt ee.~ d~torstlteI. ,U
Punt 2 van de dagvaarding fetten in bet ~t~ti9n zal W9.rden ingeverwachting: Kentering met oosteducht betalep: D.e nieuwe .·\llundering van I.~ent eell man op leeftlJd, Vll1dt U het
.
rieht: in de {raa,ie, (uime ve,tHll,lle e.n
het anne land zetM ~nel H1.
dan noodig, Uw ~oek eerst aan~e~ 00\';
(lIet in het openbaar uiting ge~en aan de.snoods ~~~fs~p. J;iet v09t st e g~de~Ite lijke tvinde~.
.
g. Chic a was opcllgewr0r-gen. llet had deel van den reSIdent te oncter\\elpen. gevoc!€ns van haat, vijandsC~ap of min-I van hzt perron za,I l,'u\Jl1s<;no,?,ts gelegenA
v.<;lop ~e:egenhe!d te betreUl'eri,.. oat het! U we~t toch weI wat ma~, en wat niet, achting tegen de, ChristeIijke bevolklngs- heid zijn QI;I,1~~n k.oe!e 9, r opk en cen !II!!MR!!.~,!!'!l,~·!!\!S!!St!:""!!~~~~b~~~~~~~!!I
ZIJn veltlOuwen m de groote mogendheden mag 111 deze maatschapPlj ?
groepell van NederlanAsch-Indie)'
hapje eten te bekomen
gesteld had.
.
. . . '"
..
..
.
A:\IE6~~\ANSCJlE l\L\TROZEN
h. Deze wraaj was bitter. De EuroB e ~. 1. verklaarde. dat men de~~
De Presidept doelde op de zlnsnede:
= .
GE\VOND
"
pe~nen hebben als barbaren en Var.dalen handelwlJze moest ~en m .~et .licht;v4~l
Maar in het" gevolg' van den handel
. '.,
hUlsg'chouden, kostbare
kunstschatten een trachten.? op loyale W1Jze samen te k
d
d Ii
.
.
~
I
.
Na botsing aan waJ
moedw11lig en nodeloos vemield of ge· werken.
'.
wam e zen eng..
..
Ii e.e~h ~.,g v~~r ,,~i<ll1 GW<lIl"
roofd,
Beklaagde voerde tot zlJn verweer aan,
.
.,
B~k1. ~s geschiedkundige, en \1eeft zi~h dat het er niet om gaat, of men het eens
()P $enen ~ad ee.n bot-sing plaa~s tusDubbele
te friok
. plechtigheid
-.......
i. Nu:noeten, we daarcaa~t beden~en, in die richting gespeclaIlseerd. Zijn stu~ is of niet met de gesehiedschrijvers,
schen eell deeleman, waa~in: eenige Ph~ .
dat deze
mmengmgel:l
bUlten ~k
dies hadhlJ"
sedert waarul't hl'j zl'J'n kennis geput heeft. Begoeds
beteekenden.
oZij. van
ontketenden
m lets
h~t I . "
..' '. '\reeds ainoevario-en
. 0
0
Voor de . N. V.Handel Mij.
"Kian neeze.\1 zat~l1, ~n, e:e.\1 taxi, bestuurd dool" ~~
nieuwe China cen zo algemeen YOlksvO'elen hlj tlJ~e.ns den Boeren00rlog aan het klaagde benutte slechts de feiten en ver- Gwan" is het he4en een dubbele Jeest- een matroos va.n betAmerikaanseh~
•
jegens de vreemdelingen dat in 'die aflCeer tront gevoch,~en had.
werk~e deze in zijn boek.
oorlogSschip
"Paul
Jone:s".
Naas\;
den
dag gewee,st: ~e1;l hal,'er employe's, ~e
en
de yolk
meesthetuit'~ell:16pende
WeI
heeft bekl ' gesehiedenisboeken
Pre S.·. Bellt U weI eens met den
van weerzin
het grote
begmsel van delen
hun
,
...
heer Tan YOt:lg' Tjwan, d,ie- hede.\1 ~5 b~&tuurdEi.r .:z;at een coll~ga. Beide vrJertuigen werden zwaar beschadlgd, terwijl.
eenheid vocden.
'
gesehreven, maar gaf zelf geen les m strafreehter in aanraking gekomen?
jaar in di~nst Is van 9~ .:N. V., i$ 9,09l
de inzittenden, zoowel van· de taxi
j. Zo heftig was de haat tegen de da·t yak.
B e k 1.: Jawel. Twee keer. De eerste de Regeermg011gersch~ld~J,l ql~t de
Christenen, dat telk'cn· jare daama het
als
va,n de- deeleman, v~rwondingen opG h· d h'·'
maal in 1912 (haatzaaien tegen de re- kleine zilvere ll ste.r vQ9.r tr9uw~.n vei- ~i~~n~ De Chineezen werden naar de
efoemifeest in Janual'l te Nagasaki gehouS b' t'
den weI'd waarbij de beeldtenissen van de
U Jec leve
esc U~. sc rlJv,~n~ ge~ring: 1 jaar gevangenisstrar).
dienste, terwijl oak heden in gebruik is
Heilige Maag<;l' en Christus moesten wor~
genomen ~et n,leuwe gel;>ouV! te Tim- C:B.Z. o~e..rgebraent, doch wegerden opden vertrapt als lJc.wijs van' afkeer voor
Bekl. heeft "een bepaalde /ge~e'btsEennlaal ben ik vrijgesproken te Se- djong-Prio.k, waarde seheepszaken voor genomen te worden. De matrozen kon- .
deze ~,bedorven leer". Ook veelmalig heb- hoek op he~ gebeuren in deze gewesten, mar~ng, dat was in verband met een
de Heap fng Moh Steamship Co. Ltd. den 'J;la genee$kundige behandeling bl
ben de hollandse zee- en handelsva~rders die niet getolereeI;d wordt".
~t~k.h;gskwestie in Solo.
te Singapore, voor welke reederij "K,ian het militair Hospitaal buiswaarts keeaan deze feesten meegedaan om m de
. ,
,gunst van het gezag- te kom<o.
. Pre s.: Die geziC'htshoek hee,ft V
H\erna wez:d door den president nog Gwan'! als ag~l}te o,pt.c~edt, worden be- ren. De schuld' lag bij dep taxibestuur!;ler, Q,te de deeleman van achteren aank. OP.. dit eilandje en onder dikwips lover het 3,lgemeen vee,l mo~Ui,i,kI:J.edeJ;1 vQO.rgeleezn 'ee.n onder eed~ afgelegde hartigd.
reed. •
..
':
..
ondrageliJke en vemederende voorschnf- opgeleverd.
v,erklaring van den'drukker van het'beten hebben de Hollanders het twee ceuwen
. ,
uitgehouden om }Vilh~ van de winstgevenB e .k 1. Zeer v e e l . ·
.wuste boek: Slecl;l,ts' 3" exemplaren verVoor deze ~wee gewiehUge gebeurte- "'=="",~.
de handel. Elk Jaar moest ~en hollands
P r e s: In eIk geval w.ist U dat ~c;icht, yoordat de Qeslaglegging plaats nissen was ui,t Seroa.rang, waa.r het
gezantschap naar Yedo trekken om g e - ·
.
t· tol . . . d't h'a'd
'.
.'
1100fdkanto'or van 'Vian ..... · an" Is g'
schenkel} te btel1gell aan de sjogoen en het II V w visie hier 11,ie ge e.ree.rd WQ(, • , •
,,~..
uW
hof. I)aar inoes~eri qe~ J.{ollanders zich een Dan is het 00k heel gevaarIijk eeJ;1 ge'vestigd, oveigek~m~n de heer TaJ,i Tek
vernederende behandellr1g laten. welgeval- schiedenisboek te gaa,n scnrijven.
Eisch drIe ~n.a,a",\\e~ Peng, een' derdir~Cteuren: Voorts wa:'
len' mCl.;sten dansen en springen, doen
.....
' . J'
ren aanwe,zig ·<:ie. 'majdor en d~~llpi~~n
alsOf zij dronken wai'en en andere zotterDe opv~ttmg wljkt geh~el af vall ~e
lIet o. M. eischte tegen beklaagdec;i,ri~ d~r Chineezen, vertegenwoordigefs' der
DE U<\Vt:N .VAN TG.·PBIOK
~ljen uithalen tel' bespotting van zichzelf gebruikelijke bQekjes over gesc.biet\enls,
d
h.,avendirectie,. ve, r~chmeJ;1de, reederijen
en <l,e Europe!lrten.
' , ,
zegt bek1. ergens in zijn voonvQOr~ van m~an en.
1. Zooals blj~a aIle oost-azlatlsehe yol~ het geniaakte boek.
'
III
en handelshuize.n, de havellmeester, ve)~
~eren~
nog met bed~J'ven door vreemde
.
.
.'
,.
.
makelaars.·'
.
N.J. m.s. ,,Siberg", gez. Bouman, van Sin.
Invloeden.........
Beklaagde zel ech,ter ter rechtZlthng,
U IS N \ Y SLA \ U', ARMY
De jubilaris w~rd het eerst toeg~m. 'De uitb\liting yap troplsche kolo- dat he't boe,kgeen, tenl;lenzen bevaten
.' ,'" V
, ..i T • S . .
sproken door den heer Liem Khian gapora en Tg. Pandan, Agt. K.P.M.
niale gebieden te~ bat'a van het "moeder- een g~woon gesebiedenisboek is.
. N,I. m.s. "T9sari", gez. Po~h9f., va,n Pon.'
'. ' .
Wa,a~m de A.~e,r.i,~,nen niet
Soen, agent van het I;lata~i~-kan.t90r, Uanak, Agt. K.P.M.·
.
..
land" maakt· <l,an ook, dat men geen snelle
en intensieve ontwi~keling van het tro- ,p res.: Da.n b~~oeft U toeb ,W.k niet
passagie.rden
die in het bizonderde havendirectie
N.I. 8.S. ,.Melchior Treub", gez. Akkerman,
pische land en. het tropische vo~k ver- te zegg.el;1, d.at d.e 0};l:vattit:lgen ge)\¢el atd~nk zegqe voor het afgestan~ terrein val). Makasser en Palembang, Agt. K.P.M.
N:.I. s.s. ,,~l. v/d Beele", gez. v. J)iere~
wachten moet.
' 1',
wijken. ~et is eeo.t:\op(lscl..1-cu,Itl,l.re.el, .d:lt
He~ fe~t dat Zat~rdagnaeht in de waarop het g~l;lo~w r~ verre.ze~, x¢rv91- ~nck,
van Emmahaven en K~~, Agt. K.P.
Verder is aan beklaagde ten laste ge- wijk~ dus .r;eects af va.n h,et o,",d~t~erp: noofd~t~d nag'enoeg geeri enkele officier, gens dankte hij <;I;et:l o~tw~.rper en arN.I. S.8. "Palopo", gez. Potharst, van See.
tegd, dat hij eveneens in het cpenbaar geschiedenis. IV wil~e d{ I1?-~onesiers op<;ler9ffi,der of matroos van de in de chiteet den heer Abikoesno voor het
ulting he eft gegeven aan geveelens van "Hoog in het' Hart" maken. Bedoelt U ha:v~n van Taifdjong-Priok Ilggende keurige ontwerp en de' goede uitvoe- ra~.ia en ~agan ~i A,pi-Api, Agt. K.P.M.
N.I. s.s: "Blinjoe", get. Poeder, van Genvijandschap, h.aat of minachting tege~ daarmee: Los van Indie ?
Am,etlkaansche oprlogssehepen was te ring en tenslo.tte alten, dl.e b)ij~en van teng Krawang, Agt. K,P.M.
de Christelijke bevolking"sgroepen van
B e k 1.: ~€e,n. D~ b~stoelin~ van h.et, bespe1,lren, ondanks de festiviteiten in de belangstelling h~dd~n gegeve.\1 door hUt:l
NJ. m.s. "Tjisada,n~". gez. de JOll~e, vail
.
Nederlandsch-Indie door in het hierbo- boek was slechts de grootheid van het groote hotels, moet uits:uitend worden aanwe~igheid, da,n weI door' sChritte- ~rabaia 'cn CehribOn, Agt. J.O.J.L.
Eng, s.S. "Ban Hohg Liong", gez. Stewart,
ven. nader aangeduide gesch'rift onder- ..,.zia.ti~e,be v9lk te ~atel,1' u\t~o,melf.to.eg€~Chreveli aan net !eit. dat tezelfder lijke gelukwen~~Q.en en het groote aim- van
.
Singapore, Agt. ~. Owan.·
meer de volgende passages op te nemen :
l{~er.na gIng ~e };lreside.nt 9ve, tot l!e~ Hjd in Am,r~ka e}n geileur.tenis plaats had, tal bloem,stu~~e,ii.,' "'eli,{e het' gebOuw
behandelen van de punten a. tot en met weJie ge~n·rechtge.~ar<;r:e Amelikaan, en' sierden.
. .
'"
~ertroklten 30 Nov.
a. Maar ih h'ct gevolg van de handel m. zooals in de dagvaarding ten la,ste zeke.r g~en .li,<;l. van ~e ynited st~~es
Spr. riC'h'tte ~~Ch dal1 t9t gen jubilaNJ. I.S. "Palopo", gez~ Potharst, naar Che;
k~~mA~~tr~~t~Nl~' is de methode, waar- gelegd', Ciie' ·J)eki. punt voor punt w·enscIi.- . ~avy wll mlss~;l: na~~I1J,k de jaarliJk- ris dien hij van, harte. ge"h,.~\Ven.s<;Me l'iboQ,
Semarang en Soerabaia.
.
door hij het lliet-christelijk deel van h~t' ~~ te w~erlegg~.n.
s,ch.e "football -w.e,ds,trlJd tu"sschen ~e; ;met dezen dag. «U wees el,' ep, dat de , .tap. s.s. "Burma Maru", ge:?l. Hida~a, naar'
"
'
'.
. ..
Pre S.: Voorshands nemen wij aan, YOl~ed St1tes Arn?yel1 d,e Ull}~ed states; heer Tan Yong Tjwa,n r~~<1.s v.a,t:laf de Pa~ang.
japanse . volk ' wist te winnen voor zijn
Eng. l1.s.. "Ban Hong Liong", gez. S~e.wart.
~~~~c~l~laa~n:.e dJru~r~~~npartijen in het dat de door ¥ ~e,me.mQ,r~.er.<;l~ ~es,c,J;1)..e.~-. lfavr· D~ ~raehtlge ont.val:tfe~ van de oprichting van ,,~.an Qwat:l", door wij- naar
Cheribon en Semarang.
'.
.
c. llet neemt niet weg,. dat ook hier kunqige feiten juist zijn, maar het gaat "Augusta vmg de ,radioUltz.endlpf,{ oJ;> en . len majoor Oer TjoJ;1g Ham, bij de {i.rNed. ll}.s. 'lga.th~", gez. Duin~er, Jla.lj.T
weer e'en krachtig heerser met cen enkel
t
k 1te~9.roadeastte deze, zoodat d,e W,arh).e-! ma werkzaam is geweest en steeq$ eel,l Pladjoe.
. .'
.
'
..
e mensc~en van de bodem~, die vere~l,1i~d , voorbeeld in ~ljQ ,,:~r\t l~ g~\ye~s.t v<;>9r
edict aan een natlonaal gevaar (bedoe~d OJJ;l ~e
0 C? V. wa~ro» U .'Ni AQ V~ 9g ,
N.J. 8.S. "Speelman", gez. Raap, naar Oostis het Christendom) een eind had ge- hebt aa~lgewend. Ik zal U thans vragen, waf~n m de b~ven~erdiepmg y~n net ~e- 1aile andere elnp!.oye's. m.e m9 0ie plicl:l~ bave.n en Merak.·
.' .
N.J.' 5.S. ,.S<1cmba", .gez. SChol, naar Pe~
maakt. Het Christendom in Japan is de v\1ntvoar punt of .al die aqnhi;tlit:lget:l bouw der. KcmnkhJke J,a~htclub t~ n.ll- cpvatting, trouw en ij·v.e.r. w".orden thans
nang, Belawan, Boston, New-york, Philaklap nooit teboven gekomen.
geen ge'voele~s van vijandschap, haat of dj
P k de
I
t
di
k d
minaehting tegeri qe Europeesehe bevolong- no,
,ze lerUl zen ng on el}- door de RegeeJ:lng peloond. Spr. wensch- delphia en Baltimore. .
.
9.PYaJ;1.!~en en Ultluisteren.
.
te den jubilaris al het goede voor d~ t?~~
De Raad, zocals deze hedenmorgen kingsgroep inhouden.
bijeenkwam, was als voIgt samengesteld.
B e k 1.: Neen. AlsIk dat gewe~et:l
De Ja~htclub was tjok-e,n tjo.kv~J. j komst toe.
"
Mr. Van Nieuwenhuizen, voOfzitter, mr. had, ~ou ik !:tet ~ooit ~eergese.hniven Oorve.rdcovendgejl,l.iep. stee~ op',tel~el).~. Daarop hs majoor ~houw Khlm An ,
Thu1veis:
.
'
Van Olst en In)'. Coutinho leden. H,~t hebhen. De te.rmen di~ ik gebezIgd neb, als de Navy SCQor~e. J)liloPtv~,Q~st ..yerd namens den resident van Batavia het
O>M. was vertegen)Voardigd door mr. staan . in . de handboeken waarover ik ,kort voor he,t ein<;i,C $~eeht. D:e stand was desbetreffende besluit van den Gouver- . "Ca$~l", 26 Nov. aallgek. te Trieste.
"Essen", 1 Dec. vertr. van Padang.
Van der Laan. Griffi~r': fir. Ceester.
be~chik, dik\viJ.'ls In nog veil' sterkerm .toe.il belangrijk in het v<x:rdeel.def Navy. : n-eur-F;eneraal voor, waarbij aan den
Ondanks de onzekerheid over !:t.et einde, heer Tan Yong Tjwc1n de kleine zilveren
Uit.1'eHI:
Nadat de ~itting openbaar was .ver- vorm.
werd toch maar de overw~nping gevierd. ' ::i~r voor trouw en verdienste wordt toe"Heidelberg'~2 Dee. verw. te Batavia:
klaard, werd d,oor den griffier de l;iagPre s,: Ma~r daarom m,ag me? ~e. Attd how!! Er W\lS' 9~.J1opk· aUe re- ,gejl:end.
"Freiburg", 'C~ De,e. verw. te 13atavia.
7 Jan. nrw: te 5.ata'via..
"Kurma.rk",
"aardlpg. vwrge,leze,n. De z(Wng werd nog nlet ip mmaehtende b~tee.ke,ni~ m ; den voor: in 1~ i,aa,r is h,et de Navy 1 Onder applaus werd het· onderschei..
. . ,
d{)or versch,U.lende belangstellenqen in sch.oolb.oeke.n 9ver,n,em.~~.
. . !t;11et gelu.ktl:l~t: ~eg~r ~r onder 'te dipgsteeken op de borst van den jubi- I
TIlE BANK LINE LTD... ,
het voer het pUbliek..bestem~e ged~elte
.~ e k 1..: E:,r i~ d9?,r mij~e~n wqord . ~:'ijgerl.. Iterst to:l}' de 2;on opkW.a.ril. i laris ge,peld, die diep en'der del1 indruk
Y~l.l~ d.~ re;;h,~sz\l.al b.1Jge\\oond. Op de I ~e~rgeschreven dl;\t met ber1,l.;t Oil ,hi~- . gl.n~ men n:;l.~r bqcrd terug. be "Augus-' d~nkte.-,
.
'.'
"Glenardle", 27 ~ov. vertr. van BataVia.
groot,e tafel 'prij~te e~n gr?ot aantal tonsch,e gro.n,del~:. In die richtIng oen l~. ta" ~to.nd F;edu,re.nde den F;anschen
De eerewijn' ging daarop rond en I
)jOC'ke~~ en gesch,n!t~n, waar~lt bekla~?- zeer streng geofl.enteerd.
." * ~ ltaeht door mid,del van liehtselnen in' men bleef n?g geruimen Hjd ond,er h,et
QOJ)WELL CASTLE LINE
de bhJkbaar bewljsmateriaal v,~9r Zljn
Pre s.: Maar het gaat er cm:\\ met verbinding met de Jachtclub, vanwaar genot van ververschinge~ in het koele .
.
"
verdediging wenschte w putten.
wat voor doel ? Wat voor indruk zal het . men seinde met behulp van een Eveready. f gebouw bijeell, .
.
I "Pennth Castle, 1 Dec. Yertr. van sema.
"
.
oJ
• . . " .. ~ ~ .
rang naar TegaJ
., ., ,~
.
~Cl
.'
.,., "

Het 'Ooste» steeds gepreseu ten koste van het If'e,ste.{"
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· ~. V. VELOOROME ~~BIlI_ii.&iI!• •"•.IBI"_ _•"
• +!i~••"'.flit1liiJiMi:a_
voor. dames ;
'.
'. tafeJpOederdqzen
. ta.si>Oeder~ozen
sigt•. kakers .. ;'
sin. pijpJes
armbanden. /
haIsketiingen ,
. arm~ndhor~oges'

f'

.•

I 16.5~
:, ;" 3.50'

.

:,;4,50
~;' 3.50
It; .

6.50'

BuIT~NGEWONE "ALGEMEENE
VERGAOERINO VAN ?AANDEEL·
HOUDSRS,te houden op Donderaag -17 December 1936, desnamlddags . ten 3 ure, ten ka~ltore der
Vent:icoU$chap te S.~rabaja.
· ~

t

: 'I
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,',

I.

,.' ,

2146J~

:',
.

,,:'

r •.

_

".-

~.:

. iie,aen ontvin:~en \YO tele·
'. graflsch be'rlcht ult ~n
Haag van·het. overlij den: .van
. onze lieve Moeder en Groot·
:m~der

,'.,

,

\'

"

I

"iII

!

I
'"

IIi-I,

-

~-_"_.
.

'.

,r •

Hedelll ,ontvingen wij het
telegraflsch berlcht van
het plcitSeling overlijden te
.Anlsterdam van onzen gelief·
den Vader, Behuwdvader .en
Grootvader

"","

, " ' ,,,',i ..' '.'.' '~~,i: ,-. .','\ rt

,

,-

58 Pa~pattan Kon4\gspleln Oost

,

;

,

, ~ouairlere van wij1en Mr. 'J.
. P. T. du Quesne van. Bruchem

. ' ,

.Naniens de FamlUe :

,t··

Ir.Th. ·L. G. DU QUESNE
.yAN BRUCHEM

.',

Bllit,~!1zorg, 30 Nov.. ,1936.
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De~ember 1936.

.

21447

21465

·f

,t

,

..

\

,;.~ . '/·''''·:·.·O~de,rgeteekende betuigtbij de.;

~,; : ' . ze h~ar opre~hten do~·~:. aa'n
I.
Dr, Ben tutter' voor zijn,actieve
behandeling tijdens h<:lar ernstige ziekte:'
'"
I

Mev,~,

"t:'

•

l~E CHEONG' &'. Co.

"
toast.rekjes
" '<Jperi'tifs~~~alties ' .,,'
I~ . cit,~enkniJpers . •
Zilv~ren kandeloars
1/
~ amqndelbakjes
1/'
fruitschalen
II
. gebaktangen

Be~ang. va~af 25

_

Karpetten

/I

1/

"

1/.

'·II·'~.

1/

/I

./1,

'. "VRAAOT ONSSl': 'N I Go.~.AAS.,~?E~M,~

,

4.50
3.75

30.1O.-~
21481

rol. 800 d.~ssins.

ct. p.

modern,

vanaf. f

'5,-

,

,

~-~ Gemakkelijke ,betalingscondities ~'«

G'roote voorraa'd~

Ruime. keuze·

214f9

De moderne

JA DES TEE N EN
Echt Chfneeschantlek

SIGAR[TTfNAANSTfK(R

•

lAURAH JUWHUN
EXOTISCHE = MODELLEN
, LAGE PltlJZEN "
ONZE SHOWROOM IS..
. j . GEVESTIGD:'"
. RIJSWIJKSTRAAT 28/III

VQl1af 'f 50.II
,,8.75,
" . ,,10.I~
til
7.50
"
,,6.50
"
I~ 1.50

.'
'. '

II

los en gemQnteerd, 'is HET GESCHENK
voor de dames'l

i

/

NOORDWIJK 1 .
Meubels modern, origineel,. bilfijk in prijs.

.

, Tet; 1.269 WI.

l' \

" ONS HUIS"

Rijswijk,straat 32 J
Batavia-(C".)
KOOPT .GEEN CADEAUX . I
'
alvorens U onze collectle bezichUgd hebt

.

,

A. CLASSEN

21485

Wi•

--";""---~-

.

,

21452

------------

._-"""

•

MEUBELMAGAZUN
TEL. t360 WELT;

Telef. WI. 2221

II

,GESCHIKTGAOEAU

M. WITSENHUYSEN
I JUWELIER
~ATAVIA TEL. 4808 BANDOENG
21479
,

voor de

<1. $.

-

feestdagen
21450·

DE N. V. ROTTERDA~ISCIlE LLOYD

deelt ontvangers van goe~ren med~
dal he~ •
'
.
$.S. ,~SITOEBONDO"
heden uit Europa te Tandjong Ptiok
is aangekomen' en dire<:t met de Jos.
sing is begonnen.
.
Laatste claimdag 9 December 1936.
.
BataVia, 1 December 1936.
N. V. Internationale Crediet- en
Handels.Voereeniging "Rot terdam"
21481

SigarenmagaziJn: 'I MoorIJe,. De Adelaar, De Tabaksplant

~~~~~~~{~~~~~~~~~~~~~~~~~

pracht-sorteering

ST. NICObAAS·CADEAUX
en

voor 'Dames, .Heeren

Kinderen
.'1.

Billijke ' prijzen

,Toko Jio. Tek Hong
l

MORGEN VENDUTIE .

.

.

PASAR BAROE'

BATAVIA·CENTRUM
2~t9

ten hulze v/d WelEdelG. Heel

. ELIZABirrJi HUBERTA DU
QUES~E.van Gogh

~l.•'

..

. HEDEN KIJKAVOND

Heden 'b~reik~ mij telegra.
fisch net bericht van net
,overlijden te Baarn van onze
innig gellefde Moeder e'n
Grootmoeder, Vrouwe

'

•

f.r~itschQle·n

..

Or G' R RI·tsema y'an Eck

•

in den ouderdom van 63 jaar

Batavia-C.

I

•,

VfNOUKANTPOR"Wf~TEVREO[N'~

e

.

.~

Sdetabaja, 1

.

.

""'

~

neel'en .van Aandeelen.
I
I
I
De ni~u~econcept.statuten IlgOfficier van Gezondheid .:
g~U .;'vana!, heden ter Inzage van
Ch lru rg
Aapdeelpouder.s ten kantore del'
Venn()ot.s~hap te soerabala,
Spreekuur van 5 .tot 6 uur n.m.
HET BESTUUR.
Tuin du B~s INC). 10.
'

"

Pleet the~~en.ie%~n:
" ,f:)roodschalen

I

o

.W·a·. f·.era"Gh'.fe. Po/~.horlo'· ges'

neid:~~n:h~t bepaalde in ~rtikel' Geve.stigd :'

2~d~, ~t.atu~~n lnzake .het depoe

\'

> . :; :.,.

.

4_~

HUISHOU,DELlJK£ '. GESCHEH~EN

'II

•

"Rex ~'·Aansfekers

',Aa'n:9~elh"oW:lers"~worden

2"470

. jt

'"

"'.

;,;:]~.~ lb~~::,lBRAN-.rZ ,.,~

Ir. E. L. LEVIE

. .;

I

21484

, Uit aller naam :

-

Voorts een Qartij me k, biscuit, bonbons,zalm, groenten In
blik, eau de cologne, odeur, baden waschzeep,' poeder, t<mdpas-'
to, tandenborstels, enz.
Behoorende 'tot] den boede,1
van den fai/liet Tjro A Kie mer~
Goon Tjiang. "
Te bezichtigen des ochtends
veer de vendutie.
'.... " , l · . '
.
DE WEESKAMER.

A. ;LEVIE

"

ii,

,~.

'. .; '. . " '
' . HOFiuWELI~RS
N d "k 19
('G' 'b" 0: d'" I· H' I )
oor WI) ';, .
e. ner '.u p
. ' .~,>.

~~i~:~~~~~:;;f~\~~ir:~ef:~~~~=

,

Sf,. "watoetoells". 29 November 1936. '"
~1428

•

, I> •

.

\

O

> •

M. BQUWHOF.
., Philippus
. C. BQUWHOF '
MIES en JQOP

,~

"

'.

.

ELECTRISC.Hl:' EN . NI~T ElE.CTRISCHE HOQRAPPARATEN
VRAAGT 'GRAT,~';~.P~QS,~E.CTJ~ ,
,
.. ;,
HI, ,M 0:0 G E" _~ag~\V~g<. 5" Ban.dQerig telefoon· 9.2, · 2143t

hoar verkoop'lakaal .Malenvliet
Oost No. 7 te Batavlo-Centrum
von 'de volgende goederen: ."
Wollen en zijden. garens,
speel~oed, eleGtr. : peertjes ~n
batterijen, wOridspiegels, thermosflesschen, ~ .scheerapporaten
en scheermessen, schrijfboeken,

.

in d~rt, ollderdom van 75 jaar.

~

~

':M
. '

, Mevro4Yi de Weduwe
C~ BOUWHOF-Molier'

11

..iiiIiii.

',..'
21444
....- -............,~.--..~.__'-.....

-

Eenpersoons
'
B0 tersc
. ha,a It'~ les
21!66
Od S 'f'
~n~U~ p~a~' ~et d~elld~ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.e.ur-pUI les
~
agenda.: .
Iw
.
herln- •.
•

..H oog6 I~at··Ll .' b~terlio~re,.

,

,

Zilveren '. Na,aigarryifuren ~ in efui
Zilveren Manicures in efui
Moderne .Sigaretfenelui's'

woordlgd ls,_zal~~eri TWEE,DE AL·
G~MEENE A/EnOADERING.-: VAN
'AANDE~LHOUDER,S worden sehouden op Donderdag 17 December
-1936, des namiddags ten 3 uur 30

~~....... ~r\~d~~~~~Vf~~~~~~~~ r::
'.E··-O';'·E·.E'··R·:<J;v:t:a';·n'·';··K:··'··E···· "P"'E"~:N":' VOS'
I· HF .."
. ' . '.'

.

'-. '.

..,

,

.,

Huwelilk~voltrekking 5 Jon. '37.
'. '. PJocjciweg 18
.

<0.

denDlrecteur

verelschte kapifaal nlet vertegen-

.noordwijk U ' ' .:
bet hut, voor g~he~en'!! !.

:

/'

~e~,tf~a:~~a~~aal bedrag

V. OllSlUGfR &'CO~

,

EMY' MURENBEELD
" en
HENRY. ENTHOVEN

; ,

';, 1.50'

.

21425

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

","'.

;;' -0.15

, VqOR, U~TS '}:lOEDS' J:, "
NAA,R O'LISLAEbE~~! ! I !
1000 en 1 g~h&1lken t!! .'

~liniek.Leger· des Heils

~;

. ,,2~50'r

,:' (enz..· em•.

ROBIN

. '

'.

". a.24·

, al)l1banden

,

Ondertr~uwu

1.25

;, ·'Z••O·

'rf.n.ien .
broehes

. . Ardjoenoboulevord 36
':Soerabaj~, 30 .Novembe~·1936. •

""
~ :/:

'"

~elaa.,· .

,

,

.·Mac~t1g1ng .aan

.

Naast Kolff&.

krachtens artlkel 27 der .Statuten,

'~OliV'~:i

gev~n met, blijdschop kennisvcn
~e geboor!e von hun zoon

,

'.

· tndlen op deze vergaderln-;h'et

killderen:
~Uetste\le~jeS

AVELING.Lodders.

•

3. '. Machttglng aan den Dlrecteur
tof llitgUte van gewone Aan-

VOOf

. ',' 21471

c

_, ' I

u-'

r

manchetknopen .
. ,•. "~50
sig'. koken": ':
.,."'(50
~, 3\15
sigt. ptjpJes
, dashouders '(kettfl1~) ." '2.15
aanstekers " ,. .
" .4.50
armbandhorioges .
" '13~50
enz, ,enz,.,

.',

':.

•

.4

ZOO J'·"ist. 0.nt"any·.,8.n :'
. ,t{)t\!itglfte ,eener 6% obllgatfeleenlng (met recht tot conEen .p
' ht' C0 IIec t·Ie J'uwee
- Ien
versle 1n . Aandeelen) groot
rae
2.:' ~~~~~~i~d. daarmede statu.
ZilverenSieraden 'met Edelsieene«
tenwijzlging.
~ , 3 , 4 en 5-deelige Toiletgarnituren

1.'

Voor heren:

. _Jz=-===i:t_

" !

HofJuwelfers
NoordwiJk

: Punien van . be/tandeling :

1~.50
t' :18.50

, n

ens, ens,

.'--':";:J

"

•

'

,

H. HAAK'

MAMPANGWE(} No. 74
KANTOOR-' en' SLAAPK'j\·.
MER·AMEUBL~;· 'lits.· ju·
meaux; COMPL. EETKA~~R
(Jacobljn)1/ karpetten, KEU·
RIG SALON~ZlTJE, koe\toek•.
klok, oileverf schllderijen,
compI. Majong spel, klam·...
boekamers, g"oede' BRAND,:':
KAST, fan. HOMANN OASF.;'
enz.; enz.
' ' 2146~.
..,

ONMISBAAR

VOOR

.'

.'

Saf~·Kuri H~arwaver

Veilig.onschadelijk.
Certif. H. H. Dodoren en d~ N.I.G.M .

Thans in eigen beheer. Overal verknjgbaar tegen redameprijs, it F 3. - ,
• cOll'lpfeet,

a.s~'1

,

Dames laat deze ~ans niet loopen.

.

ten huiz~ v.d. WelEdelO. Heer:

Safe-Kurl.· Import Company

L. N. B. EDWARDS
VAN MUYEN
TUIN du 'BUS 1 No. 6
van een MODERNEN . IN·
BOEDEL, w.o. compi. .I~E.RO
SLA1\PKAMER, . KANTOOR·
en Chlneesche EETKAMER·
AMEUBL., wit gei. KINDER.
KAMER, kroon-lamp, SALON·.
ZITJE, staande KLOK, PHI·
~IP8 RADIO 331~, karIJetten,
SANIT. WASCHTAFEL,- z. g. '
a,. n.. FRIGIDAIRE, Leerd.
glaswerk, SENKING GASF.,
enz., enz.
I

-

MODEPlNE VROUW

Mooiste en NuHigste
cadeau.

*

VEND-UT~E
op Donderdag ~ Dec.,

DE

. . Zeker
,. I tin~je,.

Batavia-Centrum. .
21471
Verkrijgbaar 'bij toko's:
'
Pegangsaan- Matraman
Li liong Hin (Gg. Ken'anga)
Hap liong - Mr.Cornelis
Tan· Tat Hin (TanahAbang)
Tan Boen Pin. - Tjldengweg
Toko Biroe ) Pas~r Baroe
Toko lay
)
Merapi ~ Kramat

Sultana beeft een Oosterscb

Maar toch is' bet een echt staaltje

,. v:a'~'We'stersche bakkerskunst - van Verkade's

\

kUnst.,.De'combinatie van de zoete rozij~en.•

.' 8

Ifff.ll.'

. "OtK~'WIU

,'a'ag

et.

,Oak verkrijgbaar

K ir k 9 e'l e ge I't h e id :
Woensdag van 9-1 uur
.
en 5-8 uur.

.'

i

/

Toke) CENTRUM

de droge, knappend.h~rde· b.iscuit,

.'. : .'isSultana's grootste char me,
in~

I

,PaSQ, Senen 83

z.g. halve
•

...

..

Batavia-Centrum
(adn de 'electr: trambaan)

.-

I

:--Wegens opheffing on?er zaak, organiseeren wij vQl1af

(Sultarta.smal),

21468

.. t'. tim 15 December j936

"lIIll!aaaDlMlilal

een _.
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ALGEHEELE" LlKWIDAIIE·UITVERKOOP.

:TOKO 'DE ZON.
.'.8T.N1C0l AA'S·GESC HENKEN
PASAR B\ROE

... ,.....
, G, r' 0

0

-'

BATAVIA-CENTRUM

voo'r domes, heeren en kirtderen." '.
t eke use
". "
Bit I ij k. e p' ij % e n,

'.'

o Q I;

21464

: (

.,,,

ROE R IJ· .

214~7

Aile, in onze toko aanwezige artikelen moeten' weg en
worden daarom voor een"oppel en een ei verkocht.
Wij hebben een groote sorteering manufacturen voor da'-'
.mes.en heeren, in {fe ,niodernste,.dessins en kleuren, klam-·
boegoed, goren, drills.. tricot- en wollen stoffen, vilt.. en
helmhoeden,. echt lederen en fibre . koffers, igroote' en
kleil)e trunks, 'etc., etc.
'
'
.
Dus allen' op naar ·on.le tok~1 U .Iult e,' beslist geen spijt
. ' .
21457
,van hebben !

•
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4i

r

•

~
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IJATAVIAAsciI :MFiTJWSBGn 'JI,.'
. van
riinsl:lag;;1
,'.'
','

.Paging tot opstand 'In

Deeimwer1937J';'
i

Nationalen bombardeeren

._------------'-----;

Carta~ena

De Conssilii't'tihg

".

RUSSISCII~

,

Catalaansche autonomisten

zich

tot wopenstilstond
tlOOI·

Situ'atie in Europa

? ;

eeu eitule ie maken uande llictatltur tier anurchisten, mlslukt;
11~t plan)t~~rd aan de autorlteiten vel'I'aliell,WlUtl'OP 'tle Leider
van de "Esiat Eotalu"; Hammur, entuiee medeplicluigenicer'U~h dooltii~~clrotell.Ilet gerltcht loopt, dllt tleVl'oegere lJresi-('lellt Vlln'lret Clltaitillllsclre jJllrlelliellt CllSllIl0VllS, die gevall; genzat in tlevesUilg Jllollt }uich, evelleei,s is gejllsilleertl.

.:'R'o'oden We.'nschen
pe'nstilst6'nd

'. Varela boekt succes

WQ-

BELANGRIJKE .POSITIES VER·
lUEESTERD

'Fianco 'sta'at6onbod of
,

.

'L 0 n d eil,
30 Nov. ('rr~nsoceail).
,
.
,
De Radioclub Lissabon meldde, dat ver'tegedlwoordigers v'an' den vOtorzitter van
de detensie~jllnta, generaal ~IO}iajas, aall
generaal Varela 2.anboden over de voor:wa'a:rci~n vall een wapens,tilst~U1(t te onderhandelen. Deroode legerleiders zou-

den aallgebo(ten hebben'tijdens den wal)enstilstand
Madrid te ontruimen, ~doch
f ,': . : :
,'; ,
bet ailnbod werd afgeslagen door F rallco, die onvoorwaardelijke overgave eischt.,
':n)adioSt'viUa ht~tdt, (tat ~laJajas vail
\"j' • . ,',', ' , ,,' ':
",
.'
,
b"·
. t
Zl~ll post. i,s ontl~~vel~ ~n, ~e~ and. me
ZlJll \7oorstel tot Gell wapensttlstal1d.

Tal a v era, 30 Nov. (Reuter).
Het hoofdkwartier der na tlonallsten
spreekt officieel, tegen, dat Franco aan
de reg'eering te Valencia een wapen...
s~ilstand voorgesteld ZQU hebben.

Chlna

Troepenmassals n'QCU'
Suiyon

De Witten meldden verschillende successen' op diverse punten aan het front bij Madrid.

:

S e v i I I a, 30 Nov. (Havas>. R~dio
Sevilla dep hedenmQrgen onl, dat generaal ,Varela glsteren op de rechtervleugel een aanval deed eneen zeer schitterende overwinning oehaalde. Hij veroverde zeer belangrijke strateglsche po_
sHies, waardQor de uiteindelijkeverovering van Madrid vergemakkelijkt wotdt.
Zeshonderd man der regeertngstroepen, werden gedood, veien werden gewand, 45'() geweren en veel ander oorlogstuig werd buitgemaakt.
De i n t erna ti ona 1e 'koonne
1
i I VareI'
ve
as
rechtervleugel aan doch werd teruggeslagen.
De Witten ver~verden een door. de
Rooden verst~rkt zes-verdiepingshms.
De regeerings:troe~en trachtten t~genaallvallen uit te voeren ·in het Casa de
Campt> doch werde~. teruggeslagen .. Op
het vliegveld te ~~en in de provIneIe
A11d~jar wer~en vIJf vllegtuigen der regeermg veflueld.

VERLOOPT DE BINNEN·l\IONGOOLSCIIE IN.VAS'~?

•

K wei H u a,' 30 Nov. (Shanghai
Radio). De bevelhebber van Nankings
derde routeleger generaal Cheng Cheng
verklaarde In een interview:

De kardinaals Faulhaber en
Schulte bezochtert Hitler ter
voortzetting van de geopende
besprekingen. De resultaten van
dit overleg, dot de kerkelijke
kwesties in het Derde Rijk r:egardeert, zijn ge~el onzeker.

"Daar, Suiyuan deeerste ·detert..
sielinie van China is,. zullell de re. geeringstroepen vastbesloten / een
inval van welke troepell ook, comlllunisten, ongeregelden of andefen,
weerstaall.

IS ONS NIETS TEDOL!

Sal a m a Jl c a, 29 Nov. (Transocean). DOor' het hier geves~lgde radiostatiOll wertt bekend' geuulakt da~ Zaterdag In den omroep van een c<olfimunistisch station werd gemeld, dat het
Roode front" nooit zal ingaan OIl ver~oeken tot een menschwaardige, behan,REGEERINGSLINIES .DOORBROKEN 'ling van de vijanden in den Spaanschen
burgeroorlog.
.
Communique der 'VUten
Iedere poging van dipl()m~tieke ver.8 a lam a n c a, 30 Nov. (Trans... tegenwoordlgers ohlt()~ . dit doel te gevohlHtakt J)utteloos zljn:
ocean). Ret hoofdkwar.tier der natlo- rak~n
naleD: .meldt ,;""D~.wi~~en.slq~.gden erin
(en' Noord~Westen der' hoofdstad de
'De 'ta~k di~'v'ocricht mo~t ~6fdefi,
regeeringslinie in Noordelljke rlchting
ioo '\~erd'in dt!rt ontr<Jell4.".gellleld~
is
.
te doorbrekert. Zijveroverden het' do.rp
het
lascisme uit te roelen, en deze
Pozuelo de Alarcon alsmede de krachi~ll ~iujbi't 'tell bltvoer kunnen. wortlg :versterkte hoogteu, welke dit dorp
d~ll gebracht'door toepassing vall
beheerschen. De Rooden leden ~ware
'j'
'i
:
,l
. , ' ....,; .
verli~zen. Het dorp Humera werd even...
menschwaardfge methoden.
:
eens door de Witten veroverd. De vliegtuigender nationalen bombarde~rdeh
29 de~r de havens van Alicante 'en
cartagena.
i

Witten verplaatselt;
6ffe'n'sief
TIII\NS AANV~\'LLEN 'U~T IIET·
WES1.iEN
..

'

\.

'

,

.

~.

~

: ....

~

..•

i.

'.

T a I a v era, 30 Novt (Reuterl. De
, bedreiging door de vliege(mie 'regeerhfgscolOlllles ,tegellover.
den r'echtervleligel
f'
~
en de verbhidhlgslinies der natiollil1isten, die" strategisch ze~er kw~sha~~~ijll,
schijnt de b~ieke'ra,~rs V~Ui ~:tadri(l 'j)e\Vogell te hebbell Ollt vo.orbe'reidlflge·ii 'te
treflen 0111 deh .lioofd~al1val "it het· Ztii.
den Ilaar bet \Ve~ell te verleggeh, ondanks de minder goede verbilldillgen in
he,t \Vestelijke district.
t

.'

I .

'"

Alg. Ned. IJ1d.

Er zal geen aal"zeling be~taan om 'alIe
elementen, die het Chineesche grondgebled trachten te schenden. te vetnietIgen.
Behalve de reeds in Suiyuan gearrlve~rde troepen der Centrale regeerlng
zullen zoo noodig nog meer versterklrl:gen naar Suiyuan worden gedldgeerd".
P~~I LING ~UAO lIOUDT STAND
P e i pi. q g, 30 NoV'. (ShanghaiRadio>.· Mqmente:el ~ijn twaa~f yolledlge
divisies Chineesche troepeil te Cha· Pel
en te Shang Tu (Suiyuan) geconcentreerd. Hiertoe behooren zes divisl'es der
C"entrale regeer~ng·e!) eel)., diXls!~ .c.~va:lerie.
"
o n dan'. k' S' d ,e d age 1 1j k's c h e) a a it val len . u It· d e
I·u·cht IS,te Pai Ling
M i '300
wei n i g
schade
a an, g e r i c h t.

OORLOGSLEENING An 10 i\lIL;'
LIOEN .DOLLAR

.l

,jJE'DAGEIiAAD"
b e n H a a g, 30 Nov._ Op een
vraag van den N.S.B.-:v,er~ge.Jly{oX:\l!g~r
ln"de Eerste Kamer, g~flaf:d.e ,M:~rcl.l~Qt
et (I'Ansembourg, ,(of .de. lll~p~Wr "V:Wl
Justine bereld .Is,. 4~ ontl,?lndiPJt .v~~:.~e
'Vrijde~lkersvereenigil1g "De __ D~ger\l~«'
te gelasten, antwoo.r~de .1l1i~is~~tt '{~
~hajk, dat hij het ond~r~o~,~ ,n~ar:.~de
gedragtngen van deze vereenlglng 'bei.
vordert,
I

•

I

.

]" t.

l.'

-c \'

t

:. -,: i.. ~ .....

TERUG IN DE RESIDENTlE
, .

.

.~

~ ~ ~ '~.,.: ~ ~ ~~ -

,"

D.e n H a a g, 30 Nov. De ~Qi11i\;.
gin'en de.Prinsesziju: van :Het,LOQ,lfl
deresidentle teruggekeerd en ,wer~~n
b.1j het palels op het Noordeinde zeer
hartelijk toegejucht,
DE GROO'.fE KERk.
De' n iI a a g, 30 Nov. De Konln· .
gin heeft Qpnieuw een. bezQek, .~al.l,. qe
droote Kerk gebracht om 4.ep .s,tand ~~r
werkiaarriheden in oogenschouw ~ i1~:
men. Bij den ker~-lngang werd. if,.~.
door cen mehigte van hOl1derden tQege ..
juicht.
\ DE I LANDSTORl\1~FRA\fj)lJ
~

\

,p .~. n .il

a a g,

.;. _ ,

• I'

~

'-,

~

. '. ,"" . . ; .!!

30 ~ov\ ,De.,~esef~~"
ofliC1~r, .dIe. als secretarIs van ~~ t~nq...
storm-commlssie te MaastrIclit" door
valschheid In Ig~schrifte belangrlj~e ~~Z"
dragep tt~eft verduisterd' ehd,QOr ...~e
MaastrichtS,cnerechtbank 'desw~g~1;" @~
Bedachtzame tactiek
zes~ien inaanden gevangep~t}'l\f.W~.{a
v~roRrdeeW,.Fag zlch door het. ,q:~~e.cl!~:'"
Rom e, 30 Nov.. (lIavas). De Ja- hpf van . 's.-:~erto~~nbO;sch ,in ,h~ge, .~~:
panscli-Italia~nsche overeenkomst .ml rQep veroor<~eld' tottwee Jaar met ~t;.
trek vall preventlef.
in twee etappes worden uitgevoerd : Ja~
L..},,: L \ ~- . \.\.~.
pan ial heden de stichting van een conOU))·PRElUIER FLANDIN
swaat-generaal te Addis Abeba bekel1d
..
,'.
• .... :.
,~\l.• tIJ~,
maken. ItalIe zal binnen een week der :D e,n'!I a a ,g, 3~ N~v•.,Q\l4;.m~,;.
wereld kOl1d doen van ·de benoemillg mle,r Flan,din, dIe op he.t, ,90gen.bl)k ~«e;. .
van een COl1spl-gelleraal in l\'Ianchukuo. der1:;\nd be~ekt om lezingell. v99t.,Ylfr
Dit beteekent eerder een de facto- sc9:11.lendea{deelinge~l, vall, de'( ~H~~~~
Fran~aise te h{)uden, IS tijdens ~~,~J\lncn
dan ~en de ju.re-erkenning. llierdoor zal de ~~st van ininister CoHjn geweest.
de buiteitlandsche hezorgdheid ten aauzien van een formeele erkellnillg tC:t be·
'FRANK LUNS' t
daren worden gebracht.
.
, ,1
-'•. '.
~
Den Ha,a g, 30 N'Qv.Frflhk LUllS
Is i~ Amsterdam overleden.

De Japansch-Italiaanscheo'/ereenstemming

l"

I

g, 30 Nov.. (lIavas). N~ar
~anleiding van het verzoek om inlicbtingen van Chang Chun inzake de Ja..
pansch-Italiaansche
overeenstenUnillg
N a.n k i

11

aall denItaliaanschell ambassadeur, be·
loolde de ambassadeur het verzoek naar
Roine, door tegeven. De ambassadeur
voe~deeraan ~oe, dat de ItaliaanschJapaiische overeenkomst .g'eensiins de
Chilleesch-ItaIiaansche vrielldschap zal
be"invloeden.

,

.

Het Japonsch-Duitsche'

pact
,

DUITSCHE

.

GERUSTSTELLING

-

•

..'

Frank LUllS Wei-d·.25. Junl,i,:i38~~'~
Haarlem geooren, en,berellc:te,dUs,. deil
leeftljd vall vijftig jaar. Iii z1jri. jeiigd
bezocht hij het r.k. gyipnasl,,:!ln \te,,~ \
sterdam en het college Saint'.¥lqhel,te
Br~el Onl zich later gE!heelaau':hijt
tooneel in Nederland tewijdeni,ats.:c~l~
tic us, essayist en. tegisseur ~ .' Hij w~Yd
' •
conservator en secretarisvan"het\,T~~·
heelmuseum en hoofdredactetir,>vah;·ne.t~---;z,~
'Dramatlsch. Jaarooek. 'en a~5ier:e ~Ul~a:r
yen QP theater-gebied. Hij ,was ,eerel1<l
van de 4lgemeene r.k. Kuhstehaaisvete,~ntglng~n vlce-voorzitter .vah: d~n ~~.
KunstkrIng "De Violier".: Te~19tte.,~~})
npg ,verm.eld, dat htj ~enige.di1
. 911eU
ii\!..
spelen ontwierp, resp. voor het '690;:'Jt\t.~
~staan van Amsterdam.. dat iU ·1~~
in he.t Stadion werd opgevoerd, !~Ji;¥~r
het 300-jarig besta.an van de(M14t~~~
damsche .Universlteit, dat.ln 193:2;· tlve·lt..
eens 'in het Stadlon, wer<.l gespee~d~ ,

...

~

Chineesch-Engelsche
CONTRACTEN

IIONGAARSCII REGENt

GETEEKEND

Gist.eren waren de :Witten zeer aetief
ten Westen van Madrid. Zij nainel} het
dorp Boadilla in, dat 15 K.M. ten Wes·
ten van de hoofdstad ligt. " Vandaar
zouden zij verder zijn gerukt tot de buitenwijken van Humera, 7 K.M:. ten Westen van Madrid.

,.

Sovjet-Iuchtmacht

INTERESSANTE CIJFERS

ompanys

I

c'

' " ,

1

.

,

I

,~

Wee 11 n, '29,. Nov, ,~T;rilu.~~,~~.
Horthy en zljn eCh,t~eh??~~.!.;a~r~!e~f.#»
Zond.agmorgen met den premIer I>.arapyl
en den minister van, bUitenl~i1dsCh~ '~a.~
ken De !{anya met een. extra' helft )
•

,

•

W,~~i1...:~n .. O~

I

'.

,.

..'

•

'",.",.

~

.....

~

te
t;.";i

he.t stat1o?,\Yer.~: ne~, ~~.:~t.:./:
schap begroet door president MiAd~,
1\1 ,0 s k 0 u,
20 Nov. (TransSchuschnigg en de andere leden; ,ya.lll~f)
ocean). De snelle groei vian'de Sov.. Oostenrijksche regeering. Politleke krln~
jet·luchtmacht werd met illteressangen alhier verwachten dat ge,enb~lang..
t~ cijfers geillustreerd door del~ I rijke nieuwe overeenkomst gesio~n. Zal
plaatsverva~lgend commandant der
w~rden. ~~t beZ?~k zal hOOfdzakelRk ijl~~
Luchtvaart Krimpin, Zaterdag j.l.
nen om het vriendschappelijk kiiraRUr
tijdeils bet AJ·Russische Congres. ,
der be,trekkingEHl .. tuswli~n /" .
rijk . ,en . Hongarij~ te onfte~sti:~Pln.
In de eerste 10 maanden van 1936, zei
Krimpin, Is de vliegtuigproductle met Maandagavond keeren de gasten ftaal·
90% t<l€genomen, vergeleken bij dezelf- Boedapest terug.
de periode van 1935 en de prOductie
van vliegtulgmotoren met 146%. In
'1I0RTlfY BIJ DEN PAUS
deze periode hebben sommige vliegtuigfabrieken hun omzet zeUs verdriedubRom e, 27 No\'. (TransocedlU,,'bi
held. In ·vier, jaar tljd Is de sterkte 'van
de Sovjet-luchtvloot met· 334% toege- regent van Hongarije admlraal·. Von;
nomen. De snelheid van de Russlsche Horthy werd hedenmlddag door Paus
gevechts-vliegtulgen was reeds 450 k.m. Pius XI in particullere aUdlentle butper mi.r en zal in de naaste toekomst vangen.
'
~
tot 600 worden opgevoerd·. Ret aantai
piloten in werkelijken dlenst zal spoedig
Bij dit bezoek aan het V~tlcaahd~~l..
de 100.000' bereiken. Een enkele school
voor de opleiding 'van vllegers bijvoor- de de kardinaal-staatssecretarls Pacelli
beeld waar aIleen "jonge communisten" den Hongaarschen regent mede, dat het
getraind worden heeft in den loop van volgende Euch~rlstlsche4Congn~s In 1938
te Bo~dape$t 'zal plaatshebben.
dit jaar reeds 800 piloten afgeleverd.

'Qos"ii:

llalie
tUARIE JOS~ tN IlLIJDE VEIt. 'VACIITING
R 0 ni e, 30 Nov. (Havas>. Bij de
opening vail de Kanter inaakt'e de \'ootzlttet olider luide ,toejuichihgeil bekEmd,
dat de kroorlpdnses Marie Jose hi blljd.e verwachting verkeett.
->

Per.

...... --.

Statef"
_.,'

"

ROOSEVELT IN ZUID-iL'IERikA
Dllilsclzlalld
B u e n () s A I ra S, 30 No·v. (Retiter>' Roos~V~l~ i~.alhier gea~l'~veer~, l;het
I:1e~ _Ameri~aahscY1e stoomsclUp ,,,rndiaKARDINAALS BIJ IIITLER
napolls;'. Met sellip 1we rd gee,sc~tteerd
~~racl).t Ar~~ntijns.clie.. Q.or.logSSCl~e.~pen. \ B e r 1 ij n, 30 NoY. (Tran.socean>.
Na: . zijll, ,'deba.fk~ine,nt .t~ed ~1tQ<>Sevelt Naar pas' bekend gemaakt. 1'13, bewchteh
ooor
de str,~tent \Vaarlan.gao troepen ter
~t~rkt~" vaft e'nKef~ Q\.Hz~rttleh s61d.itt~h d~ kardinaals FaUlhaber ehScftulte den
wai'engeplad.tst, i1aar de Amerlkaan:'; FUhrer. tel.' voortz.etttng vall. de enkeH~
weken geleden tusschen Faulhaber en
sche, ambassade,
Hitler aangevangen besprekingen.

..

.
,.
.
' ~""
D~t Congfes z~l piaatshebb~rt"Iii. ~e:tr
band met den 9O(};.sten verjaardag.~Vi\"
',,'

'

het ov:erlijden. van deneersten,. di.'itler
van den k~oQU van den ,}f.,StekahUt.·
de Hopgaarsche kei~et .. etet>ha"ua.~ .i,
en" uitgebr~lde \'oorbereldhllteij ail,lIen
voor het COl1f!res Worden g~.troff~ii.' '
c

t61t

,Na de aU'dlentie_ bracht, ad llUfaat.
Horthy een bezoek aan den katdInUn.
staatsseeret~rlsP,a~e1UJ ~ qle. tater de"
reg.eht.. e'en tegehbezook oracht 01> d
Hongaarsche legatie.
,,'.
'*
~

'\y

T~ '\VE~Ni~

e

De

BO~UIEN f}P ALICANTE
r
De regeeringstroepen trokken en,kele
mljlen naar het Noorden terug op AraWeipig schade a.angericht
vaca, naal' beweerd wordt met verMad rid, 30 Nov. (Havas). Uit
lies van 400 dooden en gewonden en 200 Malagawordt gemeld, da't volgens be- . A l i e a it: t e, 30 Nov. (Reuter).
krijgsgevangen,en.
werirtgen der regee.ringsttoepen. rultii Volgens dencivlelim ,~uv~l'heur van All1500 Witten, die de regeeringslinies na- cante wiel'pen n,ationalevUegtuigen tusDe Witten wenschen klaarblijkelijk bij het dorp' Carrabas aanvieleu, teru~; schen 28 ,~ov?mbe~ :'s, avon~s zeven uur
den Escorial-weg af te snljden :en de werden geslagen. Hierbij zoudel'l 40. en drleuur s morgens van den 29sten
verbindingslines del' regeeringst10epeil Witten gedood en 60 zijn gewond.· {tit' deze,i' inlnstens 100 bonimen op de stad.
in de ,Sierra de Guadarrama te bed rei- Gijonkoll)t het berlcht, dat de laatste ,'Ecn .persoon. werd ged60d,. zeven wergen.
48 uur de activiteit op het front in As- den ,gewQnd. Eenige h~izen werden geturie verminderde. De artlllerie der ,re- troffen doch geen punten v~n mllitair
geering bombardeercte van Hjd tot Hjd. behmg wer~engeraakt. De gouverneur
linies del' natlonalen. De millcio's' beweert, dat twee watervliegtuigen, dIe
OmsingeUt\9 Vb" Madr'id de
verbeterden op verscheidene puntml aan aan den aanval deelnameh~ telkens naar
het fro'nt hun posities.
een tusschen Santa Pola en ~uardamar
Ni\DERT liAA'it VCiLTOOIING
geankerd ouitsCh mc,ederschip terugkeerden, om btandsoof ell bommen in
Coballerols
%()~n
Tal f1 v e r.a, . 39 ~6v. (Havas>.
te nemen Vijfduizend fam1l1es' verlleten
De Witten vordel:deil gisteren 4 l<M. in
de stad en nanien de wijk haar het platNIET
GE~XECUTEERD?
de richting van het dorp M~.jada Honteland.
da, dat 12 i{,M. ten Noord-Westen van
oS a I a 1n a n c a, 30 Nov. (TraIlSMadrid Is, gelegen. Na 11evIg~ g~v.echten
NEUTRALE ZaNE. ALS ~IlKPtJ~T?
ocean).
De natfonale regeering spr~ekt
veroverdeil de Witten's morgens het
Eellavista-sal1atoriulll en de boerderij de be\verillg,. vall de '.Roode regeeriilg,
L <> n den, 30 N6~. (Reuter). Uit
"De los Molinos". 's Mlddags verover- dat Caballaro's ZOOll door 4e Wittell ~e de bijzonderheden otntren't den luCht...
den ,zij de nObgten, diehet dorp J{ul~lel'a cxecilteer.d ZOll zijn, nadrllkkelijk' tege". aanvai op Allcante p~ijkt, Qat de natlobeheerschel1.
iUlle vl1egtuIg~n bOplmen \ilierpen op de
'.
.'
"
d'
~
rteutrale zohe. De a~daar -geankerde
C
9~(Jrresteer r schepe'l stoomden oniniddell1jk naar .zee.
Deze ac'tie, waard~or gelleel het
..
.
Twee .Britsche pakhuizen werden ver...
Casa de Campo.park beveilig(t wordt
S a. I a man c. a, 30 Nov. (Trans- nield.
.
voor regeeringsaanvallen, zal de WitoceanJ. Uit Burgos wordt gem'eld, dat
ten in staat stellen de verbinding
de voorzitter van de Generalidad, conl-I ZOOALS DE \VITrEN ZONGEN...
tusschen Escorial en l\Iadrhl .te ver. . I to'
I ·...t
t· B'
t '.l; t'
pallys, (,00 anar~ u~ ~n . e ~tce O,il~ .~. d 1 bra 1 tar, 3Q Nov. (Reuter).
breken en de omsingeling vall de
gearresteerd en 111 zlJn wOllmg gevatt· Eerl zeer hoog vliegenq vllegtuig Veil re..
hOOfdstad te voltooieli,
gen wordt gehouden.
geering oombardeerd~ Algeciras. ;}

-.:' ':~;;fi]j

2

samenw~rking

t·

0

r .

. G e' n~ v· e, 30 No.v.· (Reuter) .
De reg~ering van Chili ver- \;
kfaarde zlch accoord met..het
.verzoek. der Spoonsche regeering
.om bijeenroepinq van den CQnseil doch acht het huidiqe moment voor een, bijeenkomst von.
den Consell onqeschlkt. Oesondanks is het. l;>ere!d n:'et. de a,nde're m.ogendheden s9m.en .' , ,~~
werk~n, en den ge~an~ van Ch.111 ,
te Landen, Edwards, te machtigen de Conseilz. itting te presi~
deeren, doch de regeering pre.f~- 1
r eert 14 December als datum
voor de zitting.

•

.,

''''~

, <'.

I \

Tegen het Fascisme

z6u

·Yon het· revolutie~
slagveld

he~

'

I

China 'paraa't

•

.

Persbureau Aneta).

•

F

Omtrent
het
JapanschDuitsch 'verdrag verschenen weinig nieuwe telegrammen. De
e e r s t e vlaag van opwinding
schijnt wat geluwd.

•
(Telegranunenvan

Lo n den, 30 Nov. (Tran~~
ocean) . De "Evening News
meldt, dot de Britsche regeering
aan her secretariaat· van den
Volkenbond officieel mededeelde, dot naar de meening der
Britsche reqeerinq de bljeenroepif')g van den Conseil voor.de b~
spreking van de Spaansche SI-"
tuotle thans de huidiqe EI,Jro.peesche sltuotie slechts gecompi iceerder ZQU maken.

S e v i l l a, 30 Nov. (Reuter). De
Witten verklaren officleel, dat tijdens
het luchtbombardement op. cartagena
drie Russische schepen tot zlnken zijn
gebracht, waarvan een was ,geladen met
granaten.

•

.\

Engeland wenscht geen
complica ties

Drle Sovjet'-schepeil getrOffeit .

Enqelond en Chili hebben erop gewezen, dot de datum voor
bijeenroepinq van den Consell,
op verzoek van de Spccnsche regeering, weinig geschiktis. Nu
het erop lijkt, dot wellicht de
zitting tal worden uitgesteld, Is
. mede hierdoor de spanning in
West-Europa verminderd.

P u r ij is., .30 No», [Transoeeun.}, Volgells uit Borcelona
oiitvangei« 'tjerlcJlten is een ,liogillg tot .opstantl vall de auto.'nomlsclie 'lJartij, de s.g.n, ~,Estat Cutaia", uielke ten 'doel had

SCHEPEN TOT ZINKEN

Par ij s, 30 Nov. (Tnlilsocean)" Uit
Spanje wordt gemeld, dab een groot
aantal vliegtuigen der natlonalen he ...
, denmlddag wederom Cartagena bo.mbar ...
deerde. Vier Russlsche schepen, dIe wapenen en ammunitie losten, werden tot
zinken gebracht, terwijl voorts een groote
hoeveelheid op de kade opgeslagen amrnunttle werd getroffen. 'De voorraad explodeerde.

Leider der ,,,Estat Cafala" gefusilleet:d
Callt CiJilseilzittillg uiet

1'\VE£b~ 'nab

• • 1·
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JrATAVLUStH MEUWS:BL-An'
\

van DillS:(ldg './~ Decemliec 1931i - TWEEDE BLAD-

5 ~ 9))1. Java Hyp.
Bank
5'/.P/ oJavf.\ Hyp. Bank
Dank '
~% ObI. Java Hyp.

(
'

Handel en Nijverheid

Batavia, 1. Dec.

.-.

,

-

,

rna.

N:ed.
Escompto-Mlj.
'.lI.andeIsverg. Amsterdam
~oloril~le Bank
·Amsterdamsche Bank
K~nlnkllJke 'P~troleum Mlj ~
'KonlnkUjkePaketvaart. Mlj.
Nederl. Scheepv~llrt Unle
.Java Ohlna' Japan Lijn'
~l1,SpQorweg Mlj. . .
Ned •. Ind. Spoorweg Mlj.
,PhUlps
'Rubber' Cult. Mlj. Ameterdam
In terna tlo
·Llndeteves Stokvls
. l\{ljnbouw Mij. Redjang. Lebong

,

100';4 Handelsbank
423~ Kol. Bank

...,

Bank

6% ObI. p. Randoe
7% ObI. p. Randoe
7 % oei, P. R~ndoe 8%
.. Carumby
6% ObI. Mandaling
6% ObI.' BOdJ. Datal'

68y2 H. V. A.

Escompto a / 400
'152
402';4 Phlllps' (R. II)
Vorstenlanden
141
6% '
Juliana
90% Internatlo
4%% obI. ,0. Bat.
64~ Unie
5'~ Obi. Gem. BAt. '25 107~ Sem. Chert Tr.
6% ObI. oem. Mr.
56% Sem.' Joana Tr.
CtAnelis
145'/.i-1463,4 ,
268';4 Z.Bantam
5%% ObI. oem. But...
•
tenzor~
Kon. 011e 3993,4-400 399Yi;'399~
274
4% .. Oem. Band.
166
--,,:'- a f 100
400'
(bij
uitgifte)·
100 lOt
175
96~ Alg. Expl.
5 % ObI. oem. Band.
212
$ 21$/ 14
Cities Service
'18
Shell Union
$ 20~-20%
41' 2% ObI. Oem. Bem.
S 1 o t ko e r sen (Aneta)
U. S. Steel (R. II)
$ 57%
6% ObI. Gem. Sem.
4% % ObI. Oem. Seer.'
Beth. Steel (R. II) $ 53%-53 3,4
5% ObI. O. Soer.
28 Nov. 30 Nov. Int. Nickel (R. II)
$ 47%
5Yh% Obl.G.P'bang
Anaconda (R. II)
• $ 37% '
6Yh% ObI. Gem. T. en
4Y2% Jndie 1931
10011/ 18 4% I. L. '34 A
100%
, PekaIongan
"
4% Iridi~ 1934
,100~
100% BasHam
105% 6% ObI. Horel des
4% IndU! 1934a :
100% 100% Mandaling
145
Ind~
'5%% Young (m. verkl.)
25.
24%
!S % ObI. Pro Hotel
100 lOt
- Handelsbank
.
G~ •• Hot. Homann
139'/.i 139
6% .. DJocja Hot.
Amsterdam Bank
152
151
Javasche ,Bank
1 Dec. 6% ObI. Java Hotel
299% 300
6%
"Plantentuin ,
, 72
Kolonlale Bank
• 68
,
Ie leening
93
Ned. Bank Cert.
gedaan:
19H8
JasUttlIJ
4'3
·N. I. Escompto
100% 100%
lergde Pt. Veer
95 IOJ
:N. H. M. ~
.
171
168
aem. Stb. Pt. Vr.
200
A. K. U.
49
48
Ind. BI•. Yr. Veem
80
871/ 2
'calve, Cert.
Hotel des Indes
'56
84
83%
Stroohoeden Veem
4'i
PhlUps
267% 269'/.i
Woning Mlj.
'
30
.UnUever
,
159% Java.aei1e Bani 6
160~
~rW.N.H.MlJ.
CIties service
3
3
Cultures
20"/16 \ 2ff/16 H'andelBbank
'Shell Unton
Kol.
Ba.nk
3
'Shell Union' Cum pret.;, 94%
93 ,4
99)1
ArdJoena
AD18t. Bank
'tI. S. Steel
57U/le
57%
1671122
BageIen
Bank
14
Anaconda.
37 / 16 37% Esoompto &and.
993.1 . l001/'l Boekit La wang Oew, 146
533,4 , B. V. A.
Bethlehem Steel ;
54Y4
420 42~t.;2 BodJong Datar Oew.
100 t05
iMol\tgomery Ward .
5018/ 14 Amat. Rubber
271 271 1/ . BodJong Datar Pret. 162
5O'/.i
1
30 / . 31
~
,BasHam '. ,
105 110
rrntern. Nickel
48
47% OUl~.Mij. Vora,.
165 1671/ 2 DaJ. Manggoeng
383,4 , Inumatlo'
235
General' Electric
383,4
9;3/. 96
Oedeh
150
standard ,Brands
12u/16 12u / le Lindetevea
Band. Kinin.
Mandaling
140
General 'Motors
53"/14
535/16 trnt.
Perbawatle
140
Kennecott 'Copper
45%
45% Japanlijn
.Pasir Salam
150
Borsumij
183
183% RoU. Lloyd
RadJamandala
H5
([nternatlo ' .
165% K.P.M.
SltiardJa
131 135
'8Qema<tra
1071/ 2
Llndeteve8
96¥i S). MlJ.Ned~r1.
N., I. Spoor
21'5
2~
5f>t/« 553/ . soerowinangoen
174
.AJg. Exploratle
Deli
Spoor
104
107
Tjl1entap
200
BUUton' 2de rubrlek
-'
Oher. 'fr.
32
~onlriklijke OUe .
.', 400¥i 4033,4 Sfm.
s.m. Joana Tr.
'2fJl12
S I 0' t k 0 e r,.8. e n
.
64~
Ja.va-Chlna-Japan~Lljn
65%
Kedld 'fro
16
3,4
, (T 0 t 1 2.2 2
u r)
140
Kon. Paketvaart Mlj.
seraJoedal Tr.
21
9(}% Ba'. Verk. MlJ.
6cheepvaart Unle'
92%
138
'Handelsbank'
Malang 'fr•.
56
55
.6e·m~ stoomboot' & Pro
,\
Kol.
Bank
~8
303,4 008" Java Tram
.CUlt. Mij. Vorst-enlanden 343,4
420%
Jr.
V.
4.
750
765
81mall
·H. V~~ A..' .
418% 426
95 .
.
If
•
IN
7&5 ;tlndeteves
385
•
·Arends~urg
3,4
89
,\Jnte
Rt<1J.
~bong
.
2353,4 234
,Dell Bat. Tabak
II
.. ,
1to
.:J
55';4
'N. I. S~·
Deli Mlj.
301
299
157
Imnl
21
,SeraJoedal Tram
•
',Oostkust.
62
'"
~ 1O'J
265~
Phlllps
aLo.tata 'Slp()Dgl
215
257¥i' 258
•
"pnembah'
399
·Kon. 011e
,.
.. • 110
285
28~ .
.~!d.alabar Thee '
20¥i
Shell Union
'H5
.
1.55
Zuld-BanUun
Michiels l\rnold .
•
214/ 18
Cities service'
B1ll1~D
jj
275 .
'A'd~m Rubber' .
275
53%
General
Motors
110 116
A.lmem
Bandar Rubber
,19'1% 195
.1
172%
Alg.
Expl.
Mij.
Btn~ka11l
.'J
Sumatra, Rubber
240¥i 238%
..
, lOt
757%;.760
Simau
Malang'Tram-'
55%
Billiton 2e rUbrlE~k
105'/.i
. BasHam
24% '1'&rakAD
SeraJoedal ,Tram
20Yt
145
Perbawatle
,
399
'400
'100% 100% Kon.OUe
4% Nederland
t'
.. ~ 100
97%
3% Nederland 1936 '
9~%
11211'i 1131/ 41 ,
(N a 12.22 u u r)
A13. Expl. MlJ.
135
RObaver
.
264 266
PblUpa
69
215/ & 3. . _
_
Kol. Bank
107
loa
'Jncassobank :
Oities service
t
148
1/
1733,4,
,
35'/2
37
.
Boekit
Lawang
170
-Javasche Cultuur
Pre!.
2
1
'198
204
Walsumatra .
Shell, Union $
201/ 4 20 18 ----136
138
Gahdasoll
id.
prete
Cor 'rruat Bb.·
.
Pangheotan
Beurs Ie New·York
.~ 10 she $ d1str.
,Paslr Nangka
'28 3,4 O~~fi':\st. Sh.
.C ontinental all
28~
(Van I At1eta.~Reuter)
: __:_~ 10 sh.. $ aco.
7115/ 18 CorpOr.
~mm. Amer. Smelting
71%
Trust·
Sli.
YSle r Corp. _
'
99111/18 9916/ 1e
. l\ 100 8h. $
. 28 Nov. 30Nov.
ngkalls Expl. Mij.
Bethleh. St. CQrp.
'CIties Bervlc~·
3%
3%
Montg. Ward en (Jo
, rp. Tr. (mod. distr.
47 41112 Shell Union
Int. Nickel Oy
26%
26%
type)
Gen. ,Motors Corp;
38 I. U. S. steel
76%
76
'Union Pacific (cert.
.. Anaconda
49%
49
993,4
~ gewone aandeelen) .
98% Gen. Electr. Cy
Anaconda
O.
M.
Bethlehem
73%
72 V-t
363,4 StandSI'd Brands
36%
Cert. 6% Cities service
·,Corp.Tr. (Mondlf. Sh.) 3.82
3.80
15% .15 5/ 18 Kerine'Cott Copper
',cert. 'Hudson Car.
'International Nickel
633,4 62Ys t.)
209
210
'Vlco
U. S. S.
General Electric
52-%'
51~
Gas MlJ. , .
45~
46
'JasumlJ
203
.Standard' Brands
16Ya
16
Oas Mij. Nat. be>!.
Aniem
General Motors
70
69%
A f g e dan e tria n \s act 1 e S
222 227
Anlem Nat bez.
Montgomery Ward
67'Vs
67
95
SOlo ·Elect!'. MU.
59Y4
58% ;'
193 195' Kennecott
Oebeo
56%*)
51*)
N. I. S.'
Union
Pacific
132~
130*)
32'/2 33
1073,4****) BanJoemas Electr.
108%*)
Dell Spoor
Standard 011
.66Ya
65%
3->
Sum. ~lectr. Mlj.
33*")
Bem. Chert Tr.
Hudson Motor Cars
19';4
19%
56
Bali en L. Electr
20%*)
Bem. JOana Tr.
14
Rembang Electr.
Stemming:
·onreg~lmat1g
.
1993,4*)
. ,199%*)
15'
Gasmlj. Nat.
Hudson Motor OY.
105*). ' '
..'~ '10 001. ina. JJ.
'.Basllam
,
,
'10
*) ex dividend..
100112 101
227*)
Anlem
228*)
"
,.
"
l\ 500
4483,4*)
Tarakan
4511,4*)
..
..
.. i \0.
212*) .
R-e~Jang
217·)
• I
H~% Obi. Ind.L.
DE l\IARK:I' TE SOERABAJA
139
Nisu'
. 140
til
100'/1
,-Soero~inangoen _ ~
" " ,) a 500
S 0 era b a j a, 1 Dec. (Aneta).
Besoeld
120%
..
..
..
'
1"
O'p
de tweedehands suikermarkt noteer,~
5% ObI. Ind. L.
1 De rb~rkt was !able!.
den, ready verscheping December en
'14
Januarl (aanbodprijzen per 100 kg.>:
" " "a 500 1
)
gedaan•.
sup e r leu r, levering SOerabaja
0' "
.... 19 ' )
nomlnaal.
4% ObI. Ind. L.
f 6.07:1, levering Semarang, Tegal, Pe• U), bledkoers.
34 A 1001/ .
kalongan, Pasoeroean en ProboUnggo
1
) laatkoer8.
.. ••
.. t\ 500 100 / 4 I
6.-, levering Cher1bon / 6.iT; leve':'
\% ObI. Ind. L.
ring
Panaroekan / 6.05; h 0 0 f d s U 1'34 (3e)
100'/.;
k e r levering Soerabaja /,D.O~, leve••
' • 600
ring Semarang, Tegal,' Pekalongan, Pa~
3Yh% ObI. Leening
DB l\IARKT TE BATAVIA
1935
soeroean. Probollnggo en Cherlbon"
/ 5.95, levering Panaroekan / 6.05. De
, Bat a v' I a, t Dec. (Eigen dienst). 4% ObI. Ind. L. '35
5% 8em. Chr. 'rr.
markt was stH.
,Palembang Robusta D~c./Jan. / 11.- S% ObI. Oebeo
Kc;>ffle ready exportkwalitelt / 16.25
.n6m.
'l\'
5% ObI. Band.
vr~ag (per picon. De m~rkt was ~tH
Lampong,Robusta Dec./.Tan. 15%
Kinine
JOI
en prijshoudend.
. ,
~% .. Solosche El .
"I 13.73 vraag, I 13 aanbod.
. Rubbersheets 34% ct. vraag.
..' Witte Muhtok peper Dec.lJaQ. t.o.b. 5% ObI. B'mas Eltr.
i% ObI. Rembang
Crvpe 35% ct. vraag: (per halt kg.).
Banka /17.50, vraag, / 17.80 aanbod.
Electr.
De m"rkt was sUI.
. Zwarte Lampong Dec./Jan. (e.k. Ba..
% .. Sum; Elec~r.
De Nivas verkocht\"oor,. export· met
tavla) I 8.75 ,vraag, J 9.- aanbod (e.k. &
*:r~(k ObI. Volkshu.1&diverse
bestemmingen2310 tonssupeTelok Belong) Dec:/Jan. I 8.65 vraag,
. vesti.I}.g Boer.
~
rieur en 200 tons hoofdsuiker en \roor
I 8.80 aanbod.
4Yh% Bat. V~k.
consumptle . 1750
tons superieur.
MlJ· ,
Citronella De~.fJa~~-1 1.30 vraag.
..
\
,.

.•

,

Ro".

We~neh

(Aneta) ,

28 xov,

i'ac- Escomp.. HandelsProlongatlerente
tQrlJ to Mij. 'bank

;

.

, 8.51'/10-8.57'/14
6.47%-6.55
32.50-33.00

Franc
Praag

Wisselkoel'sen

.....

Rs\nk

1% ObI. N.I. Hyp.
Bank.
.
,,~% ObI. N.I. Hyp.
j)~ur8t~ A1n8te~dalll
Beurs te Batavia
Bank
.
I
6% ObI. N.I. Hyp.
8 lot ~ 0 e r sen (Elgen' Dienst)
(Offlcleele ;koersen, nadruk verboden)
Bank
6 % ObI. N .1. Hyp.
, I
Nabeurs
30 Nov.
Bank
4'/.,G!o ObI. oelD. Cr.
Bank
:Cer~. Ned. Handel-Mlj;
171~
30 Nov. slot
6% Obllg. oem. Cr.
'Ned. -Ind. Handelsbank
138}'2

•

f.T. A'aam
~lcht, A'dam
a mId A'dam
3 Dl/d A'dam
i m/d A'dam
5 mid A'dam
r, T. Londen
Zlcht Londen
ao "dJz Londen .
ain/z Louden .
T. T. Austra!U!
Zlch~ Australia

r, T.

W/.

9<fl/ 4

lJIJ I / 2

993/ 4

~g:~/8

9lJ'J/.

8.98
• 8.98

8.99

8.98

'8.99

~.98

7 19
1.19

7.19
7.19

1.831/ 4 1.83'/2
85/ 8

Zlcht Amerika

T. T. Frankrijk

Zlch~

1.~31/4
8~/8

85/ 8

8')/8

Zlcht FrankrUk
8[)/8
Zieht BelgU\ (Belga) 31 1/ 4
To-T. Duttschland 74
Zleht Dultschland 74
Re1sn\arken '
Registermarken N.l'.
Oheque~ ,
48
passaie~
4P/,
~lch~

7.19
'1.831/ 4

U~31'2

1.t-31/ 4

Amertka

7.19

.Praag,

49 12

plaats

~ederiand .
Gr. Brlttannle
1.841116
Ieriand
85~
. P.57 Ji "l
Parljs
AustraUe
Irerlijn
74.00
74.10
Ver. staten
Londen
Canada
Singapore
(~euter-Eastern)
Br. Indle
28 Nov. 30 Nov. Z. Br. Afrika
ft. P,uJ,Js
105.13
105.13
Z. Amerika
rt. BerlUn
12.13
,12.1 9
Frankrijk
Jl
ft. A\Usterdam
9.0·~
.9.0 /"l

~.OF-'/8

4,89 13/ 16

4.90 3' 18

3Q Nov.

Londen/Shanghai

1 sh. 2%d.

Louden/Bombay

6 3/ 8
421/ 2

Londen/Hongkong
Londen/Slngapore

Londen/Japan

1 sh, 6~ d.
1 sh. 31/ 1e d.
2 she 4'/lIJ d.
'. . 1 she 21/ u d.

810 tIt 0 e r 8

28 Nov.

92
56 1h
54'&/4
543/t

5i8

30 Nov.

I't. New.York/Londen'.
489?J/S2 4.9(25/32
1't. New-York/Parija
4.657/8 4,6613 16
ft. \ New - York/ AmattrdaTD 54.32
54.43

GOENIEZAKKEN'

.105112
19.25

953.020 ..
1.626.620
87.141
15.457
15.7'19
272.719

1.145.512
2.014.099
85.069
Dultschland
21.145
Beigle & Luxemburg 24.182
ItaUe
503.197
Spanje .
2.467
Denemar~n
153
Balkanstaten
71.666
Eur. Turkije
182.422
Az. Turkije
64.092
China
176.432
Eur. Rusland
53.300
Aa, Rusland

(Reuter-E~tern)

u8

681,'8
521h
52 1/ 2

Jan.-oct. ,
Jan.-Qet.
1935
1936
7.941.540
7.723.197
JO.394.25-9
9.014.436
13.819
3.372
10.056.1-27 .
10.873.315
4.753.772
5.679.359 ,
15.600~
89.576
216.3M
1:5-0.424

Bestemmings-

1007111$
1Q()5!t6
1089h6

10051t 6 .
10091t 6
9.021/ 8
1.843/ 16

74 1/ 4 Tt. New-York
74 1/ t
,,

1

6°/8

Zwltserland 421/
Weenen
. . 3 f2
Zjcht HaW!
97/8
z~cht .Btockholm 4o:i,
Zlch~ oeio
45:i/4 .
Ziehl; Kopenh~
401/
Zicht Saigon
_ 2
T. T. Br.-Indl~ "67 7,'8
r. T.' Colombo. 6;7/;
f. T. Japan
521/
~lcht Japan
52 1 2
~icht MauUa
913/4
r. T.. Hongkong 561/8
r. T. Amoy . 54;/
r. T. Shanghai' 5 0/8 .
cr. T. FQOchow
54
T.T. Swatow
46 3; 4
T•. T. Siniapore
1053/8
~fal1rea
f9.25
per 100

f,5f8

31 1/ 4

3111.
74 1/ 4
74 1/ 4
4,'31/ 2

(In tieete kilogrammenJ.

Ill/.

1007!I6 .

~3.415

45.403

.

".\

'.

318.941
692.835
r.666.830

53.300

Mesopotamle
2.786.015
Egypw & E. dl. V.
4.175.783
Soedan
466.370
Alexandrle
1.050.470
Suez
78.600
Port Said
N1euw Zeeland
Br. ,0. Afrika
57.834
Port. O. Afrika
53.038
Arable & Palestlna
47.959
Tripoli & Bengazl
,30.144
,Br. Malaya
10.208
Japatl
55.542
Tunis & Algiers
87.168
Andere havens

3.49~.638

352.912
696.331
'31.966
76.901
82.886
51.260
154.570

C a I cut t a, 26 Nov. (Reuter). ,
Vor. Not. 26 Nov.
per 100
Rs. As. Rs. As.
124.63fj
Heayy 0' zakken, ge_~4.93'2
zoomd,ready, vrij "
langs boord CalcutBatavia ,(Aneta) 30, Nov. .1 Dec.
Totaal aailta-I
ta per' 1'00 stuks.
44.426.874
kilogrammen 47.040.393
Idktk. bledk. laatk. Blauw gestreept,
20 00 19 14
, 40 X 28, 2V-t lbs.
mld.-pr. mid.-pr.
ft. B&t./Sing&por. : 1.051/ 3 1.05
1.053/ 8 l
FJ\ILLIS~EllIENTEN
ft. Bat.lLOnden _ 8.99
~.9iJ
8 98 I Groen gestreept,
h. B.\t.lN.-York' ~~ 1.83:3/4 1.825/ 8 1.83 1/ 4 ! 43 X 28, 2Y2 lbs.
22 05 . 22 02
Uitgesproken
. mid.-pr. mid.;pr.
De markt was·stH.
Door den Raad van Justitle te Medan
Amsterdam
ddo. 16 Nov. en :20 Nov. re.sp. de faUUssementen van: Tan Kai Joe merk JQO.
8 lot k 0 e r 's e' n
Keng Huat, koopman, wonende te MeI
73.98-74.02
Lon den, 30 Nov. (Reuter). Heden dan, en Ong Teng Pojl, van~roepc.haufMark
-9,:OP/16-9.0pl/1tJ 165.2. Zaterdag 164.1. 4 Weken geleden fe'ur, wonende te Tandjong Balel (Asar·.
Pound sh~r~ing
han).
I
1
1.8313/10-1.8315/16 168.0. 52 Weken geleden 143:.6. :
Dolfar'
,
105~/8

f 9.25
per 100

i;.....

Gedurende Jalluari-October 1936

30 Nov.

Ph'

Koors
993/ 4 Amst.-B'v1&
99"/4 ~ idem
l)
idem
Amst. Londen
New-York

!Jtj~/..

993/ .

Uitvoer van Java-thee
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'll~cemlier'
. 1931) '::'TWEEDE
DATAVIAASCH NlEUWSBLAn:'--vun"Di'ns'(lag."11
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ca
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Handelseverzleht
Londen

,

(Reuter-Eastern)
". '
27 NoV'.

.

ll«m1d<1ag-~f~oen1nJen.'
\ '
.

Fltuuoere tell den s, op meeste beurzen merkbuar
Batavia onregelmatig
; B' a t a-v l' a, 1 Dec. (Eigen dlenst).
Van een geanimeerde stemming was
nog geen sprake, Zelfs de betere noteerlngen van 'het Damrak oerenden geen
lnvloed door gebrek aan voldoende beAdngstelling.
"
Zoo glrlg er slechts in enkele rubrieken' lets van beteekenis om.
Suikerfondsen lagen opnieuw flauw
; voor aandeelen Kol. Bank en "Vorsten. landen", in welke fondsen hetzakenvolume echter nog vrij uitgebreid bleef.
U. V. A: lag echter zonder animo in de
markt en' noteerde nauwelijks boven
vorigen, prijs.
Ook aandeelen Konlnklij ke vlelen
sterk tegen en Ilepengedurende de be":'
handeling zelts terug, zoodat het slotaspect' fractloneel beneden het niveau
van gtsteren lag.
I
Ook rubbers waren zwak gestemd,
terwljl h~er de interesse miniem was.
",

Philips, bleefonveranderd.
l"UnHever brokkelde iets af en noteer. de 159 - 1583-4. ,
De scheepvaartrubriek was over de
geheelelinie lui gestemd.
Sporen waren nauwelijks prijshoudend.
-Bankwaarden bleven zlch op vorlg
niveau stellin.
De mijnbouwrubriek lag zoo goed als
verlaten.
, ,Voor aandeelen Zuid-Bantam bestond
geen tlaadwerkelijke belangstelHng.
.De Am.erikaansche afdeeling is over
de geheele linie in reactie getreden. '
Leeningen' warell nauwelijks prijshoudend.

\

.i\msterdam 'met
'alfaire .

Berlijn 'lusteloos
13e r I Ij n, 30 Nov. (Transocean). De
aandeelenmarkt bezat een lustelooze
tendens, doch de stemming was prijshoudend.
.
Tegen het slot kwam het berlcht, dat
de inschrijvingen op de nleuwe Rijksleening zeer bevredlgend zijn, waarop
de prljzen aantrokken.
De obllgattemarkt bezat een on regelmatlg aanzten. Er bestond hler een sterk
aanbod in blnnenlandsche leenlngen
waardoor deze afflauwden.
'
Callmoney deed' 3~ :tot 3%. "

NeVI Y 0 r k, 30 Nov. Op de New
Yorksche beurs was net koerspeil lets
lager, daar het aanbod de overhand
name
De vrees, dat een regeerlngsactle zal
worden ingezet tegen ctedletinflatie,
heeft tot een beursreactie geleid.
.
Staalwaarden lagen lager in de markt,
n.1. 1 tot 1% dollar.
Sporen .waren fl.auw gestemd, evellaLs
Anaconda. .
Gene~al Motors en Chrysler zijn 1 tot
2 dollar ingezakt.
Middagbeurs was 'de tendens aanvankelijk iets beter, doch daalde later weer
een weinig, terwijl het slot Ilcht herstel l,lood.
Chrysler noteerde 2y:! dollar lager,
. terwijI American Smeltlngs en rubbers
.
.h9Qger' in de mar'kt lagen.
Demarkt' sloot met verUes voor
Chrysler General' Motors Bethlehem
Steel en' Union Pacifies.' '
De om~t bedroeg 2.140.000 shares.

Producten..markten
RUBBER

Singapore
(Reuter-Ea,,~rn)

30 Nov. 30 Nov. 1 Dec.,
open
"

.. De belegglngsmarkt was prijshoudend,
doch hler en daar lets zwakker gestemd.
Gemeente-obligaties waren prijshoudend,.
terwijl doll,arobligaties Koninklijke fractloneel lager in demarkt lagen. Fran. sche Staatsfoildsen' waren vast gestemd.
Pandbrleven ontmoetten vraag. Oblig~ties SerajoedalTramweg Mij. bezaten een
,vaste tendens.
Aandeelen der kunstzijde:'lndustrie bezaten, een levendige tendens In verband
met het plan~. van de AssocIated Rayon.
Aku was even~ens vast gestemd.
Philips opende vast en bezat een levend!ge tendens. Later was het fonds
kalm en prijshoudend..
Unilever ' was eveneens prijshoudend.
. Aandeelen Kohlnklijke openden vast.
Parijs kocht, waarbIj het aanbod beperkt
bleef.' Het fonds monte,erde en sloat vast.
Rubbers 'be~aten een weifelende tendens, 'doch waren' later' vast gestemd.
Amsterdam Rubber bezat laatbeurs een
levendige tendens. .
,De sclieepvaartrubrlek lag fractloneel
, Jager . Aandeelen J. p.' J. L. en Nasm
ontmOetten aan,bod. De fondsen lagen
.' iets zwakker in' de markt. :
Suikerfondsen lagen verdeeld. H. V.A.
was vast gestemd. De iricourante soor·
ten lagen verdeeld. Aandeelen' Kol.
Bank en Vorstenlanden v';aren flauw In
verband met de verwachtlng, dat hun
resp. bedrijven word~n gereorganlseerd.
De tabaksafdeeling ontmoette geen
aff.aire·, waarbij .de stemmip.g ongeveer
prijshoudend was.
Aandeelen Singkep Tin Mij. ontmoetten vraag.
.
Aandeelen N. V. Zeehaven eil Kolenstation Sabang lagen beter in de markt.
Het plan van Asslocated Rayon tot
Iiquld'atle ad 5.67 dollar per share werd
oil gUhstige wijze ontvangen. Eveneens
. voor Aku, welk fonds laatbeurs op ,/e-.
.vendige wijze werd gekocht.

M

Lon den, 30 Nov. (Reuter). Op
de Londensche stock exchange coneentreerde, zich de belangstelling voornamelijk op oUefondsen, waarbif, naar
aanleiding van' de betere b~richten over
de arbeidssituatie ,in Mexico, TwinEaglesztCh in ,scherpe mate tot 29.-wisten te herstellen.
,'Andere .oliewaarden traden eveneens
in he~tel.
.
Elder~ resulteerden de selectieve aankoopen in verschillende belangrijke
, koerswinsten, O'a' voor Woolworth, welk
fonds van 172.9 tot 180 opliep.
Op de productenmatkt lag:tarwezee,
va$t ten gevolge van de beriehten omtrent de opric!1ting van een Food De. " fence. Department en,' vervolgens in
'. sympathie met de Ver. St~ten.
.
~ C'acao was zeer vast en levendig ge\ stemd in sy~pathiemet de Ver. sta.
ten. De Amerikaansche afdeeling was
~tll en prijshoude~d.

I

1.0':1

open

3

Januarl

dl

slot

31 / 8 .311/4 3 Ill.
317116 315his 3F'!Jo
31 112
313/ 8 3J7ha
315/JI
3Jl/~ 3J1h

"AprWJuni
,Jul1/Sept.

~'ta311/z' JF'1t6' 31 a/16

- e , ~~./J:~. ~,;3(J118'~ .•..:.:;: ..• - 307/a
R ll~'" b k 0 IJ
297/
297/
0 C'.A' ar
ec. ao.
,'-'
8
De markt sloot zeer lusteloos en opende stil.
"

Londen

'

, Lon den, 30 Nov. (Reuter-Eastern). 21 en termijn 21.. Br.-Indie kocht
in gerlnge mate. Speculanten verkochten. De markt was prlj-shoudend. Na
vaststelling van den koers veroorzaakten gerlnge Br.·Ind. aankoopen, 'welke
gepaard ging,en aan. eenige. reserve . van
de zijde der verkoopers, zaken-ardoeningen tegen v; hoogeren koers.

I

'J!

B 0 mba y, 30 Nov. (Reuter-Eastern). De markt was heden gesloten,

(Reu~er..

, GOOO·

Lon d. e n, 30 Nov.' (Reu~er ..East':'
ern). Openmarktprijs in staven fijn per
oz. 7.1.11.

COPBAB
Lon den, 30 Nov. (Reijter-East-

ern)~ Dec.-yersch. 19.18.9 aanbod.
TARWB

f'

ZATE~DAG 5 DECEMBER

GROOT S'IN'T NICOLAASF-EEST
•

L

. ,

I

"

".:

,/

IN ONZE BENEDEN- EN BOVENZAAL' ,
REGIMENTS-MUZI.EK en 2 JAZZ BANDS

SCHITTE1REN,D,E: ILLUMINATIE

I

I

SINT NICOLAAS MET ZIJN KNECHTEN ZULLEN
ON,ZE ZALEN BEZOEKEN
PAKJES KUNNEN, BU ONS WORDEN AFGEGEVEN

' 2 1 4 7 8 ,

va

gwpaR
AM

Markt stil.
Cocoskoeken: Fob aanb. / 2.40, leverl~g , Dec./Jan.
Coprah Java F. M. S. Export droog :
f.Q.b.n.u.g. vraag J 8.15 ,afscheep Dec.
Zwarte Lampong Peper : E.k. Ba,tavla.
Slot ~()v./Dec. Yr. / ,8.50 aanb. J 8.75.
Jan./Mrt. '37 ged. J 8.75 met verder vr.
J 8.75 aanb. / 9.-. E.k. T. Betong Nov./
Dec. ged. l, 8.-. Slot vi. J 8;15 aanb.
f' 8.45. Jan. '37 vr. J 8.65 aanb. ! 8.80.
Witte Muntok Peper: fob'. Bangka
slot Ready vr.! 17'v2 aanb. / 18.-. Nov.!
Dec. ged. J 16.75. Slot vr. 17% aanb.
J 18.-.

·C.r'N.E·M~A

., . .

Hij

AU"

fflI

'PALACE
.

.....

"eden ,en, ,m~rgen .
het spannende slot van
de overweldlgende, bizarre United Artisis' firm

... '...

'= THE. LOST CITY------=

Gevangen in eerl geheimzinnlge, ommuurde stad in het
hadje. van Afrika, in de macht van een· merischelijk
'rlJonster. een krankzin~ig geJeerde , wiens sensationeele
.
uitvindingen U met verbazing zullen vervullen.
.
(Nfet voor kinderen.)

, Chi c ago, 30 Nov. (neuter-Eastern). Dec.:"verscheping 12~~.

EEN

FILM MET

Vaqaf Donderdag

IJZINGWEKKENDE SPANNING
de Go'ng-schlager

"M Y·S TERY 0F. TH,E 39 S' TEPS"
met ROBERT DONAT en MADELEINE CARROLL
.

p. p. ot p. '100 kg.
Petjah K. Boeloeh
Nov. aanb.
/3.05/3.10 /4.94/5.02
Lolosan Boeloeh
,,3.25/3.30 ,,5.26/5.34'
Nov. aailb.
Huller Booloeh
,,3.5()/3.55 II 5.66'/5.75
Nov. aanb.
SllJp Boeloeh
,,3.75/3.80 tJ 6.07/6.15 1
Nov. aanb>"
Petjah K. Tjeree
,,2.70/2.75 tJ 4.3714.4S,
Nov. aanb:
LOlosan Tjeree
Nov. aanb.
,,2.90/2.95 ,,4.69'/4.77'
.'r.r J ian d' Joe r:
aeras Machine
fr. wagon'TJian..
djoer:
Heras Machine
S. L. R. Nov.
aanb.'
.
,,~4.:JO '
~,~(f96'!
S. P. A. Kov.
tJ 7.45 '
• aanb.
,,4.60
Beras Kepala
V. F. K. Nov.
. aanb.
" 4.60
" 7.45
(Nadruk verbodenJ.

21475

open·slot open (Slot
not.. not. not. not..
duecloS

J a va· mar k t. De markt opende
deze week met een vaste stemming en
belangrijk hoogere prljzen. Gedurende
.de eersoo dagen llep de markt verder
'op, zoodat op Woen.sdag voor Java-StQ.
Sheets 35 cent genoteel!d: werd., Daarna tra~er'een klelne reactle ln, waar~
"door ..prijzen ~ets affiauwden. A'anbod
was we-derom gering.
. .

I

:'. ;'1
, .
;,J

SingaPo~e
~.

~

~

.rtJ

~

S-'

300/8
3()l5/18
3P/18
30Ul / i t
30%
30%

" .. to.

. :'l
\;'::

~'

30
30%
30%
30%
30y:!
30~

I

."

"

:
"~,I

flake; fl. J. 5.-.
Seeds·' A. J 4.90, 'J 5.-.
Pearl A. J 5.10, / '5.25.

30 Nov.

28 Nov.

.

'\

Rubber, per % kg. :

Tapi~a

(Reuter-Eas~rn)

j

•

spot koop.

-

verk.

8heet'8 Dec. koop.

verk.
" Jan.lMrfr. koop.

verk.

" AprU/Jun1 koop.

.

lC

verk..

JU11I8ePt
.'

.
\

..

De 'markt opende pri,fshoudend 'en:
sloot stU, doch prijshoudend. ·Pe affalr~
was gering. De voorraad te' Lon<len ~..
draagt37.614 tons, leveringen 1874 tons.
De voorraad t~ ILiverp091 bedl'aagt 51.614
tons; leveringen 922 ~ns.

9. -

9.15 Q.

-

(Reuter-Eas~rn)

17,50 17.80

-' 11.50 17.80

1',

'u.o.m.

, U.D.in.
\

28 Nov.

30 Nov.

. 183/ 8

193/ .

. 181la
189/16
181h
181/ a
18~/.

Jan./Mrt. koop.

'

1.30 1.30 1.325
1.30 1..30 1.325
1.270 1.30
1.273 1.30
1.22S 1.25
1.25 1,27:>

187/ 16
181/ Z
187 ' 10

J8 7h6
181/ a

810tnoteerhigen '

..'.e&ta spot

.

.

II

30 Nov.
18]12

~oop.

verk.

Jan./Mrt, koop. \

. yerke
De markt was' stil.

J89lto
181/ a
1891t6

.,'

Pecco

Peeco
Peeco Souehong
en souchong

37~-'-39 "
(fijnste 44c..-47Yz"
Broken Oranje: ' .
.
Pecco .
(fijne 38%-43 "
(gew. . 37~~8 "
: 3~37 "
. Broken Pecco
36-36Yz "
Broken Tea
36%-=-37 "
Fannings

stot

357/'0

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

Or~nje

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

3:5--36

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

-~- ......

TROPH EE~N

V 00 R·

G1EVELVE..' R SIERING
,

Oranje,ro~d ..;.wit - blauw

L.~

gael en'rood mat wapan
Hoogte . 1.20 M. f 12.50
.. 1.30 M. f 15.-

n d'e n.

.(Reuter-Eas~rn)

.

28 Nov.

1.45 M., 120.-

'VJaggendoek. katoen (I~danthr~n)
. . In all(t, kleuren, br~~dte

30 Nov.

~wart-e singapore cl1.
Londen Nov./Dec. 23/,.'aanb.. , ~~/i aanb.
Witte Munrok' elf.,' .. .
Londen Nov/Dec. .4s/.aanb.
43/ 4 a.anb
\'warte Lampong cl1. t
'
tonden Nov./DeC. 212 n, 21/ , aanb.
' De voorraad witte peper 11.840 tons,
de voorraa~ .zwarte peper'1816 tons..
'\

\"

.f

verk.
De markt ~as stU en prijshoudend: .

27 NoV'.

9.05

8.80Q. .8.90
9.-

N,e w .. Yo r k

crepe spot koop.
Sheeta spot koOp.
yerke \
I', Dec. koop.,

,

'-

OCt./Dec kOOp.
v~~k.

II

D.

k~p..

verk.
/>

Interesse voor Oliefolldsell
te LOllden

<.; •

~Y·'

G.W~,VERSTEE'G;

'4M

Ollewaarden waren level1dig gestemd; sneeta apoe

\

.~

New Y 0 J:.k, 3aNov.
"astern), 45~.·,
"

I

}}::!J.'

tl AA . /

•

Prijzcq. per plcol, tenzlJ anders vermeld.
prljsverloop van trltvoerproducten van
16 tim 21 November 1936.
Sulker, per '100 kg.: De Nivas verkocht .circa: Superieur 23.400' ton,
Browns 875 ton.
Palembang. Robusta: E.k.· Batavia.
Geen Zaken. Slot Ready.f" 9.75 nom; Slot
Nov./Dec. / 10.25 nom. .
\
Dam~r, Sumatra en Pontlanak ; (ass.
NO.. l~2., 3, 4, 5). Sumatra A/E. J 23.50
nomlnaal. Pontlanak AlE /17."'- nomlnaal, Pontlanak E / 4.25 nomtnaal.

matfge

A m s. t e r dam, 30' Nov. (Aneta).
Drlemaands dollars deden 311 en dlto
.to~den '3% cts. agio. "
De affaire was matig, de stemming
vast. Laatbeurs leefde de' tendens 'weer
Ope
De 'Amerikaansclle afdeeling was vast
gestemd, in het bijzonder voor koper. .
I
waarden. \ .
Londen trad )11erbij als· kooper op den
voorgrond.
', .

i ~

Bb.nb.

ZILVER.

1

, New York op lager niveau

233~/t
in1dpr.·

236

1-~dB.-~ever1ng P..OOg:dJv;:i.

\Veekbericht No. 46 van de' lIandels!'
ver~eniging te Batavia

30 Nov.

H ET.'WO cf~fi·riJfS,
Sp.edale afd. voor'bUlt~n~decQraties
,
Noo'rdwijk 23
~~.?J480
. Telef: 302 WI ,

.,

"

.~ ~.

I

.

.,

'1
"

nATAVIAAsciI

-

"NIEUWSnCAO 'vail Di'l1~{l~tg .;/~ j)~celllr)el·

."W'AT, E-EN GEL UK,
OATH'I E·RHE T STU I VER•TAR I E·F I!S!
DAN H'ED BE N WE DE ELEe TRI·S GHE
APP,A RKlE-N. NIET VOO'R N;IETS
ME EGEBR AO 'H1"

IT
I

jj

199i) - TWEEDE 'BLAb
;

)

met Sibil 'Jason, the Four Yacht Club Roys,Cab CaliGway .
ahd'HIs:~egroband, e ,e, Een schltler ende musical-comedy, .
voor alleIeeftllden geschlkt.
'.

~....

.-

~ ...... ~I • I .

•

:

~

, Morgen PREMIE~E van W~'riier 'Bros.' schokkend menscheltjk dram'a

,,O[VROUW· YAN· ([N ·STAATSVIJANO .
-

S'pir\oza

I T .~ t i a E D 'R IJ F
1ELEFOON
WEL TEVREDEN" 300 TOESTEL
14'
I
.

sleep h~t fijn'e brilleglas.

.Hij wa,s "een wijsgeer. die veel

"Maa;

ELE

1

reeds.'. _.•.

ST. NIGOlAAS
Pia

,

boe~:en las.

Men eal in aile tijden
Zitn grooten ioem belijden.
weet, dat Bois er v66r Spinola "';as J

c T RIC

....

~

.
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t~:(.:~~~,;:, .~:r?~tJ;:~\, ~;.~~:~~ ~~: ~..!./~,~~j~5~J~{1;-~ \~·~~~~t~t
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Aflossing 5°/o0bligatieleening 1927 der

~
,

STADSGEMEEN7E SOERABAIA

,

Burgemeester en Wethouders van Soerab iia geven kennis aan de houders van nlettilt>
gelote obligaties van de 5 pet. geldleenlng 1927 ten laste del' Stadsgemeente, oorspronkelijk
groot f 6.500.000.-, pro rest-o groot f 5.615.000 - dat de stukken per 15 Maart 1937 a pad
aflosbaar zijn gesteld.
.
".
'
.
De aflossing van de stukken zal geschieden - in. Nederlandsch-Indle tot parl wlsselkoers - met bijbetaling van f 5.98 "rente per obllgatle van f 1.000.- en van f 2.99 per onderobligatie van f 500.-. Op het bij te betalen be drag is de couponbelasting reeds in mlnderlng
gebracht.
De atlosslng zal, voor zoover de houders van de obllgatten vail bovengencemde geldIeenlng nlet van het verleende voorkeursrecht bij de inschrijving op de 4% obltgatieleenlng
1936, groot f 5.615.000.- hebben gebrulk gemaakt plaats vlnden biJ de kantorenop de stukken- vermeld.
'
. Indien wegens bijzondere omstandighede n de hleronder verrnelde uitglfw der 4% obllgatleleening ten laste der Stadsgemeente niet mocht doorgaan, zal de bovenverrnelde aflosbaarstelllng geacht Worden nlet te zijn gedaan,
Soerabaia, 1 December 1936.
Burgerneester en WethoUders
van Soerabaia.

.

I

~

I

STADSGEMEENTE SOERABAIA

I

.. '.J'"'
~.

'fI'."-

Uitgifte von f 5.615.000.- obliqofien der 4" pCt. conversieleening 1936 in stukken von f 1.000.- en f 500.- Nederlondsdl Courant nominool oon toonder.
Onderqeteekenden berichten, dot zij de- inschrijving op bovenqenoemde uitgifte
openstellen op :
Dinsdag 8 December 1936
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.
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JACK HALEY
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PORTER HALL
GEORGE OARBIER'
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"HEY ARME· RUKE .MEISJE

lJ

SHIRLEY TEMPLE'S SINTERKLAAS~SU-RPRISE

I

Magneet,ies Trekken

,._ 414 7 f)

t·'~·'

l'OOR Llntl

IteM GIRl:

EEN DER PAKKENDSTE EN AMUSANTSTE FILMS
OOIT VERVAA~DIGD

Tooneel spoedig: THE PAST IS FINlSHEO .'...
liTHE BATAVIA . PLAYERS,.
~erSivolg'~;,d toone~fsuc"ce$
,_,

~/~L

,PRINEE55
[DMI5
AERD55'

Mysierfeuze gebeurtenissen aan boord van een
oceaanstoomer, afgewis"
seld door humor en een
amusante parodle.

Vanaf Donllerdag: .~. de interessani~ P~rch"ount .. filO1
. "FlOR.lD,t\ SPECIAL" met
Etters

~

'

I

£en film, welke' zich be..

waarin JdHAN KAART U. weder van de ee'rte daverende
lachbui In de andere za'l brengen.
. (Aile leeftljden

Sany

I

IOERT HN
PR'INSES

f1ELDRING & PIERSON.
R. MEES & ZOONEN.

ROTTERDAM

I

HOLlYY/OOD

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK, N. V.
INCASSOBANK, N. V.

's-GRAVENHAGE 21 November 1936.,
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,;rHE lFiAIL OF TH.E: LONESOME

Zwembad •
Tjikini
Uw zwem·3bon~ement

niet.

Shlrl~y f emple heelt aan. Sinterkla,'-sgevraagdt en de goede
Sint yond dit direct go ed, om DRIE PRACHTIGE SHIRLEY

TEMPLE POPPEN
uit te loven voor de best$ opstellen over Shirley en h~'a~ nlelJws(e
film, gesehre.ven door meisjes of jongens y~ri 6 tot 14 jatir. Vo"edig~
inliehtingen -.en voorwaarddn VOOI" mededlnging .Iljn verkriJgbaar bij het
DECA PARK.

WIN VOOR JEZElF OF JE- ZUSJE
zoo'n snoezi~e SHIRLEY TEMPLE p'op I
1.

/F R-A N CIS C 0 ::t ct::.ced~j,,':ii.CnOn'ald
SAN Binnenkort
in' de g'eheel gemoderniseerde GLOBE BIOSCOOP
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cople van een aan den mlnlster ~an Hotel des Indes, Vleux Doelen, Paules en <
:1;,
defensle gerlcht gehelm.. Aan den t~ee- Kas~eel Oud-wassenaar.
"
I •• ,
den verdachte,' d~n:, Duitscher, die. te
De ~ndische vorsten, di~ de huwellJk~-.. '. ","
welngarten geboren)s, werd uitlokkmg plechtlgheden komen bllwonen, zUlle'Il
van net voorgaande , "gerrield.'~Dit was Ihun intrek nemen In Ho~l des Jndes.....
hem ten laste geleg~, omdat den eersten . Voo"( gasten van het Konlnklljk Huis'
r .',
verdachte voor de stukken cep beloo- zijn appartementen gereserveerd in' het.
nlng in geld .zou zljn beloord. 'Bij den Kasteel oud-wessenaar hotel Witteaanvang der zittlng vorderde het.~. M., brug, Paulez en, vieux D~elen.· ••
waargenomen door mr- H. servattus, op
Ook andere hotels.izooals Central, De
grond vall het algemeen be-lang behan- Twee Steden,' Terminus ,enz. zijn voor
dellng del'. zaak met ~esloten deuren, die dagen reeds grootendeels bezet,. zo9'"
aangezten daarbij toestanden ter sprake dat het 'zlch laat .aanzten, dati den Haa'g
zouden worden gebracht, welker pubU-,' omstreeks 7 Januar! hotelrulmte te kort
die men natuurlijk, zoodra de shijd te~:
catle het O. M. in strijde met net '~ lands- 'zal komen.> '
,", :'
gen de witten gewonnen zou 'zij~, den
belang achtte.
;
.,
Hes llgt ntet in de bedoellng de seneweg der heele bourgeois opzal sturen ..
In: de' zaak .tegen den Nederlander, die ventngsche hotels ter gelegenheld 'van
een volledige bekentenls aflegde elschte het huwelijk van de Prlnses te openen,
Strijd, in barre koude.
het O. M. twee [aar gevangenlsstraf we- i Deze hotels z.ijn .namelljk nlet voor een
.G.B. Nijpels schnjtt in het "Alg. Hbl." ,zoneuit dezen burgeroorlog, die jufDie Jtrijd· is' 'e~hter nog lang nlet ge~ I
gens diefstal.De, verdediger mr. Kuypers . ~inter-explo~tati~ Ingertcht.
" - ;'
van 15 Nov.. :
frouw Schoonheyt, waarover de bladen wonnen, en het begint ervoor de vrlj- It
pleitte clementie.
.
Alteen notet Rauch heeft een volledige
. r .,
van Barcelona,' sedert ze, olll; tot rust te wllllgers aan het front ernstlg uit te ,
; T~gen den DUitscher, die ontkende tot 'central~ ,verwarn~ing. In het pal~'ce-hoMen heeft blijkbaar thans in Barce- komen,. naar een kliniek aldaar werd zlen. De harde spaenscne winter., 'staat I'
diefstal te, hebben aangespoo.rd, vorderde tel en. In .het ,Kurhaus ~un~cn sIechts,
. ,;', :::-.:~.".1,..:,~',
, lo~a het zeer ernstige van den ·toestand gedirigeerd, geen' woord meer repten, voor de deur; de winter, 9ie voor den
het O. M. eenjaar gev~ngellisstraf.
. enkele kamers centraal verwarm4 wor ..
" '.' inge~ien, en, rekcnend op een langen toen reeds - ernd Augustus _ ver- Spanjaal'd nog veel' gevaarlijker ~s dan .f
I
..
.'
den en dan .nog niet eens, voldoend~ bij
, De D~l1tsche.r verdedigde zlch door te een eenigszins,. strenge koude. De yervoor doorloopend aan ruw ~limaat ge- i,
'~, duur van den burgeroorlog indh~n
,klaarde bang te zijn dat ze niet tijdig wende mensehen.,
:
zeggen, dat hiJ den ander gevr,:agd had, warming van die hotels is hlgesteld om.
geen wonder gebeurt, en ldit zou slechts
i de ec~tgenoot~ van.. den concIerge t?t op kHle dagen in het vaar- en, nasel- ,
door de al'tsen wu worden ontslagel1, om
Het is een van die algemeen verbrel-.'
van het buitenland moeten komen, re'- er' bij te wezen als' Huesca zou w~rden de dwalingen, dat het in Spanje' altijd' '.
den' d:l~~stal oyer te, h:a-~en. De verdedl- zcen dienst te doen.
'
gel' E. van Mlerlo pleltte op J,uridische • Voor hotei Rauch, het eenige dat dus ;
kent men no-g op' mi~stens een heelen ingenomen.
mooi en wa~m zouzijn! Er 'zijnechter ;
gronden vrijspraak.·.
v'oor openstelling in aanmerking zou ko.,.
- langen, harden wintel· van strijd - heeH
Huesca dat· uit.stekend in staat van deelen vail Spanje, woals Leon., 'waar er'~
Uitspraak
in
beide'
zaken
3
Dec.
a.s.
men, zou een tijdelijke exp'!oitatle niet, '
.
.
"
.
'veel
meer
regen
valt
dan
blj
ons.
of
men thans' allevroegere officieren en
verdedigmg moet ziJn gesteld, Is echter waar men meel' ,nevel kent dan in Lon- 1
....,..
loonen'd
zijn~, omdat h~t aantal,kamers .
onderofflcieren opgeroepen om'ze in
,
'
te
.gering
is' om de kosten aan' het op,
.
nog
steeds
in
handen
der
witt~n;
ook
den.
Lekker
is
het
in
den,
winter
slechts
,:
.
.
.
_
snelcursussen, in cen. nieuw opgerichte nu de rooden hun artillerie door bul- aan die deeIen van de kust, die door ber- ~,Japy, de ,Fransche .vheger, VO,or .zIJIl VIr,
Als
oilZe:'
'p~9i'l1Se8
(ro.
nlvt
orde
brengeh
vaar
en
het
opruimenna
'school, klaar te stoomen voor. het aan- tenlandsche deskundlgell konden doen gen beschut ligg~n' tegen de koude :win- ',trek van Le ffill~rg~t na.ar I r~~iOJ 1\ ell
afloop van de feestelljkheden go~d to
voeren van de llieuwe regimenten.
, ~IA~N 1I0'~ELS;: GOEDE 'ZAKJ:;N
maken.
'
opstellen op d~n Monte Aragon.
den van de pyreneeen of andere sn~eu~- ; ~~~~:t~~:e~l:~~:;~~lil~)j~:r~l~~:; ~:t e~~~~
\0
, "
WeI hebben de directles van de eerste
bergen. De overdag relatlef na-tuurhjk
t"
.. de piloot went zwaar .ge· . De bladen publiceeren dagelijks lange
/
WeI vallen in dezen burgeroorlog, als
Zoodra de datum. van het huwelijk ~las hotels'in den Haag beslotcn de prlj.
wOlld
'.
'lijsten van vroegere gegradueerden, die in de meeste burgeroorlogen, veel l1le er overal stel'kere zonnewarmte doet de ~Ul1 11eer,
van
'.H.'
K.
1I.
Prinses
Juliana'
bekend
zen
voor
die
dagen
iets
te
verhoogen,
•
.
:zlch " onmfddellijk, opstraffe van wat slachtoffers achter he~ front· dan, daar direct na zonsondergang invallende kou_
~~~~~_ was geworden, is het bespreken v.an ka- maar die verhooging is niet zoodanig,
d'en Ideserteur dreigt, hebben te melden. zelf, maar bij de verovering van den de des te erger gevoelen. Madrid is womers in de resid~mt1e reeds begonnen. dat daardoor de ex,tra-kosten, welke de
.. .
>Natuurlijk is men zich in de roode .en Monte Aragon zouden toch vele slacht- doende berucht om zijn avon~kou, met .
En, thans is' het.' volgens de Msb. zoo, Scheveningsche hotels zouden tno~ten,
- .\
den
wind
van
den
Guadarrama
"die
Tot
besluit
nog
een
verslag
van
een
roodste leiding van de verdedigingtegen offers gevallen 'zijn aan beide zijden. .
geen kaars' maar' weI 'menschenlev,ens terecht.zitting voor den "Tribunal Po- dat in sommige hotels aUe kamers voor Imaken om hun gasten behoorlijk te
de wittel'}, er van bewust, dat de politieke
de dagen rond 7' Januari reed~ zijn be- ontvangen, zouden .worden gecompenkomt nu de tijd, dat de pular Numero 4" :
betrouwbaarheid van hetroode leger
En vele der' gevallen roo,den kregen ultblaast". Er Hefst
sproken. On de l,". meer is dit het g~val met seerd. " .
,
s·teeds met een stuk
"
"
.
daardoor steeds minder zal worden. Maar in Barcelona een plechtige beg,rafenls. Spanjaarden
van hun oude capa, als ze· die trouw
"Zaak . tege~ Josep Antonl Perpinya . '
.;
'men ziet geen anderen weg' meer om Achteraf blijkt nu, dat de· meesten de- gebleven' zijn, 'voor den mond loOpen, Mas, be~chuldlgd casiq?e (dorpstyran)
a8.
'\'
, aan het dllettalltisme aan het front een zer gevallen zijn toen de berg reeds door of andel'S met een zakdoek; uit angst van Monistrol ~e ziJP, ele~ent v.an
,: .
eind t~ maken, en hoopt. natuurlijk, dat de geallieerde r:oodel~ was genomen,
voor de gevreesde longontsteking. En rech~~ dat .l'elatles onderhield. met ide
men, met groote gestrengheid tegen- maar de anarchisten der Fed. Anarch.
thans wordt er niet gestreden, ;en 'in monnH<en, van Montserra:t en m Octo.,ongehoorzamen", er den wind onder zal Iberica
en
de Trotsklisten van de loopgraven gelegen, in de heerlijke bocht bel' 1934 elementen van hnks. ~ang~f en
k~nnen houden.
P,O.U;M. (want naast de offlcieele· com- van 'Sitges bij Barcelona, of op het deed arresteeren. BeschouW.d als vljand
munisten bestaan er in B~rcelona ook strand van de Caleta bij Malaga of op der ar~~ide~s ~n slecht gezlen door h~t
Nog geel1 Roode eellheitl communlsten, die het met hun ouden dat van AlmerIa, maar op de hoogvlak- yolk. BlJ h~uszoeklng werden .in ee~ waDaarvoor is het natuurlijk 'allereerst vriend Trotski zijn blijven houd~n) on- te van Kastilie, en aan de gure,. mod- ter-reservOlr wapensgevonden. De aan-.
noodig, dat de verschillende element~nj derling ruzle kregen over wie het eerst derlge boorden' van de Ebro, waar de geklaagde wist niet wa,~ te antw~rden
,.'
, . ()'..
boven aangekomen was! Zooals gebrui- ijzige wind van de pyreneeen door alles u;~ zoov.eel .aanklachten . NatuurliJk Qn, <;lte t.hans dert verdedlg1l1oSs~nJd tegen kelijk is geworden, werd den president heen dtingt.De burgeroorlog gaat thans I mlddelhjk ter ,dood verpordeeld en dood
of de
WItten voe~.en, het onderhng min of der ,atalaansche Generaliteit, Com- ook zijn slachtoffers eischen aan koude geschoten(..
meer eens bhJven .. En daa~ blijkt nog panys, enkele dagen later feestelijk ,de en vocht, en de ellende over Spanje zal . Arm Spanje.
steeds veel aan te haperen..
monarchistische goud-gele vlag' aange- nog 'steeds grooter worden.'
.
. -;
.
. boden, we!·ke bij de' verovering van den
-----~---'
Die was anders al verschrlkkelijk geE~n ··typisch. staaltje IS wat thans m Monte Aragon zou zijn bu1t gemaakt;
~arcel()na Is uitgele~t. over de ve~?ve- en. bij die g~Iegenheid marcheerden ook noeg: uit latere berichten zag i~,' dat .l\Iililaire docunleillen' gestolell
.
;.
rm~ van den Monte AIago.n, de h{}Qgte, door de straten van Barcelona een af- de' eerste bomaanval op Madrid ,ollder
{r
"die de stad Huesca - In het Kata- ,1eeling militlesoldaten, de heIden van d? r.ijen~ die voor een levensmiddeleri.~ . Vi\DERLANDER. EN'DUITSCHER VOOlt
dlstrlbutlezaa,k opgesteld stonden, alleen
HET GERECH'r'.
.
laansch Osca - b~heerscht. Sedert het d
M nte Aragon
al zestLg" kinderen doodde.
'
begin der vijandelijkheden hebben de en 0
•
.
I
"
Katalaallsche bladen even geregeld he,t
De nieuw benoemde "Junta 'de De,,:
Naar eerst thans bekend wordt heeft
Achteraf publiceerde echter de anarinnemen van die voor hen zoo gewich.'
~histische,,~Soiidaridad o.Qi'e.ra," ... ~en del' fensa" van Madrid,dleonder pre~i9~\,lqj (J)) )7 september j1. op het, bureau van
· tige' start" gemeld, al$ de' wi~ten sedert te ,Barcelona nog in 'het Spaarisch ver- staat van een genera aI, en, waarin'v06i' fret eerste geriiecommandement te Brcn
weken die van Madrid. Ik herinner et schijnende dagbladen, een schUdering "oorlog
tweEt;, comnfunisten en voor da eeil 'diefstal van milltaire documenslechts aan, dat de fotteqlamSChe ama- van de verovering van dezen berg, dIe "evacuatie" twee anarcho-synQ,icallsten ten plaats gehad, schr!jft. de Bredasche
zeer geloofwaardig en echt klinkt, en zitten, spreekt in haar manifesten tot correspondent van het "AIg.' lIbld." dd.
nm
,
volgens welke er nooit een monarchis- de bevolking, weI van den heldenmoed 19 dezer. Een 38 jarig persoorl' gedomigetoond
op
den
"DOS
de
Mayo",
den
cilieel'd
te
Princenhage,
tijdelijk
verblijtlsche vlag geweest was en du~ veroverd
kon wezen; en nooit. eenig strljder ver- tweeden Mei. toen men de bezettings- ve'nde t~ Amsterdam, had op' aandring~n
, .,
troepen van Napoleon met messen en van een 41 jarlgen Duitscher, die beweerlof ~reeg om naarBarcelona te gaan !
knuppels telijf ging; maar'in' dien tljd de te handelen in opdracht van den
Een ander staaltje van eensgezindheid hadden de soldaten ook slechts een Duitschen. Geheinien Diellst, vriendschap
onder de rooden vond ik dezer dagen voorlaadgeweer en een sabel, en tegen:. aangeknoopt met den conglerge van de
in een kort bericht in de "Diarl de Bar- woordig is ook de Igroot-sole heldenmoed geniebureelen te Br~da. 'Bij elm van zijri
celona": "Terwijl President COll,lpanys nutteloos tegenover uit de lucht met bezoeken aan dezen concierge wist hil
de bureelen binnen t~ drlngen en eenige
zijn vel'klaringen' aflegde en zijn woor-' bommen werkende vijanden.
..
geheime documenten te stelen. De dlefden nog warm waren,· werden in een
De tanks stal werd spoedig ontdekt, waarbij de
plaats van Urgell negen burgers, toevalEen wapen, dat in dezen burgeroo~- verdenking opdezen man viel.·Deze werd
llg allen van links, een van hen zelfs
vrijge,sproken en bevrijd door de justi- log minder'effectief blijkt daq men al- gearresteerd terwijl een dag -later op zijn
tie van het volk; allen vrienden en kle- gemeen verwacht had, is de tank. Het aanwijzing ook de Duitscher werd ~fan
zers van Macig~· uit hun' huizen gesleept is opval~end hoeveel ,tanks buiten ge- gehouden. Beide werden naar l1et Huis
en naar een onbeke,nd oord gebra~ht". vecht gesteld en veroverd worden. De van Bewaring te Breda...overgebracht.'
Katalaansche bladen van 8 dezer melDon,derdagnamiddag s~ond' he~. twee,.
.
Bij de demonstraties en feesten bli}kt den zoo. w~er hoe den dag tevoren, op tal voor den Bre'dascheu' rechtbank. Aan
",
weI, dat de aanhangers 'van de sepa- het front t.enZuiden van Madrid, een den Nederlandschen, verrlachte was ten
ratist-en, van de goud'-gele vlag met groote tailk tot staan werd gebracht. taste gelegd dat hij ~e Breda op 17 Sep';
t,
den blau.wen drlehoek waarin een vijf- De· zeven inzittenden trachtten te vluch- tember, met het oogmerk oin zich we.,
\.'
puntige ster, de vlag van het onafhan- ten, Ze werden echter neergeschoten. De derrechtelijk toe te eigenen, heeft weg,.'
machinegeweerschutter en genomen e'en blauwdru~ van een conke1i~ke, Katalonie, nog steeds z~er talrijk chauffeur,
-,' ./
zijn. Maar voor de tegenwoordlge groo't- mecanicien van de Italiaansche tank structie-teekening van stalell rakken, be~, :'I
ste machthebbers, de anarchisten en bleken· Italianen te zijn geweest, de vier werkt door de genie, een cople van het
:."
,:.
,.
.:-'"
21443
bestek, opgemaakt door de genie eil eell
21446 commu'nisten, "zijn het halvebourge91s, anderen Spaansche rebelleil.
1

'Oneenigheidonder roode Katalan~h
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steeds talrijk

Separafisten zlJn

Tanks' blijken kwetsbaar
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'·'DeGouden Rat
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"

uIk zou et nag eens over nadenken,
mijn Heve kind. Bedenk wat er van1e
antwoord' ~fhangt - het leven van
twe~ menschen,
\vaar je vlan houdt.
2iJn heel wat vrouwen, die trouwen,
om he~ voordeel dat het hun oplevert;,
zonder Hefde en soms zeUs met tegenzin. /lZij geven zich zelf uit volkomell
egolstische overw~gingen, om hun verlangen naar juweelen en luxe te bevredigen. Ik vraag van jou iets heel anders. Jij zult jezelf aan mij geven, om
" het 'leven v.an twee menschen te redden"~ zei hij kalm.
I
;,Waarom doet u dit? ,\Vat kunt u er
bij winnen? Niets !"
. "Ik ben het niet met je eens. lk heb
verstand 'van 'vrouwen. 'lk ben er van
Qvertuigd, dat ik je voor mij zal' kun, nen \Virinen -:- en je Desbrook zal kunnen laten vergeten".
'"Jij. :armzalige dwaas",. riep zij .vol

Er

I

).

'

m:~na~ht1ng.

Zij .stond nog steeds tegenover hem
plotseling sloeg hij zijn armen om
haar heen en trachtte haar te kussen.
ZiJ trachtte zich los te rukken en hem
. van zich af te duwen en sloeg hem in
het gelaat,maar het getukte hem haar
· wang te kussen. Een kreet ontsnapte
lJaar en zij 'vQ~ht verwoed om los te

, en

,.

komen. Orafton stond verbaasd over' ,,,Genoeg? Nog lang nlet. Ikzal niet
"Ik geloof, dat ik dat nu maar zal be:"'
haar kracht en toen haar nagels hem ,rusten 'voordat ik hem half dood ge- slissen", antwoordde Grafton kahn. "Het
het g~zicht open krabden, Het hif haar slagen heb".
~
is waar, Desbrook kan mij 'natUlirlijk
een' oogenblik los. Nogmaals rie~ zij
, (
doodschietell, maar ik vreesdat het wei"D~t is aUemaal go.ed e9., weI, maar nig nut zal hebben,'; Het. zou nlet lang
wallhopl' g Olll hulp. De {leur werd. geo- .zou
het nlet 'ierstandlger ~iJn, om ook
pend en prinses Nadine stond in de eens aan de anderen te denken? Denk dur~n of een paar' van mijn menschEm
deuropening, met e~n boosa;ardigen er alstublleft aan, dat de ma.n ons vol- zoude'n zich gaa1,'i afvnigen, wa~ er geglimlach op de lippen. I
komen in zijn macht heeft en dat hij beurd was el'i het is niet zoo erg.moeilijk
.
om deze deur te forceeren. Desbrook, lk
"Ik hoop, '<iat ik niet stoOl''', zei ze zlch nlet aIleen op U' zelf, maar ook op neem je dien slag niet kwalijk. Ik weet.
op ~oetsappigen toon.
de anderen zal wreken. Denk .alstublieft dat je er in deze omstandighederi toe
"Ga er ult", beval Grafton' en deed aan 1Jliss Fraser". l
gerechtig4 was enik wi! het graag. vereen stap in qe richting van Jane.
Grafton trachtte overeind, te krab- geten. Ik was bezig miss Fraser tot'rede
belen en Ralph Hep snel n~ar de lade, te breng~n teen ik mij een oogenblik
"In de gang klonk een kreet, want waarpaar zijn vijand even te voren zijn vergat en haar omhelsde, Het resuIt.aat
de groothertog had het hulpgeroep v.an hand had uitgestoken. Toen hij deze is vaor u allen zichtbaar. De toestand' is
Jane ook '.gehoord en had zich gehaast opende,zag hij er €en ·revolver in lig- niet gemakkelljk, van welken kant men
om Desbrook te roepen. Dar laatste, na gen. Onmiddellijk nam hij er bezit van hem ook bekijkt. Maar ik wH' dien: ~Iag
een snellen bllk op Jane's verwarde en toen Grafton eindelijk weer rechtop graag vergeven en vergeten", merkte hij
uiterlijk en de' bloedende schrammen stond, waf$ het wapen op hem gericht.
op, en keek Desb.rook: vragend' aan.
op G~afton's wangen, st~p,te ka~m de,
"Ga' zitten, tot we uitgemaakt heb,,Maarik ka~ de .J;>eleediging nie't ver~~t, bmnen en trok h~aI zachtJes op ben wat er gebeuren moet", zei Ralph geten, die je mfss Fraser hebt aange~lJde. Da.arn~ ~aakte hlj eenige passen kort~H en Grafton, die nog zwak op zijn daan",' antwoordde .de .Iaatste en' opIn de rlChtl.ng Ivan iqrafton~ ~le een beenen stonq, gehoorzaamde bem, doch nieuw maakte de woede" ozich van hem
snelle bewegmg naar een lade maakte. zijn oogen vlamden· van woede.
meester. Het idee, dat het:meisje, d~t hij
"Neen, dat 'zal niet gebeuren", rlep
Fraser had zich nu ook 'bij de anderen lietlhad, door een man als Grafton aanRalph en greep zijn pols,. dien hij met gevoegd en Jane legde hem uit wat et geraakt zou 'zijn; deed zijn bloed ko~en.
fen 'vlugg;,e beweging omdraaide. "En gebeur<;l was. Bill Jiep naar C:ie. deur, en I "Als .we deze zaak eens aan miss
nu opgepast", zei ,hij, terwijl zijn ge- grendeld~ de~e.
Fraser overlleten? Ten' slotte gaat het
balde vuist uitschoot en zijn tegenstan"Wij zJjn in een moeilijk parket ge- toch h'aar in de eerste plaats 'aan, en
der precies onder de kin raakte, .zoodat raakt", n,lerkte de groothertog op:
ik !gelOof weI, dat ,zij nu b~grijpt hoe de
deze in elkaar zakte en, op den grond
Maar we hebben Grafton in elk ge- toestand is. Miss Fraser, het spijt mij,
.viel.
\
v~i te pakken". zei Bill.·
dat iI,{ u beleedigd heb, zOudt u mij wn~
,.sta op, zwijn, dat Jje bent!" riep
.?
len ,vergeven .wat er zooeven gebeurd
h'j
"Wat ,hebben we daar aan. Brock- is?" vl'oeg Graft.on haar.
I. dorf en Taylor en de rest van de be-,
I
:
• De groothertog deed een stap naar manning zijn el\ ook nog. We kunnen
Jane's geest werktesnel, terwijI zij
voren en keek neer op de half-bewus- niet met hen allemaal gaan :vechten", bedacht, wat ~ij het beste zou kunnen
,telooze figuur. .
zei Ralph. '"Ik ben ban~ dat ik miJ~ls doen.\ Zij wist, dat Grafton de waarhei4
';,Denkt u niet dat' hij genoeg gehad een, idioot gedragen heb. Wat iUllen~e gesproken had",'De toestand 'wu er nlet
heeft?" vroeg hij, toen \.GraftQll zich nu doen?" vroeg hijaan den groot- q,p verbeteren~ !"'an?eer ;zij Grafton in
beg~n te bewegen'.
hertog.
'
.!$~elen bloede dOO~SChO~, en
eeni&e
I

l

.pa.

'.
o

"Mr. Grafton, ik' vergeef h~t u", ~i zij . De .anderew, verlieten de hut, terwljl'
op 'zachten;toon. '".'
I'
de prll1ses -aileen. bij Gf,afton achter
,
,:
bl€ef. Zij ging gl1ml~chend naar h~ln
,jUitstekelld. Na ,k~nnen ~we ,~piJ'kers toe en bekeek spottend de schrammen
met koppen slaa.n, Desbrook; WIJ zullen op 'zijn gezlcht:
dien slag 'als niet gegevell beschouwen.
. .
Mijn gesprekmet miss Fraser was nog
"Je aanbied~?gell van vrlendschap zul·
nletgeeindtgd. Maar onder deze. omstan- len nlet dikW~J~s op een der~eli~~e wijze,
dighe~en is het mlsschien bet,er, om een ontvangen . zljn, vrlend Philip, zel ze
nader ondel1houd nog even uit te' st,el_spottend. ,;',
I
len"~ en nu werd zijn stem hoo,gst ern"Houd je ',monil', ~eeks".. •
st.lg. "pr?¥ert u .alstubl1eft den toe-stand
"Blijkbaar is ~ij niet ~ 'goedaardlg,
te ~egrlJ~e~, ·mlSS Fraser en, denk er ,als jij dach~, dat zlj was -;, zlj schijnt
aan Iw~t 'lk te?ien u gezegd heb. Ik ,~er- ge~n katj-e om wnder handschooneri aan
zekeJ; u op l\\lJn woord van eer...·...
te pakkeJl. Wat is er allema'al gebeurd,
"Eer' ?" viel' Desbrook "hem mI'nach- sinds ik.,ie het laatst gezien: heb? Je
tend in de rede:
I,
mag me weI eensop de hoog.te brengen " . ,
;,Ik ,.verzeker u op mijn. woord van
I
eer", ,vervolgde', Grafton, ,alsof hij de on- ',Grafton' zag niet i~, waarom ziJ hl
derbre'klng· niet ppgemerkt had,:"dat het ollwetendheid;' gehouden 'roll moeten
geen gr(>otspraask was, wat ik
gezegd wordeQ, want· zij k<m zijn: pla~en J weh
h~b' en' dat rk precies- zal' handel~n, zoo- niet in c.le'war' schoppen, dus verteld'e '.
ats ik gezegd !heb' "dat ik doen ,zou". hij haar va1t' het onderhoud, ~at hlj met
Hierop wlerp hij een bIlk 0t? zijn horlo- Desbrook gehad had en deeld'e. hallf 90k ,
ge. ,,~k stel vO,or da~ U om 'zes, uur hier .mede w~t et' tussohen Jape en hem 'ZeIt .
terug 'komt, onions .gesprek :voort· te was vQOrgevallen.
l
zetten. Als u ,dat wenscht,' kan de prin'"
ses erbiJ tegen\yoordlg~ zijn. 'Ik
u'er
"Je. ~ult ~~t n:eisje nooit voor je kUl1echter even aan herinneren; dat als ik nen wmne~ , veI~ondigde de I?rlnses ~et
'van plan W~$' ,gewc,est om tehandelen groote besr,~stheid. "Ik ken: ~at· t~~ maar.
als ik gedaan heb, ilk de voorzorg geno- al te geed .
, I ;
men zou heboon om de deur op slot te ,,,Ik ben het niet met je 001).3. Het type" ,
doen. I~' v~rzeker. u dat !het gebeurde is nie~w voor mij,' maar ik geloot, -dat,
geheel toov all 19 ,was en' niet van·te vo- ~et gevoel. dat zij zlch ~poffert voor hen,
ren beraamd".
die :zij lief heeftl Jane een zekere vol"
,:
doening zal schenken".
Jane wlerp ee·rst een bhk op ~.alph en,'
.
daap.la' op Bill. I
.
. '"
•
.
.
"Inord'e. Il\za.l 'komen", ooi ze k o r t q f . . JWordt vervolgdJ.
"En ik zal' er weI bij tegenwoordlg zijn,
I
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oogenbUkken hadzij een besllssing g~-I' als dat je 'm~er op Ije gemak zal stellenu , .
nomen. .
• hoonde de prinses.
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De Britsche Kf
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Vre em
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e!ng~ 11 9t1 sJ,) UI ,
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al~ast' ~e~'~l~riell.'

meende zij, de inheemsche industrle "de
oudste rechten".

h~t'
.

Is
met
u'it
. . . . . Eng,eland spulen v~n. zoo .: y:el mogeAUe hens aan dek
lijk' verdachte vreemdelingen. Midqeler- .
wljl heeft .s~9tl,an~' Y~~d zic~. i1;1 x~r-I Al slnds masnden draa't nu alIes in
binding gesteld . me,t; ,~e , pplit!~,-autorl" I E~geland om d!e kroningsweek. oeen
telten in aIle' h~d~teden der' we'reld,'l gemeentelijk bureau, geen orgaan v~.n

' ..,

Scotlatul Yanl heejt toerk aan. den winkel

Verd(1chte

~en

Evacuatie-pJ:o,~es

I

en heett oP' die wijze' r'ee'd.s)eei, heele den staat, of zij hebben alle herboomen

kartoth~e~' bij, elkaar' ~~t A~rsoo~s~e-II~l': werklng gezet om OP den, grooten
ondernemen. Om .te .oeglnnen zal men schrljvlngen en portretten van m.isdadi~ dag elk het hunne te doen. Zoo heett
de menlgte "a'.lmeerende mlddelen toe. .'
.
'. t'
di t
9'
.
gera, d, te b,ij voo,,'~k'Emr ,it:l . ~.e. ~neni~ e., d.~ E.ngeliche .omroep voor zijn, ens
' '}
L'
dlenen, als b.v.. de verltchting bl] nacht
t d t
Me • den kronlngsdag van orung
uar
opereeren, Het staat ~u;,r~eds vas,. ~ . tiiqen~ ,de k~O,njng~~.agen. een som van
vnr, .tegemoet, -t!eel Engeland staat riu (reeds's nachts zullen de PJ..l,l.ssa's z,iQh zich
alle Engel.~~h.~, have~,~ ,en op ~,~ fOO.OQ,Q. p.o,lJ. , ultgetrokken,
d
.. "

..',

~tet, q.H.een het Britsche ;J:mperium, de
•.
. d
12d
heele wereId ~iet met spanning en
en
koni
Ed d

in

r~i~' ..bVh.~t Jeellen"

van de komende verplaatsen) van de The~ms en de groo- vllegterreinengehel!"e agen t~~ . z~lIen
tee$telijkhed.en, die intusschen - welke te verkeerswegen door schljnwerpers, en bevlnden die heel dat mlsdadlge kaarIdeale g~VOelen~ de Enge.lschel). pok voor het voortdurend arsteken van extra tenhuls tn hun' hooi,~. hebben. ofgauw-

hun

Yorstenhu~skQesie~en - na~r nuch-

moot

vuu~werk

op

d~

hoogten rondom dieven die er

sp~chial

i ...., '" '.. .., .'.,
I

Een groote

S9

m

~'eld,s" en

toch .,zlJ!l

~a·~r'1!;~(n.iei.. bti l~~·e.gr~peri d.e kost~n
\roor' honC)r~erln~ voor de extpl-,co,h~er

OIl worden aan-

te~~i1' ~~~~ ~~bben: Op, aIle .gebled van Lon~ez:1" w~~r.d~r n~~~ men, ~oo.pt ~on- gek~ke'n, d'~t: zij ,in de .fi~est~e'ek ni~t ~en en ,de' l~riCht1ng vall: tiJdeIijke t~l~ ..
heiQlI;nb~~e l.eWn, .;;., ~chrIjf~ de H, P, der~.dulze\ldel1 "",ensc!!-~p, u!,t he.t, o~er- v~n LOllden vllnda~n ku',lnen blljven'llo~nleldingen, Bove'ndlen zullen. op de
WQfdt,

met ko;ort.sachtlge haast gewerkt belaste :west End. z~IJ~n., wo.~4en w~g- wordt '. ~e,eds t~~'1?-~ speciaal ac~~. g~.sla- .t ~r~~~r~g:~da~~~. ,~oor d;~'; eet~~er , ~e~r

he~

\li{4e n ,lltoo t¢ n '}atlonalen feestdag tot gelokt. Dan Is fr '1.0, \<,westl,e vaJ,l
ver· gen,
let,%" b'Ult~I\~~,V(\lOllS ..~. maker, Arc~Uec- voer: der kr09njuweelen. Om bij. d~ het'

lI!el1 za! hen eenvou,dlg.verl\mde~~!" pieuwe kortegoIf-zenders, W~~(i!,I\ ~~_
Kaita~i ove,(te steken,. r(atuud~k :bt'!\~t,.(V~ n,t~n n~n~e\l),~ hl lie\lh~gen

~eii; ·K~psklla:ar~. va,Il: h~t ~ns~el, keu- ple~~t,lge ~:>ve~br~ngi~lg va.ll: die, rljkssie zal men niet alleeh op g'(LUwdi~ven let- h~~d van qe omroepers zal ve,rbe,r~<er.
keuprlnsen en mode1ictators zijn reeds raqen ~el' yree~lij~ ~~,dt:tl~g 1,11 ~~I stra- ten T~ middel~' v'\\~i de me'~sch~nnlassa ~elI nli,c~ofoontje wor'dt aan d~ reyers
drUlt"aan'den gang om,ar voor te zor- ,ten te vermijden ,wor~,e~"tz? .J.?er .ve!- 'zuli~ri zlch VQO'ridUr~ll;rd~\~ehd~n ,stn:' ~an'de jas'b~ve3tiid. De aldus uitgeruste (
gen; ,d.at ;40'

I~de

Mel een

I!~g word t

van sierde boot

kl~l~~~yia~ht, van smaakvQ~le klee1ij en

v~n den TQ~~r n"ar de ~~-

Ie

ag'eni~'n'" be~e~~l', dte

'r

t

I

I

I

i

,

met de kronlngsfeesten vooroereldlngen getroffen In verband met
zekere dUlstere elementen...... Het gevlengel<le woord,
dat op dit oogenblik.
rd
Ya. bezlelt, Mdt :
mlsdadlgers bij de kronlngsfeesten .
SpciaJe politie-orgauisatie

&:o~land

"G~~,n

Tot algemeen' l~lder van d~ heele IiOl1tleQrganlsatle •~j}, gele'genheil;l V~U.l. ,~e
kronlng van ~Qua.rdl. YIlt .Is brjg,ad~
generaal Whlteh~~Q ,~n~e¢~. HiJ; is. t~
veps plaatsvervangend chef van Scotland Yard. Hij heeft ,dus zoowel het heele.
apparaat der'politte als de meer gel}~~l.ll:-.
zlnnlge organisatle van de rec\1,erche
v01>r zijn verantwoording. Mel).. DJ.~t
daar nlet gering pver denken. W~j ~Ul\
nen ons een idee Normen van, Wh~te
head's taak als wij weten, dat tijp:~ris
de kroningsfeesten In Oroot:',Lon.den,
behalve de te allen tijde dienS~:foend41'
politiemannen, 25.000, vrijwi~llgers all?
agenten zUllen optreden. Noor de, n9p:dlge afzettlngen zal men leger',,- mar1n.e,
en Ihet corps v}legers gebruike~. Voor
'al die toepen gaat ,men in de ~nden
sche parken kampementen Inr~'fhten,
Waarln de ~oldaten tijdens hun vrije
uren zich kunnen bezlghouden.

w~~

t1ngstroopen en recherche generaal ",,?,Itehead Is overgenomen, )'<Ij n talrljlle
commlssarlssen en Illspecteurs detect!yes en legerc'hefs met het oog
12 Met
In de. weer.
')

~p

V,an:

•n,eelen : .

de~' .l,{~Ql1iil.~sstJwt: ,v~.r~~~leli\.,

zoo.4~t n,~,et laUe,en )le~ll ,~p~~I~rtdJ, m~~f
de Ae~le, wef~leJ' d~ t~.est~liJ~~ p'l~~n~~g7'
hei,J:,yap.:~ ~o~liI1gs' r.it nat'! We,st~il)strer
en van zijn k~orin~ ~ )~~.t on~t ?egg.~l~
vall dlc'}it6ij ~an lneeri\~ken. Eig~nlijk ~~
nle'~: qus\ m;e't ~lj? vc;wrber~idil)~. ~~
h60fdzaak gere~d. De,,~,o.f1uw.~ll~r, heett ,
del).' z90g~nl~am4~nl.~I,l{op.i,I;lk.l.ij~~n-lliJllit!
I

dlen de jonge kon\ng t1j<\ens de

dr~~gt.,~¥~.
re, '''~s, ka"nt

lI~onln~

en kl\\. !lr.
~ H~~.~ ,een

grQote~ gqu 4el\ rin.~1'Naarln de. ber9~mq~
kro.nin.g~~o~ijn ~~Vll~ (. is .. 1~Wt ll~t, St.

deel van te le.veren;.lI ij kOI1 da~ troll-wens
vIJftlg .pIocent goe<lkoope r...... Maar het afge~oopelll dq.n. g.,...~ <I rI kssleradien
EI,tgelsche handels'lll.nlsterle heeft een robljn "Iee~ ,over naa~ 4e llA~' 'i . d .
streep' d\lor dIe: J apa.llsche rekenfng ge- De
bl, j h.et persoon
e gen om
haald: voor een kronlngsfeest had, van den konIng,
. . . , .,
.
..

rfn~

- - - - - - - - ---~---!
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... __ £s,

H'',·'ro' h I·ito',
.

" , . ,,'

die' Z' w" I~J·'g'''''C r'

l~~ Jj:E'Z~ .1iI Z"~N: DJ\Gt:"
~~"~~.Cl( L~VE~ . ,

eu' lake

~eIJel,"
m~ded.eel.I\lgep,

en om ~i,ch

heen te hebpen. Bll

kleeiit .ich
1
'If ell maallt ook z!jn toilet
:
'I m "al ~jleen.
1\ e. q . 'I
.
. .
'" ' .
. Een uiu' later ontbljt hij, ~e.z!\U)eA I.1W\,
<I.e' kelzerln. Aan het ontbIjt worden,
.
het kelzer-.
Iljit ec,htilaar wll aileen ziln.
.

'e

D.e !\l))edk.aa!,sQhe a{Is, dr. Wh,eley
Groves Is een van de welnlge.vreemdellPge dIe z1ch in de onmldel~!jke'\lm. geving van
JapanSCheQ
nij"g
\lp,ho m ·. P.lt· zij!J.
Ovet
ud 1
.zljl1
'Ian het hot 1.& voPt

i(~n
~erbllj(

r '. I ,,". '

. I

. u,ur' \Ii>: .flij h\lu<lt er nlet van bfdlenden

"JWA..

n"

..

hij' le~ft in
held:
. een waas van ge 1e _m~, ,nm~.
"
" ,
iederen mOl:g~n staat..de kel~er om (f

' ,

Geii~gek,rq16.· S\nd~. de jlijgen x~n, &:arel
II
vpor elke kroning een
U)a,~~t inm~n zijn
de (ee'steiij~edel1 '
nleuweq ~ g, ' . aa
e tra<titloneele.

Ji:.

I

.ve~!iJln~

~niroe~,e\s. ~~at ~~n' over: .den

de noOlUge' In-

thedraal val~ Westmmster gebracht, strumenten bij zlc'h hebben om "feestYans:'u)J,l:'\att~ WO,\ictefep. Natlopa~e emble,- waar. de kronmg plaat.\ heeft. Maar d: gangers'J, Qi~ rect~n~1;1, ~even ,tot ~apmeR a.l&. ~e Tqdorroo~ en de ~ho~che l~oeihjk~te taak" v.:~~~
EP.~~.IS~
troJ1\Xeu·. opgen9U~l<elij,~"" i~d~r onge<il~Wl.~·ij'~' la~t' ~pyel,ty,., ~ Eng~lsqlle hUe voor kom~ te sta n, IS. h"'~, el~ we~scht.op,tl:ed~l.1 te b~l~tten.
....
gentleman, die reeds zulk een goecten g~:lur~np.e de ~ee~tel,ijk.1;leq~n ite('~f~oe..
rotH, ~~.nJ.~t, ; ~al ~ich van zijn besten den voor de practijken der internatlo-, De we:::k van'de kronil1wwordt dus een
kallt' lat~ri ~\ell, ~l\) de ~ngelsch~ la.d~, na~e ml,s~adigers,\ ,op .Wl~. 1n t~~s~~,t-en~: buitengewone week, voor. de politie. Zij
me~:l\il;\~r, Aee~! apal't~ g~aUe, .w H yer- ming v~~ke~re'lge g~W~\dll{e v.91k~\ne~lg. heen nog een aparte 20rg, die men zou
SdM.tll~,~ ~Oo~l&l zi]: nQg l10Qit zelf iheeft ten., a~tiJ.,d een m,a~n~tis9~~,' ,a~ntrek~ "ulllien noemen de .zing voor de kroge"rOOJl\<!"In al ha..ar ~chjlonheld te zul" k!l1lfskra~M 1leb)J(>n,. ult~eqefel1'~, h ;Het....
d
t d ~
'g
leli!'t.,\>'
,ver~(>hijn,en. En .intusschel~ Is er 0," hoofd. der J.onc.ensche
pph.~i(J,
f l\iJ?P. n(ng.~~~.~~~
.. ~~.1.e,nor1,11
:Y~F.bap. v~el
IA~.noodjp
,e ~.~omp,
h t die
het.~lr ~arooJ
i~ l1atupr\ij~,
~~n
' eeq.'. ~we~ It\n~der~ ~aJs ge~egd: extra Ga,we" wa,s,
,e"
. '. )', ' : stra'atversierlng, vlaggen.l, p€~lnn~~ln~;~:-l
nu.<;Jl~r 1 g~bled,! ,n_amelljk, ~ij de politle ,,,G~e~: ml~dadi~ers, Qij ,~e. k~Ol~ll1g~{e~s~ borden, alIes tezamen, schat men' weI,
ook al bultengewoon veel te doen.
ten t ul41~t. ~Inds. hI!; ,'~at, woo~d
voo'r Mil mlllioen' pond, De J~pansche
.
I zegd heeft, dat aanstonds door en
,
. t
Op groote schaal heeft men daar . n t1jdelijllen chGf v~n. all" willie" a.fze~- Ind,u,strl.e was er f'ii" op, hler een groo

rl~~lt.g~ste" ,!,\tgen?Odlg~,

h,Q~

,e~t~t iets Q~~~nd. geWQrdel) omtl;~nt het ~~ 1,let ontbijt,k0ll?-~n de Q~ide Q)l.4M.~,
ernstig ~zonnel'l. njijf, )~ij, ?OO ,vraagt ;p,art1<;l,11~~r~ le'ien van den zwijgen(l~n 'I1rip,~.~~el1 ~n' Qegrqete~ naa;r OU~~t~
hij; in, l,lW ,l~~. Cqmpll.~nJ~, ze~,en~n. Dit monarch Uh;ohlto.
. 'v'oJ.g,~JW het ~tr~n~. vO~~g,~schr~v~1}( ce,rerr
kan ik u verzek~ren, da.t i~ ~oQ); Ma;ria,
,:
.
. . m<?(ll~~l. p~ze bel1ro~ting, ~J~ur,~ n.~e~
a,ltiid. b~a.at heb ~upn~n_ ,bli)v~n.. ,~en- . ~~i~~r }lh:ohUQ 1,$ hee..sch.~J: ove{ 66. 'mtn~er d~n \1 mrnl;lten. DflfU~~ ga~J\
slotte vr~a~.t hiJ, zij~. Ol~qers, bl;o~rs epo mUUoe~ J~p~nnee~en ~n 15' mi.U .Q~n . ~elde pril1se~jes ~a~."" s~l\Qol, ~1J q\l,\r.
zusjes vergeving vP9r wat ~iJ hun oolt ~ore~n,e~. aOvenql.en l~ hij qe be~~heJ;- i ~ahgen geen privaat-onderwljs, doch
mocht hebben misdaan.
mer v~n d~ 30 mil.l1o~n 1,1lWQne~S Ya.1l.• b~zo~~~n e~n ,openba.r~ ~~hQ01'!. {l,1. a.l!l.l.(
l\-f~ndsjoe.r:1Je D~ m,achtJge keize~ Y~~\ 'sl\li~ipg d;~:~p:~p. J>onty~ng~:' dE; ~~.1M('·
; N'og ,,(,(,n "~eko'n v·a.n leve,n" 9.n.tvinO' m.en 'het lan,d der- Rijzende ~on ls nog ~l,ecb,ts den ~roonprins, die thans 2 Jare~ 04~ Is.·
vy
'-<
•
,q
t,':'
.'
",
35 Jaa:r 01,10', doch ~ljn UgU,ur Is met,
n~d)~n;~c~:o,~'s,
fotq a~.s. S-?-aJ~ns,ch legloi)- :zPO'n gl;opte, gehehn.zlnnlghel~ om\v'e-.. , . q~ .~, \l,tA~' b~g~('J~, ,dIe keIze~ ~c}l. na~\"~
naIr met een h~a~tlge,~ grQe~ Vf1.n ~~t ven, dat wij Europeanen ons daal,'van '~lt1), V{~rkK~,p1er., ~w~~ )lr~n l,1.est~,~d~p.~1
f~ont. Toen vol~,Q,e, g~qa.~~~~d 2,~ OctQ· geen voorstelling ~unnen vormen.
~~~ het l~rz.~p., .v~}1 kr~~ten u,l}~ al,l,e, ~e~p
b$r, de'l)?fn.ci,~~le ,w.ed,~,~}.iz:t~ v~Q; d~l\
"
, .
l~n. 4~r ,¥e~el,d !~"de rr:an~~he, I,)uitsch~
wa,ar~~l11~p-d ..ki~)?lteJn, qet,~f.1tl}d~~fl! d,~t ~ ~,m~I~J<?el~~l1 -Iap'a.~.s~h~ ~l,1~.e~d~,n_en i en. E.ngel.'?~he ta~I..
"
;d$f;,~Q,1,d~<~t IVFll?-..lh~'~1 ~J;'eemd.e<l.ing~l!e,~ ,\'JeteA w~iJlllj' Qf r;lAet~ v~~' hqI) l.t,~~~~. ,',
. '
,
'<","! !
s
giQ~n
L~mb~t:t»~ r"?Fne t .¥aJil,a ~U~:-: En 'er ~, oo~ geen el1.l;~ele Ja\,>ann.~r, (He; . I ()~ ,l~ ~\l,r ~e.Q~\l,1k.~ qC;,.k~I~~r ~,!\;
111 iJ.9, ed~1J»,q~dl~ }ij.n J~vep, ,g,af ~el1 ~.Q;7 oo~t iou t'rachten ozn i,at,s va,~ l;1et le,- ,t,weede. ontbijt, speelt dah polo of gaat
~te.n" I~~p'p~r st~~Jd.~d~~,. tel1~~v'9J.~.~ ~;l:n yen' van de~i ~ei~r t~ w~~n te kQJl1el).. ~n uur a~leen in <1: ~itg~~tre~~~~ ~u.J~
d~ ~ol)(ien, doqr den vljand h.em toe- :De·.kei~.t:. hp.m.ers st~~t zoo h.Q9g ~9v~~, l1en wandelen. Pal} gaat hlj aan een,
geb~acht.
he~ dagelij~ch~ lev~n, j~ b,o_v~n l;ll h.~t, . stuk door werken tot 6 uur.
'"
'
: ~ensqh~i1Jke, dat ge.en Japanne~' he.t
, '.
9~tvaz:1g, ~oo .vQeg.t de, ~paal\~~he qf· .oplt z~u wa~e~, om ook 1)13;ar <:len na~I)1, :,In 'deze uren ontvangt q~ ke;~zer de
n,cler ~.,r ~a,1.l:' tQ.~, ,de, .u1W. rU,k~~ng, van van den keizer ult te spreken.
\!erantw06\-d.elijke staatsU~de~ v&lln ziJu
'
Ii
11jke ....wta~
'miJl1; d~el,neming,
te~WiH i.k u mijn J'lQ<?P
.
regeer ing, Zl,JU
persO,on,
,~. gever'"~,
t~· ,~~npet:l geef", d~.t zO.t;)" ~Uep'~ ~m,~:rt G n enkele onderdaan zal oolt op qe buitenla.,ndsche diplo~a,~~p.,. pe k~lI

I

Anlslerdanlsche j~~lgell iVolgde zjjll ;rOel)jng ,
:
In de ¥arla Congregatle va~ het
9011ege te' Amsterdam
he,ef~ kort geleden de directeur, Pa, ter P. v. d. ~cheer S. J. aan de honder<!en' ,Joz:t~ens medegedeeld, dat
' hull, oud JV.~deleerl1ng en -cOllgre, g,~nist .~. 1\1;:' Dellemijn, die dlt' na-,
jaar dl.ens~· had genomen in het
leger van generaal Franco, bij den
..strijd in .Noord Spanje w~as gesneuveld.
~t. Ign~t1us

zlel wo,rdt getroHen door de 'godsdienst-

loo~~e~~ ~~ de~a~e~~l~

van, het.- ~ran-,
sche'levEm. Hij pa~eer.t we{fbureaux voor
h~t roode leger iii Spirije en ziet hoe
d~ cQmmu\1isten bezeten va~ haat tegen
\

1

God, er di~nst n~men.
. ,
Langzaanj rljpt·· zijn voorn,~'me~.· 'l)it
Botct~.aui o,nt.va4gen: ~ij~l, oudeq d,en
1!1'at.s"e·~ brie,f. D,lIla~in schrijft hij, ho~
...

'1

I,

I

steeds 'weer' de vraag l,1em beklemde:
wat' kart ik doen I voor de goe'de zaak?
.
" ,.
.'
Bob .Qellemijn was achtt~endJaar, ver- EP. Wj ..ltes,l,\.l.\t ~i,\n 1,~vez:1 t~ wl,lge,n vO,or
t
d
de
,H,~,.'Ma_~g.d.,Hlj
.
v.ra,agt
zijl\ ou,<;lers
Jje uit de kolonlen overgekomen man- ,t~lt /,de' Tijd", waaraan we on ers aan e
,
.'
n In thoee-t
schappen , ,worden In het kasteel en de bijzonderheden ontleenen.
s~EWl!P~r.g, oW dl.ez:1,~~. t~a qeT: toeste "_
tq~en:. van H~p\p.I~n pourt <?ndergehad' de' H. B. S, bezocht, maar
hi:
l1et "::tee komen, ?m den. kelier hits te
.
{>raoht. ,~n lee,rlJrt~ep, van d~. pol1tle~~091 te, lIendqri,' ga~t. men de ultvoo- gevoelde roeplng tot, !jet priesterschap, ve~t,rol\w:elijlF. gesprek l1)et zljn moeder, . sofd~a{- God ti;'via~e u· n~g vele ·jaren'. ~e:wlls!~n ~"h:m dzIjn l~~~m~t.n:e:~ dat voor hem ntet.~ ver~we.g~r'I word~;
'. ,
'
....
,e u gen.
an
e ke
'.
Oeeh enkeie ~~n.1ster z~~ tl~J qpit 1~.
rt~tf. van speclat~ ~~,n,$ten toevertrou- :tja,~r' de MI~sle wilde' hij, zljn leven wlj- kox:~, vQor ~ijn vert.-ek.·
wel1.: OnQer de lal~e,J!\eene ,lei~~nf;f vat:l 'd~.n. ~al1: d,~p: ,dt~n~.t va.n' (Md. Hij stu- . En dati' tr~kt Bob Dellerilijn, klehizo'o~ , ,.pe..qffl,cieele mededeeli~g vermeldt ~~nhscl~" h~}Ch ,~:ll. ~~~~ChgeWOrden vallen, om vlfHende taal t~ be~gen. "
wor
aan
n.
;
"
' :. \'
.'
d~h ..· ~ppel:sten J1h~f ~tii~t·_ ti}den$, d~ d~~re.t.~ h~erto~, Orle~s~Jt ~p Lattjn, doch vatt' den Pa\ls~l.ij.If ~ouaaf' 1'heo~. ,Dcl!e-' de, pla~~~. ,~aa,~ l).~t ~_to~!eUJk. 9f~~~SC~q~. g,o e,'
tees'tdagen - alsor' h.ij piet al genoeg te na diq ze1f()~q,er~oek aarzelde hij of hier mijrt; die eens, ter' verde~Ug,in~ van aaJ:l Spa;t.ns.ch,~ ~~n'~1e i~ tQevert,rq~wq.
Om ~ uur .~~brui~,t ~e k~~r \Y,edero1l1
Q.O~ll 'h;td ~ oo~ 'h~~ ~eheele reddings- weI zIjn rkp'In~ lag. Tenslotte besloot 's. PaIlSe'" rec1)te'it, .z!j,n: blo.ed· ve'r'goot, :het' ~er~hot Y)ln, TO!~~O, ~.n. <Ie ~h~#\!W t Tden t b~ de':t .jon~stu" mlht~lrenwOPi. ~et d~ kelzertp h~t mI4dag'l.'.;\tI.I, wa~t
\ wezen ,: met 'de bitQ.el~9'R):e~d~ 401) m~ h,ij,.ln, de \'I,~~~ld t~ b~ij~~p. Hier gingen bij n'un' over' de ~pa'anscl,1e grens' e~ van, J:iet, h:~!Pgd.<?~ ,v-at?; M'~{l~ r~rt:,S~~~. sand eoen e re e en wer , ge
~lJ everte~n~. ~?Oi.t ~~st.en W:Qt~en u
{an., Oeneraal \W1itehead kan trotsch zijn v~rlalfg~p,s, ~!t~' n.~\J.:l"zee, naar de w,ordt ingelijfd' blf IJe~. Spaans9pe gos.~a, 'Y~,a~ ~e ~99g.e so ~aa~ ~~, lust'l d\at ~u~ ,verz.et beschouwd zou war en genoQdig,~, J?q.~,r,~a g~a~ <:Ie keizer naa.r
zljl1 Op het in h~l", ~cs~14e yertro).\\t{ell , Maripe : d,eze~ zOJP,e,r k.fe~~ hij als eenige V: eemdelirigeriJegiben: aa~de,ra' o.e~~ ..·aal also ~ besc~,~.~~d" q9<?f ~9 ~. ¥~,~J!d;, ,tQ,~ l,l, seen daa:d, tegen ~en keizer. geriCht~ '4e raql<;> lu~tel'en .. ~n daar hij zlch
Op den '~rooten dag' :z'~lf' gehiet hJr 00- ujt ve~~tlen c\lndld~tell ~ijn aanstelUng s~njurjo ziin' oiid~rs k'u.nilen; hem la~ wle hij z~ kiri.derlljk~ Herde ~~sWt:de. gf\l~~IQ,. aW~ oJ,>~tan.d~hng~l1 ~19h olJmld s,terk vOQr d,e wetenschall Interesseert.
-t I"
t'i" h'
di t Hij
,q'
1',.;
"
..
<'
•
d,e l.lj~ over.
'
(orgt d.e zende( van 'rO~io e~.v09r. q.,~~
ven<ilen cen zeldzame ouderschelding. " , d"
en r~dio e egra s~ en ens.
t~ri terug~oe'p~.n~.~aar.
n~"'~'"
~r~~t'·\'
Ig ~ver~. Zwaa.r getroffen Is liet .gezln., t~ ".'11-'
. ..: '
.....
. ., .
forid len tijll wetensch:ippellJke.'v~t.
D~' 56-Jarlge offlcler zal dan namelijk bI].
moest nu wachten. op zijn oproeplng en I~g m'l.t .Ile " pr!es,~er, pIe B,ob s, "~~~ro,! sterdam' waaruI~ een tweede zoOli verM:en zou d\ls moelen aanl1emen dat . (i
h d.
<l
zijn schimmel Pegasus vooropgaan in In .een langen vr.ljen. tljd besloot hij, well.' ha(!.en In zVn jp,n.ge zIel, ~ad l!e- ..
· al~ novtce In de Oide der paters .de keiz~i g~~rl' gewoo,ii" lere I~~d~, Jilii
rae ~~. ge o.u en wor en,
.. ,
ok
en kroningsstoet. Pegasus wordt op dit vurlg. Marla-vereerder, een fietslol:ht SCh?uwd, gat men hem ~Ijn. vtl~held, ,rezuietert. StH ~ljn de zusjes'en b1'oertjes 't\leli" <lr: (frov~s Mnltt er Mel'
n'
and.QrS: .. S leC\1ts 21 dagen van het geheele Ia,~!
genbUk met 21 andere paarden, die
v09r den stat van ~en generaal ~lUllen naar I:onrdes te maken, Hlerheen ver- ,pl<!p" onvo,er'e.n<l' .iii, <\il\ .Iaatste. qrt~t om Bob. <!le noolt ~eer blj hen zal z~jn. :oyer.:. ,/olll,erii! h.eit\' Is'lielie~ HlfQhit~ de' :~~!Iilat de keIzer zfjn paleis en vertoont
trok hI] begin September om noolt meer val), ll'1b, -,,y,aa,r~.I.1l ..l,1li. ~a"t 1 Omdat hlj Maar door de tranen. der ouders ijlans.t eelll)!e, Yo,rst" t~x w'l.reld", <!I~ er ~cJ:\ In ,hI) ~t!lh In het openbaar. ~t llesc~I~<!t
(Henen, atgerlcht.
I

~ij

~f~~v~~~k.~~~C,o~e~~t ~ri etnst~-.rar"\ W~~~~~e~:~za::..ta::raI~e~e~r~~

,.'

~:IJ~.w:~~g~~~~z~~:a~If;4 Z~~I~::t:

I

I

,

•

I'

.

:

l "

a

h1

tr

terug te komen.

lQtd~ ~!e'pe \lVil.rtl\lKinlllr! gek.omen, d~~

1'1 II110e 11en toesehol1wers rechte ontroerende

toch' de. trots om hun' braven", fIlnkeI'

te parij.s lI.'e~ opel). 09g el1.ernstlge be- <Ie H, Kerk, vOOr de prlesters en kloos- st'a,1U bi] elliaar, zwijgend en ernstlg,
. Wlilli1~e" de groote ge betiiterlls plaaIs langs Ielli I1g voor de gebeuttenlssen, Zijn terilng~n. Gaa t Spa!,j,e YOQr, O. L.. .~eH elk, .Wet z ij I), eIgcn gedachte
<loP.
:

verlie,!~~'.':·m~g;~ zijn, elg~p. le~~/l. t~.l)),o-·

llij.,

lI,~. g~ote

feestdagen. Nleuwlaar.

yert~l1en zljn op- h~,~ qq~~ »:11, is,. dii} ll~lA J;o.ep,tt dat hiJ jqngen, dien zij nimmer zUllen verge- 'gert lemen, dat hem niet d~~ d~ om- den stlchtmg~dag yap het keizerrijk op
brleven, Hij kwam verpUcht Is, z\ln leven In te zetlen voor ten, En de k~U1erade.l1..va. n, he~ Q9I,1eR'l. ~t"ndigheden wordt opgedrongen.
.!!. fe!?rul}rI, blJ het vo.orja.. r~ffe: 01,\ ~~

Het verder verloop

"

Maart, bi~ den herfstzeg~n op .3 ~ep ,

~n tcgen slelllng met vele E:uroileesche t~1)1~,e ....\· bi) he t f~est v a~. d~~/QgS " ~f
ylllq~" \.x~rw~~t ;1J1~.n IPUllo~~e,~
toe,:" ,famjIie; scl)rijft, hij - e.n het'is' alsol e,en Verl<:>rerl, Wa~ tar d~n Y9Ig~~? Wahn~.~~ dooden. v~ieildJ ginds i,n qel,1. fel-qms,~r~- 'vo~&~en,' wordt 'hij niet door de 'olXfrin~ 1,7 qct~b,er en blj het rlJst~ er OI}'
e
schoiiwelS In ,West End, .ord PJ J!o~den v~Jlf oudere aan het woord Is - al wat !I~ In.de.en ~tr~~. v'a~, zoo ~~gt h,ij, sn.e.\!- den bodem van het arme, blo,ede\lde gerlgQ nle\lwsglerlgh~ld lastllf geVall~n. N()vember., .
In die mellschenmenlgte Is geen kleIn hIT zlet en ervaart. Zijn dlepgeloovlge vel'II<' ook' als ztluaaf.' Ik heb mljn daad Spanje, .
~l.Il1an <loon. en laten wat hlj. wlI, maar : . Maar ook t\an zIj~. het IWg hllOf~za.

"1.1

"
,
~elljlt
rel)g~euse
fl)nctles,
dJe de keiZ~r
-~' -~ '-' ~ ..-.----, --- --·~--~·_~~'-:"-'_,----__:_----,ec~--:::;:::;ea:ng:-:e----..::sc
..~_,_ .... , :'t~
vervullen
heeft.
Bij dergelljke
geler
·genheden zegt hij geen woord meer,
dan de voorgeschreven lormules aangeveJl.
.

;

. ~~o<?t~ ontv~\~g~,t,e!, {\.~tr(p~'\ ~:QJ, ~Ef~'t~
~el)' nl>~t. ~ap,n~er d.e, K~i~r' jt}~l~ t
l~d~si;:h~' di~~o~a:t~l)- 6ntva~'gt" ~ ", ~e. ~.
'l~~u\~~ll~k~ ~}~~~ ~.an. d.e 0.~f1~ .~,~
b,e~~~ettn~sw~rd~~'. ..
'. 'to
,'p~'~r g~~l) ~nk~le \1:;\pan.ner <X?it. Ap
·he,t, ~\l.~~ ~l:ll !SQ)11~Jl, wat na.d.er~, to,. Vr.a;~
•g~u. Qe~!~f!.e.n,4,e \1.e,t p'~rt1cuUeJ;~ ~e.~~n·
v.all, .4tl.l ~WiJ~~l.1q~Jl W,OIH\fQ,h,' ~ ~o~~
· tf~V~ .lt~.n vQ.~~~ ql)~ Zijl>. qc;>e~) .eQ; ~a~l\

nij

e

.b1J~ tle~ y~tk l~,~e~~, b~\t_Q.\~. ,MQn~, .,~"

, ' ,

I

". ~" rtQgp}ija)s.. I(~llc~f~~rt. ~,apitein I?o~eflp:ll?-' M.i~~~y,

. :"t~rwIJl hlj hem nn ook de st.ro}?, van. d~ ha!s n.~el1}~ ..
':~,:~lck~X :z!~,tn~\ t~~, ~ijp~ V~t;~9,~,q.ed!1g oo~: da~ hiJ
"a~w,· (liltL~rt:.a! l~~~r ~~n~~~n l/~, ~.e~akt ~n ~r dus,
,::··.~n .6Iih~!1~.~.lf,. ~e~~ sp'ra;ke ~ew~es~ kan z)J~.. AI,
'.~ ~~ aa~~~~· l!?nn~rt llem,el) ,un oo~ hU,n maskers af
. .·~W M1ckey Is nu' <JUs wee,r, ~z:1der. "gewone" men" scheu,: ;,Maar' kapHeln' Doberman", zeg~ ,hlj nog
steeds 'ongeloovlg, "is die heele ontvoering dus maar
een, 'l,l10p?"

...

,,~~e:" ~.~$ lI~pl!~In, f:!\i ~ tli~n, ~rlis.tl~ ~

i
r
q iJ
..; t Wa~' X~~11 ~~e.qt;, d~~ e~n I».9P !\~ En a~.~
~p~~e~" ?i~ lS\V,~~1( yah, qe' ,ti~t~! afsi5Fi~~,~,
h~~ vrag~pq. t\ankijk~, ~~~t' ka'pltehl 00-:
~r1)1~~ v~r~e~,:'
U\~n,nen die je hebben'
ont.voerd en g~tr,~~h~ j~ uit ~ l\~Qren. l¢eb:' .
bert een ~eer' oela.ngrijke op,dra,cht gekregell
de regeerln.g~ ~,,~'av ,~.~~q e~ strikte ~eheimhouding ten zeer.ste'YOOr noodlg zijn'!"

,!pe',

,van

l'~k,:W1

~q ~mi',n ~Oo!t,

c,
.zlii', !Jl.uS 'kail!\e,ln
b;<i
. In de d~ur staat de "chef" die z'n vermom~~~~~L ~~. ~m~~ d~€: k~mer uitglngen, 'Jd~t ji}
mirlg he~f~ arge4~ar., ~1) ~al}, w~en, k~pl~~.i.n po,:, .
q~s .&eknip~, }V~~s vqor h~~, ul.tv~~rle!1_ v,~~. ZOQ'~l
q~ql1~* ~ick~y 'nU vootstelt: "Deze meneer is'
~pqr~Qht ,m.a,a_r, ze v.:IJden: ~bs~I~~~f ~~'j{~rh~l.~,
heb!Jen., Daaro~, ~ebb€n' ~' i e sens;, a'an ,e,~;n,
Uroer ortderw()~JWn.!", ,\~~l, of'. ~e <:lat geda~q
hebbert' !", bevestig& Mifk~Y nadr\l.kI.<el.ij~, "thaar
wie zi~n die lUi aigehllj.k?I" .

f"

f

...
. ;.

.'

m~Jo9X BA~~le, Commandant ,tev~ns' che~. v~n

d~n q~h¢ln1Cn' Natlonalen Dienst!" Een <?og~n-'

bli~ staat ~ickey stoulVerba"asd te kljken .. "As:
j¢n~erl()U !! Ik mag hangen als dat;.
Ahem L.....,...... 't Is me zeer aangel}~~m n,.~~
U ~ep~11s te' ma'ken' m'en,e't: ! f i , zekt MJ,ckey
verheugd.

,stecJJ~, JJa\ .9)j 3a.~jIW,pa~p;l rij~.t: ~~
polo' s}jeelt. Men meen.\ QQ.K ~ WQt~ll,"
'<ia~ ,h,iJ ;.~J~~ 1~~~tldJ~, tntexe~~e.eJ:t ) ydat
aptl1ropol,Oglsche probJ,~~.e9: .en ~~~ J),lJ:
urep JanJJ met e~H~ i!l.lCrqsc~4 'd,~,.,v~~
sclHUende ,steen~oortell vail d~h J"tlp'a)~:-'
~c;:lHm' !5o~cteni onder'zoe~t.
, MaaJi het waas' yap geht}inlzI)nilgbili,
; waariii' de' keizer zicJ1 g~bul." ll~~ft: ~
~ o~~oor~.rln~b;\,ar, ,
"
.
'<'

~

.1~.t.,.__

.. : d
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Luchtsxuirt
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19:J(i - DERDE BL~D

_,_11"'~1f

11

en 'AlCtOfflObiliSlfte
-_.._---,----

Van

"', f

van' .Dibsdtlg., ,I , Decemhe..

Goede ,8'eurt.

Won i nq-op-wielen"

"Caravaitin~" wordt meer en meer
populaj~ in de Ver. Staten

'

I" '

Een bultenlandsch oordeel C\~~r, N~f,l.~~4
Iandsche vli~gtuigindl~st~ie

den

m de Lucht
'ri'uifS'che

Een .qoede
l~i(l(lr

uiat

•

somenvatting

voet;i Dl(ltschlc(~fl(zetl i,'" het schlld ?

~oo welntg als ~].litsell:a:nQ over ZlJ1,l1

F~uclit~'r wijst dan op de iwe~ strooelgen mllltalre hichtva~rt s?hriJft, zoo I~ing~n, die vo~r jagers gevolgd ,worden:
uitYoerig publlceert h~t theorieen en de bewapening met vier machinegeweren
meenlngen ult het bultenlarid, k~rinelijk
met een kanon. Hij wijst er op, dat
' I ,
"
' .
•
om' de studie daarvah op te vceren tot met een machinegeweer een vltaal deel :,
va~kennis in elgen land, met alle goede van e'en bommenwerper bulten gevecht ~:
geVolgen, die daaraan moeten vastzltten. moet worden gesteld (motor
vite'ger), I r5
, ten' onlangs in het Ludwig Voggen- maar een k~non met granaten ~~? vleu- ' ~:
rei\er Verlag te Potsdam verschenen] gel e? ~ romp ~oo ernsti~ besehadigen, dat
bO~kJe adem dezen zf lfden geest . ~et het. ~eheel~ v~.iegtulg ultvalt. .
.
he·~t "Probleme des \ Luftkri.eges" en,s ,;5,1j een Jager bestaan de Vlt,~l~ deelen
geschreven door.' den Ober'leutnant ~,D. Q~lgev~er 2 vlerk. meter van d~ totale 18,
\'
..
.'
<,
'...
pI) een groote bommenwerper is deze
G~?rg W. ~euchter» Fre1herr ,v~n IB,~- verhohding 3 op ongeveer 100 vlerk, meTen behoeve van bet veilige verkeer te
loW, Oberst im Relchsluttrahrtmlnlste- t~r.
Berlijn is daar 17 Nov. aan \vielrijders
riJln, schreer er een aaribevellng bij'.
~en ,bommenwerper zal zlcl1 echter gelegenheid geboden' het aehterspat-,
r
,
nooit met zijn volle oppervlakte aan een bon" wit te doen maken, Zooals men
Oe schrijver onthoudt zich van elke jager aanbieden. Duikt een jager' schuln ziet is Ne'dcrlalldsch:'lndle dlt keertJe
Ui\\ng eener elgen meenlng ; daarom is naar beneden, of klimt hij schuln naar
niet achterlijk l !
he~ ~ nl;!, Fokkers gevechtsvliegtuig ~e boven, dan krlmpt 2ij.1) doel m.~~, 2/3 in,
bestaande problemen in Nederland ac- maar dan is de verhoudlng j~g~r (met
cejitueert -.:.. jUIst' bizorider geschlkt om kanon) _ bommenwerpen (zonder kaer ~nkele grepen uit te doen. Aardig Is, non" althans van achteren boven of ond~~. lie schrijver v~n ~l~~ ,s9"ort OO~~()~s- 'der)' tocli nog altijd 2/60. Ooka] \yordt de
vll,~gttiigen kort de geschiedenls samen- bommenwerper met een kal}~ni bewava~., Over de jagers zegt hij o.m. het pend, dan nog is de duikend~ j~ger in
volgend.e :
J:1~t ~oo~dee1. ,De j~gef i,m~er~ h~eft als
doelvlak 2/3 van den j>ommenwerper Ter vel'vangillg ,van den Rijksstudiedienst
111 het begin van den oorlog bestond, VOOf zich; de schutter van den bommenafge~l~n, ~a,I)., een paar \llt.zOl!4~~i1?gen'bij werper even~el ziet den jager van V()de. rr~n~e.h.~l1t ~e b;e~a'p~enw:g, ~a~ een ren, d.w.Z. ziet. aIleen de dlkte: van den
vUegt,ll~g ult eell; karabijn: Spoedig bl~ek vleugel en de dwars dO,orsnede van den
evenwel, dat' een dergelijke. bewapening romi>. Het <>!>pervlak daarvan ~~ te stelongschlkt was. To~m werd ~en .machlne- len op 3. vierk. meter, wat een verhougeweer ingebouwd. Pril)gend werd 4e ding '3/60, oplevert.
vraa~. 0lV: ~ew~.peDin{(~ tQe\1 q.e stelli~~
oorlog dwon~ tot, vel,'4~ijvi,l.1g pit de lU~lit
van den tegenstander, oni elgen waarneiri.lijgen ~e kunnell doen. Eetst werden
de tQeSt"ellerl met twee zltplaats6l\ van
een.· rp.~ep.1l;1~ge,wee:r voo~.zleQ.. Qe w~ar
nem~r moest het b,ed,ie~w,~..·Spoedlg bl~ek
echJ~.r? p~~ zu!~ *:~~\ p~wape~,ing weihig
geschikt, was voor het offensief.
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Luchtvcort-lcborctorium
".

, 6~' beide fronten kwam men tot de

el''<ilXin~, . ~,at vli~ger e~ ,schutt~r '~en

mo'esten zijn en zoo ontstond, het eerst
bij "C\e Jt.ht~I)\evliE~gers~ d~ eepper'soonsjager, w'aarbij het macblnegeweer vast
In \qq lengte-as Viiln het vliegtulg was
geOQuwd.'
I

.

'

\

dl\s ,Zij1\ wa~en met
!let, gelieel.e vliegtl,lig. Op de .fra,nsC he
Morane van 1917 was bovendien het
schlet~nl dOOr het schroefveld' ree<;ls ge-

,Qe ylfeger

ricpt,~e

dee\te,lii~ ppg~19S.t.

OP. d~ scl1roe~ w~ren

metal,en pl~,ten bevestigd, waarop de ~o
geW ~<2~ster afsJ?i'~n~en .. ~~tet:, k'W~¢en
q~ . synchronlsatie~ystemen:
in Duitschl~ri~' ,va!1 .F~~}<er,. }?.1j cd~< Entente va'p
C.Qn~~an.t~.n.€scti. Aan het ei,h.q van den
oor!~g ha.C!. ,ge j.ag.e~ ~wee, ~achlrt,~&~we:
r~q; '.:<11e, (1<Wr h.e~ sc.hrQ~~~eld vuurden,
i
zon~e.~ de schroer te iaken •
.

,

j't

• .'

I>E DOUGLAS nC3
~meri~;:tl\

Airlines heert haar order op

20 Doug~astoestel1en type DC3 verhoogd ~ ..
tot 25. pe prijs is 105.000 dollars
stuk (f 195.000). Dertien zijh reeds af-

P9r

l\foderrie ja~gers
'

:::~~. d~~

oor)o'g'is de jager' al snelh~r 'en
sneli.~):' ~e.WQrq~n. ~n ~~n '~QrIQg, m~p: de
b~s.te lager 200 km/h, en klom tot 8000
m~.>·Tli.~ris JqQilen j ager,s.l)1e~.r (l,~l\' 400

geleverd. Aeht daarvan zijn met hedden,
uitgerust. AIle andere krijgen 21 zitplaatsen. .
'.
De maatschappij rapporteerde OV~l'l
h.~t eerste half jaar een verUes vQn 'bij~
n;1 een halt millioen dollar.
.

kpY..,l:l<' ,en, ~HmJ;l1entot 11.90Q IV. q;>e t~ch.

l~i~~A~twlkkelt 'zieh zoo snet, dat schrij-

t, .

ver~' en

uitgev'ers het tempo nauwelijks
kunpen' bijhouden. Na' het Hendon pispl.~}i: ~ij~ rt~ n,iet!\yst~ EIV~€lS9h~. Jag,ers
g~d~~on~treerd, de S~itfire en de Hu~ricane, beic;le nog zeer gehelm, maa~ waal'vibf,'<le higewijden alsO snelheden opgave'n 'resp/ 5,40 en 510 knv~).
,

...

te Batavia
Wiil Ie Batavia' hleek

)

Gehe'im

•

Jili\: ~l.QJ1.i.son,· die tb:u,s op eel\ l;eCQl'l~;.
. vlucht naar K~·apstac.l ls.
\
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, 8andoe~g

BuUenzorg

tavlaBa-C.

moderne

taai-elastische verf

voor deugdelijk

of f2 maanden van f 3.90

.TOKO lIP 0 P U J. AJ R"·

aug., '~avel.k'o·UI

PA'RATEM BA
de

6 X 9 'c.M. lens f 4,5
in Pronto, Rapid sluiter
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VRAA~T

ONZE BROCHURE

.

"

21435

TUKU ll-liONG 'KIN
GANG KENANGA 26 - SENEN'BATAVIA·C,
TElEFOON, 132 - 136 WelT.

'-

Onze

\

"SINl NICOLAAS-ETALACE

de .nleuwste modellen

BEVAT E=EN RUIME SORTEERING:

like ns i'n 9 too" :" e n

chocclade-letters, chocolade-figuren, luxe dcozen, marsepein,- borstplaten, boterlelters, speculaas, etc. etc,
. Vereert ODS eerst met Uw hezoek, voordat U bij
anderen .Uw inkoopen doet.
'
WIJGARAI'10EEREN U SERVICE' EN- COUlANCE.

.

-

vllt he
" 'e,d en
.

,.

'

,

00

M

-Onze prljzen zlJn zeer bllliJk.
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N
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BU·' T 'E N Z 0 R GID~~eJij~s

_ '
, .
Abonne'a van het ..Ba.tanaaseh
Nleuwsblad ,t~ Bulwnzorg gelleven
alch voor klachten omtrent ntet,
dan wel ongeregeld ontvangen van
krant ~e wenden tot den Agent,

bij

Koopt Uw

DE'ALGEMEENE VISCHHANDEL de
H. A. W. IllLVERDINK
2143(}

,,'

t e t son

,,5

den Heer

STEEDS VERSCHE AANVOBR

O. D A V I 'I) ,

versche ocnvoer van

Soerobojc-rozen, dulnrozen, norclssen, irissen, meiklokjes,
monen, popovers, 'e'nz.

one"

K, N.I. L. M. '
"
ORCHIDEMNKWEEKE,RIJ Elli
~LOEME~HANDEL. , .

per

~,

"M

0"

0 0 J

Menteng 42 -, Telf. 204,0 Wit.
PARAPATTAN 21 TEI,.EFOON WELT. 721 - 722 ~1oscoo1>weg 1. tel. 389 nuttensora
. Eifjenares$e :' ""
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b
~evr. M. JACOMETTI-Van Dijk

OOK ZONDAGS GEOPEND.

/
21~33
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INFLUE,NZA

I

TABL·ETTEN
,,SAVOSTA'·'
. .'

KELDER'S NACHTVEILIGHEIDS..
DIENST

'TIJGER'
BALA,SHIN
SAl'

"DE NACHTWACHT"'
Koningsplein Noord' 12 (P3Iviljoen) HQOfd.. '
gebouw Huis van den Leider) Tel!. WI, 874
en 875 Huts rv/d Leider toestel II .van 875.
Volvoeren alle opdraehten op Detective sehied, zooals: opsporlng van personen, on·
derzoek dtefstallerr, )nberne familie aangele-

wn~awa

,Overa' ver!criJgbaar

~'

genheden, inlichtingen aver personen en
zaken, enz, Succes ,in vele gevallen, gehelmhouding te allen: tUde' verzekerd,

teqen Influenza, Griep, Verkoudheld, Hoofd- en Aangezichtspijn

,

i'.,

,

I

",7*
J'

FRIESCHE VLAG

Spaciaal Sigaran'·Magazijn

Her Is 'onrn-rn ,thans rnogelijk den ultslnq van bovengenoemde prljsvraag

~~'=>,~.
.;
J.

~<.~

(,,),:.
.t:--.. . :.-

'I
' ~~:;:~th~IOl~~I~

~"

,:

...,:
,

~,D E. TABAKSPLANT'~

bekend t~, moken • De overweldigende stroom van inzendingen (bij tijden
"banqjlrdE)" het) gal de jury honden vol werk en het Is begr)Jpelijk,
dat een serteuze, becordeelinq van de geestesproducten der trouwe
legloenen van ,iFRIESCHE VLAG" ·gebruikers tijd kostte, zelfs meer dan
wl] gedacht ha'dden. Ook- thans weer werden wij getroffen door de
spontane en waardeerende attesten over kwaliteit en smock van onze
verschlllende "FRIESCH£ VLAG".producten. Me.t) dankbare gevoelens
hebben wij gecon~tateerd, dat onze zoo bij ultstek nationale "FRIESCHE
VLAG"-producten, blijkens unanieme beoordeeling, aan de spits staan
wat" betreft kwulltett en smaak. Het Is voor ons een aansporing te meer
om in aile opzichten het beste te blijven geven • Een speclaal woord
van hulde wlllen wl] brengen aan de vele kunsCzinnige Inzenders
. dle met keurige teekenlnqen en gedichten hun oplosslng oplulsterden.
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(evaporated Melk)

.J

.~

Mr.-CorneBs '
Buitenzorg

Batavia-C:
Bondoeng

I"

~"

f 0.75_

Prijs per' tube

,

,
,r

I

~

20.000 G[M4KK[lIJK "G~SCHR[V[N WOORO[N DOOR UN

fNKHf MAAL ,IE VUll[N

en con(ro/(erl
'tcanncerget',dtl
mod u:ordell.' ,
~Jir"oo.....",,-~~

\

'

\',rkoopct'nlmle:
l;\COUSO~ V,\N DEN BEHG

& Co.

WEtK cen on\'ema<,hte \'erlirhllnjJ Is bet metefl1
. prll le srhrij\'cil die nooit hauk'. nooit sputlert en
noolt Uw hand of gedurblrn ophoud'. De' miraell-'
leuse \'il<~tllllalic hcrrt een niet-krassende punt \an
, gOlld en 1)lalina nal bet stbrlJHn een plezler maa'"
inl)iaals \an ecn C8r\'et'.
.
I)l'ze s<,bitlerende pen brl'n!Jt U \'ele andffl1
\trbeleringen - :lOoals een dllbbl'le Inkt-caparllrit
f V klint 20.000 \\oorden s('JlrljHIl met Un fnkele
,"uiii ng) , - zichlbare Inkh'ooffilad - ,een punl die
aan 2 liJden s<,hrljit zonder bijslelUng.
He l)aa-lier \'a<'lllltatie comhfneert al deze belangrljke ,Ia('(oren In ecn pen die ge!Jurandeerd mediallisch z(Hula lout is. Belfecybare dalen van de
gepa lC?I (cerde 1:1I1illrich(iI~g lCordm nooit d.oor inkl'
geraakt' - \andaar dlls: gccn \'orllling van aanslag
en nooit bUllcn oebruik iJeruken. Weest \'erzekerd dot nellie kleur of "'flke OrOo((8
\'On Parker \'acumalfc U ook k~est, U degene dIe
hem onlvangt een zeer Groot plezler zult doen•
Quink - de l/!kt die re£nigt tuwijl'
U schrijft. Geheim oplossingsmiddel
lost' be-:inksel Ope Geen. aanslag.
Uitstekend ill aUe pennell - maa,
hel be~telll de Vacumalic.

(v/h j:.... Justman)
,
BatQvia·C. --: Noordwijk 38&
Tel. Welt. 349
Bandoen9_' -,Bra9QWeg 39",
j'
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Zag
Overwon

PATENT
Ge%on.dheidspijp
Dr~09rooker
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1.75

Moppen.·
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De Friesahe.Vlag op 't eUket
~

, Ais 't watermerk in 't b9nkbiljet I
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Ma komt hier, sprak mevrouw.

Ze schrijft datre brandt van ver· .

langen.'om ons weer eens van aangezicht tot .aangezicht te z~en. ,
- Daar hooft ze niet VOOl"' hierheen te komen, rei mijnheer haastig. Ik zal haar weI gauw een
paar foto's, van ons sturen.

,
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'TJ'E'S ",
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'~I,_,'E"E,'
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~ Juffrouw, sprak de grifffer,

. , denk 'eraan dat ustrafba~r zijt
L vOIgelnSft~jedwet, alSftu niet uwJuis~
t en· ee 1 opgee.
'

)
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Jong",e?Uf,~e,o~~~,',~~~~~eb!~e n~~~n,e,"

"
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Kwam "

Hiervolgen dan denamen van
winnaars der Hoofdprijzen:
1e ad f 300.... Th. ten Bensel, Maarschalklaan 4, Mr. Cornelis. /
2e ad f 100. - Mevr. J. C. van Zanten, Diniang blj Soengei Liat, Banka.
3e ad f SO.- P. de Vrij, Emmastad 106, Curac;ao:
.• ' De wlnnaars- der honderden overlge prijzen' onlvangen rechtslreeks
. berlcht van de Directie der Cooperalieve Condenslabriek "Frlesl.and".
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Terefoon 1183
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en veertlg ~ maar doot u mij; een
genoegen enschrijf het asjeblieft
wat ondul~elijk.,
: : : . ' '.
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Eerst vechten - dan feesten
Atjeh en het Vcrstenhuwelijk van 1901
• llutoe lllli nicest coor den tfOIUfdllg' oullen.
.".2c Konlngin met Prins Hendrik gevlerd,
hoe eenvoudig danook.

i :
•

I,'

B.l.toe Ilih of Batee Ille, zooals 't eigeulljk heette, in het landschap Samalaugan, was de laatste groote versterking del' Atjehers, die wij nog nlet hadden veroverd. In 1877 had van del' Heij,den er ~ijn hoofd ,V001' gestcoten, wat
gecl1 wonder is. Van een versterking kon
ook eigenlijk niet wordeen gesproken, het
\Vas een samenstel van zes bentengs, elk
op een uitlooper of op een knooppunt
van ultloopersvan het hooge gebergte
gelegen en weI z66, 'dat wij elkaar bestreken,zoodat, wanneer er al een ver-'
overd mocht zijn door de Hollanders, de
andere vijf dezen het verblijf daarin onhoudbaar konden maken.
Maar van Heutsz moest en zou ook
da t groote versterkingscomplex veroveren. En nie~ aIleen dat, maar hiJ hald
er ook reeds een datum voorvastgesteld
en weI :zoodanig, dat het telegram van
de verovering van Batoe IUh op den
huwelijksdag del' Koningin in Holland
zou ~ijn. i
(
;

,

'

Geweldig waren de voorbereidingen,
maandeh en maanden tevoren hadden
rc€ds
verbanningen
plaats gehad,
scheepsgeschut moest aan wal gebracht
en tegen den heuvel Glee Nangroe, die
op eenige kilometers afstand van de
versterkingen lag, worden opgesleept.
Dit was op, zich zeIt reeds een prestatie :
tientallen spannen sappies werden er
voor gebruikt, nadat eeri gesfhikte weg
op de helling was aangelegd, terwljl een
railbaantje van het strand af tot den
heuvelvoet was aangebracht. Op den
henvel werd een betonnen voetstuk gelegd voor het geschut.
\

Bij de nadering van den hu-'
welijksdag onzer Kroonprinses "
werpt een medewerker oudstrijder uit den Atjeh-oorlog een terugblik op de dagen, die
in 5amalangan voorafgingen aan
de viering van het huwel ijk onzer
I<oningin. Hier voIgt zijn levendig verhaal.

gelukkig eenige pl'auwen waren, 'die gebruikt werden voor het overzetten van
troepen; maar er waren er natuurlijk
lang niet genoeg, zoodat dien avond
slechts een gedeelte werd overgezet. De
cavalel'ie, waarbij- ik behoorde, moest
maar weer zwemmen, w~ardoor wij voor
de derde, maal dien dag een nat pak
kregen. Aan de overzijdekwamen wij
terecht in cen kedee (ompaggerde passar). Nadat de manschappen en paarden zooveel mogelijk waren verzorgd',
zocht ik ook een plekje om te rusten
en yond dat in een kleine meumatha,
een huisjeop palen en zonder omwanding; mijn zadel diende als hoofdkussen en de (natte) paardedeken ils matras op de planken vloer. Toen ik ongeveer was' ingedut weI'd ik voorzichtig
wakkel' gemaakt en dacht al: daar
zul je I het hebben, er is iets aan
den knikker. ~aar dat iets bleek mijn
bediende te zijn, die kans had gezien
stiekum met een troepje 'soldaten te
worden overgezet; hij bracht mij droge kleeren en wat eetbaars. Ik was AU
zeer dankbaar daarvoor; het was anders' een tamelijke boeaja 'van Batavia.
Eindelij k ,waren
aIle troepen in
Nangroe verzameld en ide beschieting
was reeds eenige dagen aan den gang.
Totdat\. het Van Heutsz geschikt YQorkwam tot de bestorming over te ,gaan.
D~ oa valerie kon hieraan niet deelnemen en bleef achter om het bivak te
~
bewaken.

13ehalve door dit stuk' geschut van
10,S c. M. nam de marine llog aan den
strijd deel door landingsdivisies matro...
zen en mariniers, terwijl het oorlogsschip
011 de reede met zijn geschut de bentengs
Het bleek, dat de meeste bentengs
onder vuur .moest nemen.
reeds waren verlaten, het geschutvuur
had succes gehad. WeI moesten de bezetDaar van het schip af de, uitwerking te versterkingen nog wOl'den bestorm<l,
van het 'vuur niet was to zien, werd op maar dit had 'met zood::mlg elan plaats,
(ien Glee Nangroe een waarnemings- 'dat 'zij weldra in onze handen waren
post Hlet.een optlsche seininrlchting ge- zonder groote' verl.lezen aan. onzen kant.
plaatst onder eell ~eeofficier met eenig
personeel om aall 'de al'tillel'ie van het
Dit moet op den 5den of 6den Febru/oorlogsschip het resultaat vall het vuur
ari hebben plaats gehad, althans het bete !{unnen mededeelen.
treffende telegram kwam bijtijds, in
Ret bivtlk Na.ngroe lag nabij den voet Holland.
;
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van den heuvel. Hoeveel bataljons infanterie weI aan de expeditie deelnamen herinner ik mij nlet meer, er staat
mij voor vijf of zes; na de inneming
van ~atoe Ilih werd althans o. a. nog
door; drle bataljons tegen Tomoelit opgerukt, wa~il'J in 1877 Van derHeyden
zijn oog had verloren, doch welk"bentengcomplex in 1901 nog. niet was bezet. Verder was de noodige artillerie en
genie aanwezig en drle pelotons van het
eskadron cavalerie.

Toen de troepen weer in het bivak
verzameld wal''C·n, moest het huwelijk del'
Koningin worden gevierd. Maar 't was
een regendag, zoodat de viering bij wijzc van spreken in het water vie!. De
dominee hield in een, droog huisje
dienst, en ook de pastoor, de bekende
pastoor Verbraak, die beiden de expeditie vergezelden, yond nog kans om
ergens onder een afdak een altaal'tje op
te stellen en daar,hield hij dienst.

Daarna werden de officieren uitgenoodigd, elk met zijn bekel' gewapend
op een aangewezen pleintje bijeen te
komen. Voor den regen kwam echter
van een samenkomen niet veel terecht,
men borg zich zooveel mogelijk onder
afdakjes op. Toch heerschte er een opgewekte geest, ook door de pas behaalde
Ieder was vol goeden' moed en nie- overwinning ~n er weld behoorlijk op
, man~ zal het betr~urd hebben flan deze de gezondheid van de koninklijke bruid
. vermoedelijk laatste groote expeditie en bruidegom gedronken.
onder aanvoel'ing 'van Van Heutsz zelf te
hebben mogen deelncmen, hoeweI de
Zoo was de vlel'ing ~an het huwelijk
nQodige ernst ni€t' ontbrak, wat weI del' Koningm in Samalangan in 1901.
daaruit blijkt, dat te Meureudoe de ~10
tal\is van Kota Radja was gekomen om
p, S.
voor hen, "die dat wenschtell en' het tot
•
nog toe hadden verzuimd, een testament
te maken ; wij wisten iminers niet, \vaai.·
DE VOLI{SUNIVERSI'fEIT'
, we weI aan bloot zouden staan.
Het vervoer del' troepen had gedeeltelijk over zee met gouvernementsstoomel'S plaats, terwijl een ander deel,
waaronder de cavalerie, den tocht ovel'
land moest maken. Het begon reeds in
December.

,.,

Toen we meer en meer in de llabijheld van Samalangan kwamen,' waren
weIiswaar ! de kaiupongs grootendeels
vel'laten, maar de bevolking had toch
voorzichtigheidshalve vele witte vlag~e
tjes aan boomen en huizen aangebracht.
Op onzen weg naar het oorlogsterrein
wel'd, als .ik me goed hel'inner, in 't geheel niet gevochten.
! ' ;
De tocht was in de nabijheid van het
oorlogsterrein, zooals 'van zelf spreekt,
niet zoo gemakkelijk; als wegen bestonden aIleen voetpaden, bruggen waren in
't geheel niet aanwezig of weI vernield,
terwijl vele groote of kleine rivieren
moestenworden overgetrokken. Een enkele maal kon op prauwen beslag worden
gelegd, terwijl ;de cavalerie het maar
zwemmende moest doen ; en dat was aan
onze brave Sandelhoutjes best toevertrouwd', althans wanneer men ze op etgen gelegenheid liet gaan, er naast
meezwom en zlch aIleen aan de manen
vasthield.
l'

\Vegens ongesteldheid ylan de Leidster
van de, Demonstratie en L€zing over
Eurythmie, mejuffrouw Heuser, heeft
het Bestuur del' Volksuniversiteit zich
gen:oodzaakt gezien, de beide voordrachten over dit onderwerp voor onbepaal~
den tijd uit (e stellen.
~
De cursus over "De beteekenis van
den Godsdienst bij primitieve Volken",
die gehouden zou worden op Woensdag
2 en 9 December, is, eveneens dOOl" ongesteldheid van den cursusleider, dr.
J. pih. Duyvenda-k, een week uitgesteld,
en zal dus gehpudell wordeil op de
woensdagen 9 eli 16 December,
IIET <IE TOONKUNSTCONCER'r
Naar wij Zaterdag reeds meldden,
wordt Woellsdag a.s. in "Concordia" het
vierde Toonkunst-concert gegeven, waarop ·Lida Langerveldt als soliste zal opoptredell. Het programma ,voor dezen
avond luidt:

Van zoo'n gelegenheid herinner ik me
1. Filex Mendelssohn~Bal'tholdy: Symnog een staal van trouw van mijn huiS- phonie in c kl. terts op. 11, Allegro dl molto,
jOllgen, die als mijn bedh~nde was mee- Andante, Menuetto, Allegro COll: fuoco.
2. Max Bruch: Vioolconcert in g kl. terts
gegaatl met den trein.
oP. 26, Vorspiel (Allegro Moderato), AdagIo,
Filiale.
In den namiddag van zekeren dug
3, M. Glinka.: Kamarin5kaja, (Fantasio
kwamen we bij een groote riviet", waar ovel' twee Russisch'e Liederen).

•

- Prof. tlr, B. J.

St. Nicolaus ell Verkecrs-

P"IP

o. Schrieke

De oud-dlrecteur van Onderwljs, prof.
dr. D. 'J. O. :Schrieke, die benoemd is tot
In verband met de st. Nlcoluasdrukte
hoogleeraar in de kolonlale volkenkunmag volgens bekendmaklng vall den de aan de gemeentelljke Untversitelt van
H. C. V. P.:
Amsterdam in de vacature-Van Eerde,
zal
- naal' Aneta seint - 7 December
Van heden af tot en met Zatel'dag
a.s.zijn Inaugurule rede houden.
5 December 1936 Pasar Baroe van 9 u.
v.m, tot 1 u. n.m.en van 4 tot 9 U. 11.111.
slechts werden bereden in' de richting ,DE WELDADIGJIEJDSPOS'rZEGELS
van den Sohouwburg naar Krekot (aan
belde zijden van den weg mag worden
Van he den at zijn de weldadlggeparkeerd) ;
,
heldszegels van het Leger des Hells ver ..
krijgbaar aan het Hoofdpostkantool' en
Op bovenvermelde dagen de Sluisbrugstraab tusschen . Pasar Baroe eli de hulppostkantoren.
~ Bijzondere stands zijn opgerlcht, o.a,
Postweg Noord van 6 tot 9 u. n.m, slechts
een aan 'het hootdpostkantoor en een ill
worden bereden In de rlchtlng naar het
'Sluisbrugplein, terwijl Postweg Noord op Toko De Zon op Passar Baroe. Deze
dezelfde dagen en ureu slechts mag stands worden bediend door een Damesworden bereden in de l'ichting naar de Comite, ,dat zich onder leiding van mevrouw van del' Hoek daartoe ooreid verPasar Bal"Oebrug;
klaard heeft.. De volgende dames maken
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Eenheid door Democrutie, - "Vertroebeling tler Sltuatie' ?
~

,

Ook. ioeliolllender oordeel lllogelijk

Uit de .ludisehe Pers
De in Nederland opgerlchte vereenlglng Eenheid door Democratie voert de
verdediging van haar standpunt ~
handhavjng doch herzlenlng der democratie - zeer actter, Zooals men weet
heeft zij 001< In rndte vasten voet gekregen, doch practlsch uitslultend in
radlcale krlngen. In Nederland heeft de
vereeniging een veel mlnder eenzijdig

karakter.

, de schepping : van den klassenstnjd,
welke het eene deel der maatschappl] systematisch opzet tagen het andere en de
arbeldsvreugde deed verdwilnen ; •
de grove betasting van ons Vorstenhuis,
en de betecdlgtng del' Koninklijke Familie;
versplintering van ons Volk in tlentallen

partijen en partijtjes.".......
'
I
en nog heel wat meer,
Dit zijn uitwassen del' democratle, en de
goede democraten, of de partilen die QP
betere basis staan, zooals de rellgleuze, ~iJn
niet in staat seweest at dit kwaad te k~ ..
ren, of te, genezen.

'.

Elders vindt Eenheid door Democra.
tie een welwillender onthaal. In de In.
deel uit van het Comite: mevrouw Sardische Courant en in de Locomotiet ,Is
Op Zaterdag 5 December 1936 het tono, mevrouw van Peer, mevrouw Tulp,
de eerste brochure van de vereenlging,
gedeelte van Noordwijk tusschen Har- mevrouw Knuttel, mejuffrouw Wolf, meeen inderdaad frisch en duidelijk stuk,
monieplein en de brug bij den Secreta- vroU\v Arifin, mevrouw Raden Ajoe Abuitvoerig vermeld en besproken. Aan het
rieweg van 6 tot 9 uur n,m. of zooveel doelrac,hman en mevrouw Soedjono.
slot van een tweetal artlkelen van' Van
vroeger of later als noodig 1110cht blijken
Door bijzondere welwlIlendheid van.
Goudoever in de Locomotiet le?:~n wlj
De verkiezingen in Holland naderen ... o.a. :
te zijn slechts wOl'den '.bereden in de den chef van het Post- en Telegraafkan- '
en allen die er belang bij hebben dat de
richtlng naal' het SIUlsbrugplein ;
toOl', den heel' Catalani, zal in den stand
hUidige ~lechte politieke voerhoudingen in
tevens een postambtenaar aanwezlg zijn
het Moederland worden bestendigq ... als
Evenals voor de N.S.B. ligt voor "EenDe brug tegenover den Secretarieweg yaOr behandeling van postwissels en aanheid door Democratle" de kracht in de
roode- en half..rOQ<1~ gezellen en de' defaitisten, kortom: allen die iliets moeten
gedurende 6 uur tot 9 UUl' n.m.' slecht.s geteekende stukken.
failen del" democratie. Vool' E. d. D. is die
hebben van nationale reconstructie, zij
kracht tevens, haar, zwakheid Zij toch·
worden bereden van Noordwijk naar , Bovendien zijn de zegels verkrijgbaar
z~tten zich nu aan eene poging tot verblijft
geheel buiten de practioohoe politiek,
Rijswijk;
~an de vol'gende afdeelingen van het
troebeling del' situatie.
oefent op de partij.,.politiek geen direct en
invloed, wll' aIleen verheffen naar ideeele
Leger des Hei~s :
Van heden tot en met 5 Dec. zuBen
motleven. ZU constateert daarbij dat de
Het gaat onder de vlag: "Eenhefd door
vragen van kh:srecht en achturendag .boekjes,
hferover
verdemocratie",
De
"an 9
v.m. tot 1 U. n.m. en van 4 tot
Tehuis voor Maatschappelijken arbeld
om er enkeh~ te l10emen - op den aChterspreid. llebben een rood-wit-J)lauw omslag.
9 n.m, op Pasar Baroe geen rijwielen en
grond zijn gedrongen door de kwestie van
Vrouwen:' en Meisjes
doch deZ'e vlag dekt eene lading van
docarren worden toegelaten.
'
het meest we~enlijke van ons volksbestaan.
gansch anderen aard. Onder die vlag 'koMaatschappelijke Hulp
Doch wie garandeert dat dit na. de verkie"
" Sluisbrugstraat 24
men sociaal-democraten en aanverwante
iingen zoo blijft, 'als <1e angst voor de
Bij den SC'hotlWburg en naast het ,Korps' I
zielell bijeell, en zij trachten te &uggereeMolenvllet
w~st 161 B a
ren dat zlj,eene nieuwe d'emocratische een- 'N. S. B. op den acht'ergrond is geraakt en
Commissariaat van de 3e Politie secti~
U
de Nederlander me't een zucht van verlich...
heid brengell.
Is gelegenheid tot stalling van rijwelell.
ting weer aan h'etkibbelen kan slaan. Wij
, Dcor de Nirom is te'r gelegenheid van
zijn een. door en d001' verwend, Yolk, niet
ft.
Het is, goed beschouwd,:eene perftd>e poSt. Nicolaas een prijsvraag uitgeschre- ging
gegeeseld door den ooriog enop het punt
tot misleiding van het pUbliek~ dat
yen, waaraan iedereen kan· deelnemen.
onder heftlg verohtwaardigde protesten
geen democratisch goud krijgt, onaanks
~~\LANG'S \VATERLEIDINGDRAM1\
door
een crisis heen te komen - een crisis 1
De prijsvraag Is zeel' aantrekkelijk gehet merk en dekeur, doch double.
in
Nedoerland, hoe durft men! Wij hebben
maakt door daaraan fraaie prijzen in
onze les nog niet geleerd en is dan E. d.D.
Putten el\ tUllnels werden gedlcht
geld te ,verbinden, tot. een bedrag van
"Eellheid door, democrati>e"
het is
niet kinderlijk optlmistisch? Of verwacht
weI ~eer vrijmoedig gezegd, en ~net volkoJ 250..
zij dat de dreiging van de N. S, B. ons yolk '
De wel'kzaamheden tot het dichten
men miskenning <fer histOrie. Want 'men
\WI naar het, eenheidsideaal zal blijven
De eeIiige voorwaarde voor deelname
is dan toch in eersten' aanleg verpl1cht te
van de putten en tunnels del' gehtoeder~ aan de prijsvraag is, dat aIle oplossingen
drijvell:?
: wat de demociatle ons tot dusver
z. te Malang zijn thans aangevangen, gefrankeerd moeten worden met min- vragen
heeft gebrachb, nietwaar?,
aldus meldt de Ind. Crt. De' gebro~ stens een weldadigheldspostzegel van
Eentweede punt: iedereen is welkom in "
"
,
d. D., mits hij democratie verkiest 00del'S hebben verklaal'd, dat zij het' werk het Leger des Hells ten pate van bet
Er ~gint toch, 6m.dat verkiezingen na- , E,
ven dictatuur. Moet men erg il1-de-polideren, geennieuwe of nieuwste democrageen moeilijkheden in den weg zullen Indische Kind.
tiek-doorgewinterd zijn om dit urgel06s
tie? WeI weten wij, wat de ou<!e. deslloods
leggen. Men weet, dat dit hun: .than~
te vinden? Het heeft de afgeloopen jarell
"de
ware",
onlS
heert
gebracht:
noch in Nederland, noch in and-ere landen
trouwens duur te staan zou komen; het
ontbroken aan Jwaarschuw1ende teekenen
is bij ordonnantie verboden.
Evangelisatie-samenkomst
verwording onzer nationale gevoelens;
en er zijn overal gretige lleden die onder
Vermoedelijk zaf het werk over vier'
de \veerloosstellil1g van den vaderlandde E. d. D.-vlag weI als ongewenschte 1a.- '
SChoell ,grond, tegenover buitenlandsch geweken gereed ,eijn, doch de aansluiting
Op Woensdagavond 2 December des
ding willen, meevaren, wachtend op hun
weld;
kans., K-ent E. d. D. dit gevaar en kan het
van de thans nog ge"infecteerde bron'-, avonds half zeven wordt een evangelidit
bezweren? "Kijkb zlj niet te exclu.sler
capteering op het Malangsche waterlei- satie-samenkomst gehouden in het Wijkde brutale verheerlijking van oproer en
naar rechts en te weinig naar· wat Hnl{s
dingnet zal eerst over 'een balf jaal" lokaal op Kramat 160.·
muiterij', en de methodische: ondergra.ving
dreigt.?
'
i
Spreker: de heel" J. A. ottow.
pl'aats hcbben.
van tucht in Leger en Vloot;
Tenslotte : onverschill1g hoehet al1twoord'
luidt t.a..v. de beide laatstgenoemde kwestioeff
geloovel1 wlj bij tactische leidlilg aall ~ell
sterken invloed van Eenheid door DemQ...
ding het uitdrukkelljk 'stellen van een
era tie op de verkiezingen. Dlt Iljkt dan
zekeren laat.sten termijn niet kunnen
voor heden voldoende yooruitge~ien. VQQ~
worden vermedeli.
wie over de ve.rkioezingen wi! heenkijken ~
indien E. d. D. wordt gedragen door een
ideaal,' heert' zij vele vool'beelden uib he~
Een ,tweede ~vraag, welke steedsmoel-RcchtCll vtm Euro llcc8che "leelllualluen"
verleden waaraan zij zich toetsen kan,..-. '
iljkheden heeft opgeleverd, is, wie als
i<Jealen worden veelal omstuwd' en ~oeg~-.
recht.hebbenden zijn te beschouwen. Ook
Jllicht zoolang er voordeel aan te behalen
schijl1t; zoodra. dit voo,rdeel er uit is, is bij
hleromtrent kan' aUeen een rechterlijk'
d.e massa ook de innigheld er' m.~~stal at,
vonnis zekerheid verschaffell. ,Er zijn
aanwlJzll'gen
om
aan
te
nemen,
dat
de
Hel'nieuwde overweging van de juist
Wij hebbcn reeds gemeld datde re: OIlS yolk heert zijn les nog nle~ geleel'd
en wij zijn sceptlsch of Eennetd dQQ\' De..
geering besloten had, ten aanzien van omschreven vraag, waarbij kon worden grond is uitgegeven aan Jhr. L. G. G. ,P.
mocratie het diele'eren kan.
de inbe'zitneming van .het land Tjandi- gesteund op het vel'helderd inzicht in De Meij van Streefkerk. Reeds kort na
.'
de
uitgifte
heeft
De
~eij
van
Streefkerk
het
Balische
adatrecht
en
het
intergen...
koesoema, de vroeger reeds aangevangen
echter
wegens
vertrek
uit
Bali
zijn
rechonteigeningsprocedure voort te zetten en tiel agrarisch recht, heeftgeleid tot de
de aanspl'aken, die enkelen erop meenen conclusie, dat op het perceel destijds ten - naar kan worden aangenomen De nielllvePhilips-toestellell
te hebben, nlet zonder meer te negee- ontginningsrecht is verleelld, welk l'echt met instemmen van het Zelfbestuur het kap-, zamel-, visch- en weiderecht a!gestaan aan zljn broeder Jhl". II. I. A.
reno
'
Gisteren 'gaven wij reeds een artikef.
van, de bevolking onaangetast heeft ge- S. de ]\!eij van Gerwen.
tje,
dat helaas ter zetterij voor een beBij den Volksraad is thans ingediend laten en slechts kon worden uitgeoefend
door
hen,
die
pinnen
de
grenzen
van
het
langrijk
deel verminkt 'werd, waarln wij
eell' ontwerp-ordonnantie, waarin verThans worden door de Regeering nog
klaard wordt dat het algemeen nut de zelfbestuur waren gevestigd, dat bedoeld als rechthebbenden beschouwd de klein- bijzondel'heden vermeldden over de
onteigening van het land vordel't. Aan recht niet vervreemdtJaal" was zonder kinderen van genoemden De Meij van nieuwe PhilipstoesteIlen, welke thans
de toelichting is het volgende ontleend : medewerking van den "domeinheer", en Gerwen. Herhaaldelijk is echter gebletenslotte da~ de rechten op den grond ken, dat nog anderen aanspraken op het op de 'markt zijn verschenen en die
Reeds geruimen tijd bestaat de over- nimmel" andere kUlll\en zijn :g'eweest of
land Tjandikoesoema doen gelden. Met velerlei technische verbeteringen, betuiglng, dat het algemeen belang eischt, geworden, dan rechten naar adatrecht,
name zijn dit de fi.rma Anemaet en Co. vatten.
dat het Land .de vrije beschikkh~' ver- omdat het land steeds "inlandsche
te Soerabaia, weLke zlch als vertegenkrijgt over de onontgonnen gronden be- grond" is gebleven.
woordigster beschouwt van allen, die
hoorende tot het· zoogenaamde land
hun rechten ontleenen aan de oorspronTjandikoesoema(vrO€gel' Indr:l Loka)
Nu is herhaaldelijk' betoogd - de heel' kelljke rechthebbenden, en de erfgenaaan de Westkust van Bali gelegen. Dit
Soekawati
heeft er reeds in den Vol,ks- men yan wljlen J. Coert, aan wens vauitgestl'ekte perceel heeft een totale opraad
in
de
vergadering van 7' December der door pe Meij van Gerwen een deel
pervlakte van ± 15.000 H.A. Daarvan is
1925
op
gewezen
- dat die vroeger ver- van het Lalld werq. gelegateerd. Hunne
slechts ongeveer 1/100 deel eenigszins in
leende
rechten
naar
Balisch adatrecht aanspraken' acht de Regeering niet ·gecultuur gebracht, de rest verkeert nog
reeds
langzijn
te
niet
gegaan voor zoo- grond. Wat de firma Anemaet betreft
in volkomen ongerepten toestand. Deze
niet
de
uitgegeven
gronden
daadwer- nlet, omdat eenerzijds niet wordt gevel'
gronden, welke voor een belangrijk deel
deel'ct haar standpunt, dat de recht-en~
tel' ontginning aan de bevolkingzouden kelijk in ontginning zijn gebracht. OOk
destijds mede zijn verleend aan A. J.
oud-Resident
Damste
trekt
in
een
kunnen worden uitgegeven, werpen
Anemaet, 'die weI in de na te noemen
thans derhalve geen~flei economisch nut tijdschrlftartikel - zij het in eenigsIontar is genoemd" doch nimmer ontzins
vragenden
vorm
dieconclusle.
af,zulks tel'wijl zich op genoemd elland
ginnillgsrgere~htlgde kan zijn geweest,
de Clrillgend& behoefte aill uitbreiding
omdat hij niet in het Zelfbestuur geves-,
Dat
de
R~geering
zich
niettemin
niet
van bouwvelden doet gevoelen. Voorts
tigd was en die dan ook waarschijnlijk
18 nlet te miskennen, dat het bestaan op dat standpunt heeft meenen te moe- van den beginne at steeds, als de geldvan dit onontgonnen gebied belemme- ten stellen berust op verschillende gron- schieter in de onderhandellngen is betroringen in den weg legt a~n een goede den.
ken, anderzijdseomdat de firma zich ibebestuursvoering tel' plaatse. Immers verroept op rechtens niet geoorIoofde 'verkeert inen voortdurend in het onzekere
Eenerzijds werd overwogen dat men vreemdingen van aandeelen in het ontginomttent de rechten, welke de, pevolking hier te uoen heeft met een "agra1'lsch
ningsrech t; wa t de ervan Coert betreft
al dan nlet binnen de grenzen van het curiosum" (woorden van mr. Nolst Treniet, omdat de vervreemding biJ legaat
perceel mag uitoefenen. Daarbij .Ieidt de nite in Kololllaal Tijdschrift 1925 p: 540),
van ontginningsrechten deze niet op de
omstandigheid, dat het land practisch welke omstandigheid - mede in aanlegatarissen deed overgaan, nog daargeheel onbeheerd is, tot allerlel onge- mer,king geno~en de in den loop del' gelaten dat van levering nlets Is geble-ken.
wenschte toestanden.
jaren door het Land in deze aangelegenheid aangenomen houding - zooOp grond van al 'bet boven aangevoer_
lJet land Tjandikoesoema werd in 1860 weI rechtens als uit biIlijkheidsoogpunt
de
werd in 1930 aangevangen met de
door den toenmaligen Anak A:goeng van niet vereenigbaar werd geacht met het
Djembrana I Goesti Ngoerah Made Pa- vasthouden aan strikte regels van adat- onteigeningsprocedure.
sekan uitgegeven als woeste grond.
recht omtrent den duur en, het tenietHierboven de afbeeldingen van twee
Nadat het verslag van de Commissie
gaan
van
het
ontginningsrecht.
Anderdel'
nieuwste toestellen.
tc
bevoegder
plaatse
was
Ingediend,
bleef
De bevoegdheid tot die gl'onduitgifte
kon I Goest! Ngoerah ontleenen aan zijds moest er rekening mede worden ge- echter op grond van de sterk gewijzigB 0 v en: ,type 319, een toestel, uitden toenmaligen status van het land- houden, dat de onzekerheid zal blijven de financieele omstandigheden de verschap Djembrana, waal'van hoofden' en voortbestaan, zoolang de techter zich dere procedure tijdeliJk rusten. Thans is gerust met een netspanningsstabUlsator,
besloten de voortzetting wedel' tel' hand waardoor naregelen, nadat eenmaal is
bevolking waren ,gelaten in het recht niet terzake zal hebben uitgesproken.,
te
n~men.
Daartoe bestaat te meeT afgestemd, overbodig wordt.
van Zelfbestuur, hetwelk werd bevestigd
Van wel,ken aard, het recht is, 'dat grond, nu schattingen van den laatsten
bij het Gouvernementsbesluit van 13
B' e ned en: een foto van de Phi;'
eventueel nog bestaat, zal de rechter, tijd de verw~htin.gwettigen dat de
October 1861.
zoo oak deze het bestaan daarvan aan- kosten van de onteigening binhen be- lips 323, eveneens uitgerust met netspanVan welken aard lleemt, hebben te beslissen. De erken- t.rekkelijk korten tijd zullen opwegen te_ ningsstabillsator en ,voorts met .k1averning, dat ook thans nog een zeker recfit gen de opbrengst o.m. aan landrent.e. vierafstemming en push-pull eindtrap,
'het op den uitgegeven grond gevestlgde op het onontgonnell deel van Tjandikoe- Hoeveel de k6sten zuBen bedragen, is
Voorwaar een serle niEmwe toest:-eUen,
rech~ was, is een vraag, welke in den sO€ma in stand wordt geacht, houdt ui- weI niet met :zekerheid te ,bepalell, doch
loop del' jaren aanleiding heeft gegevel1 teraard niet in, dat dat recht niet door' de aard van de te onteigenen rechten die door hun feitelijke vooruitgang ten
tot uitgebreidebeschouwingen, die op nOll-USU~ zou kunnen te met gaan. Ecl1- en het in onontgonnen toestand verkee- opzichte van de oudere toestellen het
verschillende tijdstippen tot wl\Selende tel' ZQU ~airtoe na de gedurende vele ren van het land zijn ,voldoende .grond genot van den radio-minnende in
',;'
jarcn door 'het r,and aangenomen hou- om de waa.rde nlet hoog aan tl} slaan. langrijke mate zal verhoogen.
ncgeel'lngsuit$pr~~ehhe'~ben gel~ld.·,
'
Drie' lndische bladen hebben naal'
aanleiding van deze actie een oordeel
uitgesproken. In de eerste plaats de
Java-Bode, in welk 'blad Zentgraaft be~
toogt dat zij slechts een pogh~g Js "tot
vertroebeling del' situatie".
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De onteigening· van Tjandikoesoema·
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Proceskosten spoedig uit landrente vergoed
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Een Unlek Sulker-proees
~ , ",

Naar de L 0 c. vernam, heeft de
Eerste Kamer vall den Raad van
Justit1e te '8emarang jI. Vrljdag ultsp.raakgedaap in een sulker-proces
dat, naar zlch Iaat aanzlen, wel een
'unlcum zal biijven. Het wordt ge~
voerd om de vraag : wte Is elgenaresse van dit .stuk, sulkerondernemlng ?
DeInzet van het proces Is daarbij de
waarde cter productteaandeelen, door
dlt stuk ondernemlng vertegenwoordlgd, te taxeeren op I 180.000.
'
\

Een

I ; \.

A. S. I. B.-kruiswoordpuzzle ';

Buiten onze gewone Zaterdagsche rubrlek plaatsen we hteronder een kruls ..
woordraadsel, dat ons werd toegezonden
door het bestuur van het A.a.I.B., dat
daarmede, tot st1jving der mlddelen van
die tnstelltng, "den meer en meer gebruikel1jken weg" volgt.
De ultgelootde prijzen zijn :

Eischellde partlj is de N. V. Kartasoera tste prijs: een tretnrels heen en terug
Cultuurmaatschappij in Ilquldatte, waar..
naar Bandoellg, ot daarmee
vall de Internatl0 een der llquldateuren
geIljk-staand tralect, voor 2
. 15; de elsch, dat zlj elgenares zal worden
personen.
verklaard van het omstreden gedeelte 2de pr1js: een vriJkaart voor 2 personen
van de sutkeroridernemlng Kartasoera,
ter bijwonlng van 2 verschll..
Is ontzegd. Oedaagde partl], de N. V.
lende voorstellingen in een
801Qsche ;Lllnd}Jouwmalltschapplj (e!.
bloscoop ter plaatse! Vaor
genaar de Mangkoenagoro) is dus in
Batavia en Mr.-Cornells in
, haar eigelldom$recbt~n op het omstre..
het olobe-theater.
den ged~lte van de 3ulkeronderneming 3de Vrljs: een kist thee van de onderKaJ:tasoe~a beve~tlgd,
neming Pasir Nangka. .
BIJ deze korte samenvattlng van de 4<le prijs: 24·heele flesschen Anker PUs
kwe3t1c, waarover dit unieke proces loopt
van de Firma Oeo Wehry.
z1jllt de vQlgende blzonderhecien van. be.. 5<1e prijs: 2'1 heele tlesschen Anker Pils
lang :
I
I
I
~
,
van de Firma aeo wehry.
I

-roen de crisis voor de suiker Ingrljpen
der regeering eis~hw, heeft de regee..
ring ingevolge advies van de commlss1e..
Erdbrink nlet aUeen rekenlng gehouden
met de :rechten.' van bestaande sulker..
fabrleken, doell ook met ondememIngen
die reedszonder regeerlngsdwang hadden "gesaneerd" m.a.w. het produ~t1e
aandeel dat iUi 1931' best.aande sulkerondernemlngen I zouden toegewezen
kr1jgen, werd ook gehandhaafd voor
.sedertdIen gesIotenl fa brieken
met
mogeUjkheid van verkoop aan andere
gegadlgden. ! '
'
i

, I

De voorwaaf:den om er een van t& be ..
komen is, ten eerste natuarlijk, dat de
opIosslng julst Is en ten tweede, dat <.\e
toezendlng der oplossing vergezeld gaat
van een be<irag van minstens / 0.25 (vljt
en twlntig cent) •.
Adres waaraan de oplossing moet wor..
den ingezonden :
Mevrouw F. M. Sarton-Degens, se ..
cretaresse van het Provinclaal Comi~
West-Java van het A.S.lB., Javaweg
15, Batavla..Centrum.

Tot die reeds opgeheven suikeronderDe oplossingen dlenen uioorlijk 21
nemingen. behoorde met Poel'woredjo, Jan u a r 1 a.s. te ,~orden illgezonden.
Gayam, e.a. ook de suikeronderneming
Kartasoera. Er deed zlch echter blj het
H 0 r 1 '3 0 n t a a 1.
toekennen van wljlen Kartasoera's pro..
ductie-aandeel een kwestie voor,
1. Zoo Ood wil.
, Kartasoera bestond uit drlegedeelten:
3. BI1jde boodschap.
Oud-Kartasoera, K:etlt-ang en rrrobajan.
17. Versleten.
Oud-Kartascer~ vormde: het grootste
18. ,Me1sje:maam.
gedeelte, de belde andere de~len samen
19. De 16~te plal1ewlde.
het kleInst~. Oud-Kartasoera was <loor 20. Maa~.
de N. V. Kartasoera verkocht aan de
21. Zanger en. dlch~t.
N. V. SoI08che Landbouw..Mij. De con22. Bergplaats voor geld.
versl~rechten op de grollden van Ketl23. Bedekking.
tang en. Trobajan werden door de Inter.. 24. Houten been.
natio aan den Soenan teruggegeven. Wle 26. BQom.
~ls nu eigenaresse van reeds teruggegeven
28. Bekende fllmster.
.gronden van een niet meer bestaande 29. Bijwoord.
suikertabrlek ?Zledaar populalr, gesteld 30. Welnlg.
de kwestie waarover de Raad te Bema31. Voetstuk.
rang ult,spraak moest doen.
34. Holte In den lllUUf.
Economlsche Zaken maakte zlch over 36. Namelijk (atkortlng).
37. Harsachtige soot uit pijnboomhout
deze zaak! g~n kopzorgen, daar de
afkoUlstlg',
kwest!q van' den eigendom aan den
rcehter was overgelaten; het dep3rte.. 38. Voorwerp waarln" champagne koud
wordt opgediend.
ment ljepaalde zich dus tot een voor40. Smalbladlg wollegras.
. looplgetoekennlng van het geheele pro42. OnbepaaId voorllaamwoord,
ductle-aalldeel van, Kartasoera aan de
44. Muzlekstuk voor 2 personen."
N. V. SoIosche Landbouw-Mij., die krach'tens koop elgenaresse was val1l de at.. 45. Altij<l.
46. Vrouwen-naam. ,
d~llng Oud-Kartasoora.
49. SChoon zwart agaat.
Tegen deze toekenning richtte zlch de
50. Javaansch wapeu.
elsch van de vroegere eigenaresse van
51. Oude geldst,ukkell uit den tljd der
. de ondernemlng, de; N. V. Qultuurmaatschappij ~rtasoera, die den verkoop van de afdeellng Oud-Kartasoera
V. O. C.
erkent en daarmede de elgendomsrechten 53. Keukengel·el.
van de Solosche Landbouw-Mij. op dit 54. Dorschvloer.
deel van de onderneming. Voor zlchzelf 55. Vrlen<l (Fransch).
halldhaaft zij echter het elgendomsrecht 57. KleedJJlgstuk.
op' de beide andere gedeelten van Kar.. 59. Melsjesnaan\.
60, Zeur. '
f.aso~ra, n.1. Ketitang en Trobajan.
l

r

, Inzet:

'.

i

I. voor recht te verklaren dat de
eischende partij van een 'wker deel van
de suikeronderneming Kartasoera elgellares.se is;
II. voor recht te verklaren dat ge..
daagde partij slechts VOOl" het over~ijvende gedeelte en niet van he~l
'Kartasoera eigellaresse is.

11\ de uitspraakis de eisch sub I ontzegd, terwljl eischeresse in den elsch sub
II nlet ontvankel1jk Is verklaard. De Semarangsche Raad heeft hiermede de
Solosche Landbouw Mij. in haar eigendomsr~ht, op de' sulkeronderneming
Kartasoera bevestlgd met als consequentie dat de voorlooplge toekennlng van
het geheele productie-aandeel van Kartasoer~ wordt gehandhaatd. Een den, n1tleve besUssing is hiermede echter nog
met gevallen, daar eischende partij van
de 8emarangsche ultspraak we} hooger
, beroep zal aanteekenen.
Een pij-omstandlgheld' die hier nlet
, " vergeten mag, worden. Is het f~it, dat, er
behalve een onderneming, Kartasoe,ta
": ook geen fabrIek Kartasoera meer ls~
~lthans nlet meer in Ned.-Indie: de
,abriek draalt ergen~ in Brltsch-IndU~.,..
..'
"
i,

Bij -cen P90dshericht
Pater
!

Geurt~ns

dcr

over de)\ \Vcldf)(UCr
~lissle

Patel" H. Oeurtjens, oud-mi.<3sionarls
van Zuld -NW. Guinea, SclUijtt in de
Maasbode: '
, Te Arllhem ovel'leed in den oudel'dom
van 79 Jaren de heer J. A~ Kl'oesen, gepensiollneerd Oost-Indisch hoofdambtenaar, ridder in de Orde van den Nedcrlandschen ~euw en offlcier in de Orde
van Oranje Nassau.
Het berlcht van zijn 11eengaan. zal
ook de missionarlssen van N..··Oulnea
met weemoed vervullen, want in dankbare herlnnerlng blijft zijn, gedachwnl;)
hij hen voortleven~
De heer Kl·ocsell. was de- stichter van
den eersten; bestuurspost ter Zuldku"t
van N. Guinea. n.1. te Mel·auke. Het
groote elland had tot dien tijd al zeer
weinig belangstell1ng van den kant de/
Regeering ondervonden. Doch de inboor··
llngen van 't Engelsche grensgebled
strektell. hun strooptochten ook uit tot
over, de grens,l1etgeen begl·ijpel1jkerwijs
protest~n der, Engelsche regeering ultlokte. Aan die snel- en l'ooftochten
llloest dus een einde genlaakt worden
door 't vestlgen van een paar posten
langsdlegrens.
Aldus'luidde de opdracht 'eil vele bestuursambtenaren hebben zlch daar
st.dkt'aan gehouden. Doeh de heel' Kroesen heeft zijn taak terstond veel breeder
en grootscher opgevat: hij wilde ook de
oerprimitieve . bevoIklng dezer gewesten
rot ontwlkkellngen beschaving brengen. Hij nleende voor deze moeilijke
taak geen betere' helpers te kunnen hebben dan de mlss1onarissen. Terstond
steld~ hij dan ook ane pogJngen In het
werk, ,. om zlch qle hulp te' verzekerell.
Kor~ ;l1ade stichtlng van' Merauke' namen de' missionarissen van het II. Hart
het Oostelijk deel van den Archlpel van
de ,Paters Jezu'ieten ter mlssloneering
over. 00 hadden hun hoofdstatle op de
I

31. Vereenlgingsgebouw.
.
32. Onbepaald.
33. Vrouwtle, wijfje (Engelsch).
35. Nocdsetn.
37. Gouvernementsdienst (atkcrttng).
38. Gat in den grond,
39: Gerucht.
41. 1I00fddeksel.
43. Boom.
44. Vul1ni3.
46. Herstel,
\48. snef.
50. Loads.
52. Voorzetsel.
54. Spijstafel.
56. Vloeisrof.
58. Harde deltstof.
59. Naam, van een maand (Duitsch).
62. Wenden, keeren (Maleisch).
64. Belelllmering. '
66. MelsJesnaam.
68. Kleine gewlchtJes. :'
71. Romefnsche voornaam.
72. Althans. I
73. D'tank (meervoud3vorm).
74. Voegwoord.
75. Uitgieten.
77. Meisjesnaam.
78. Groot nieuwsbureau.
79. HUlp.
81. Gebledende wijs van een werkwool'd
dat "onderwijzen" beteekent.
82. Wondvocht.
83. Melsjesnaam.
85. Uitroep.
86. Ontroerd (Fransch). .
87. Groote film-maatschappij.
88. Wederhelft..
95. Onwaarheid.
97. God' van de wind. i
99. Leering.
'
101. Maar.
103. Stronkje.
\
106. Effect.
107. Olasschulm.
108. Gevleugelde termlet.
110. Aanstaande, verwachte.
112. water (¥aleisch).
115: Pahil.
117.. Bijval.
,

Lijst van drukfouten.
Inhoudsmaat.
Om door een ringetje te halen.
vent (meervoudsvorm).
.
In het onderhavige geval (~fkor
ting).
. 70. Krankzinnigheld (meel'voudsvol'ln).
74. Uitroep van vreugde.
76. Deel van een schip.
80. Brievenpost.
82. Voegwoord.
83. B1jwoor(i.
84.Ik.
'
88. Plaats in Geldel'1and.
89. Inlandsch.
90. Nooddruftlgen.
91. Ontkenning.
92. V66r.
93. WiersoQrt.
94. Het (Duitsch).
95. Bergpla,ats.
96. GQden (Noorsclle).
98. Flard.
100. Muzle1moot.
loa. Water in Friesland.
103. Rivier In Italic.
104, VoorzetseI.
105. Weg, vandaan (Engelsch).
109. Titel.
111. Kleedlngstuk.
113. Spaansche vrouwen-naam.
114. SlOllS.
116. Landstreek in Afrika.
117. Verscheurend (Fransch).
119. Romel11sch Kei~er •.
121. JongensnaaUl.
122. Ultroep.
124. Oek.
127. Plaats' 11) Orlekenland.
129. Kraakbeenvlsch.
131. GOOheld.
133. Precles.
• 135. Praten (Javaansch).
r

61.
63.
65.
67.
69.

136. Losgaan van bevrol'en water.
137. Deksel.
139. Verslaggevel"s.
, f
141. 01er.
142'. Familielid.
·143. Hoofddeksel.
145. Landstreek in l'Juropa.
146. Voorzets~l.
148. Gewicht.
150. staIn van een werkwoord, dat
"plagen i ' beteekent.
152. Onderscheidlngsteekens.
153. Eigenschap van hoenders.
154. Groet.
155. Verharding van de opperhuld,
157. Melsjesnaam.
159. BDom.
160.. Voorzetsel.
161. Vierhandige dieren.
162.' Dulvelachtlgheid.
163. Ring met stempel.
Vertlcaal.
1. Hoovaardig.
2. Voorzetsel.
3. Schlk.
4. Jongstleden (afkorting>.
5. Het zij zoo.
6. Streek met de tong langs lets.
1. Muzieknoot.
8. LidwoQrd.
10. lt~amil1el1d.
11. Jongensnaam.
12. Ontkenning.
13. Afnemen van zeewa tel·.
14. Jong schaap.
'15. Hoogland in Azie.
16. Man uit den adelstalld.
23. Niet mager.
25. Beteugelell..
27. Medicijn.
30. Scherp voorwel'p.

180.000

Dat het hier geen louter academische
kwestle 'betreft, - hoe 111teressant het
Juridlsche gedeelte van de zaak ook moge
zljn - voIgt onmiq.dellijk ult wat hlervoor werd gesteld over het productieaandeel. Is toch de Solosche Lalldbouw..
Mlj. de Mallgkoe Nagoro volgens
rechterlijke ultspraak all€en elgenaresse
van de afdeellng Oud-Kartasoera, dan
heeft de N. V. Kartasoera Cultuur-Mij.
in llquldatie als eigenaresse van de
vroegere afdeel1ngen Ketitang en 'frobaJan recht op de klelnste. helft van het
productIe-aandeel van Kartasoera, hetgeen nog altijd €eu getaxeerde waarde
vertegenwoordlgt van I 180.000. De inzet
van· het proces is dus ook nog we} de
moeite waard! .
De Raad van Justlt1e te semarang had
nute beschlkken op twee vragen, als
door elscheresse gesteld :

5

"Shunh'oolll der ,l\Ieuschheid''l

OUI den elgendom vah onderne-

mtngsdeel '

q

Kel-eilanden. Op uitnoodiging van den
heer Kroesen maakte de Apost. Prefect
dr. M. Neyens,in 1904 een verkennlngs..
reis naar Merauke en begin 1905 stuurde de heer Kroesen zijn "Witte Boot"
om de eerste mlssionarissen met al hun
hebben en houden af te halen. (De iels
per K. P. M. voerde destljds van Kei
llaar Merauke - ongeveer' 3 etmalen
stoomen - via Soerabaja! !, waardoor
het een reis van enkele weken werd).
Met raad en daad heeft de heer Kroesen, de misslonarissen geholpen om de
lUoeilijkheden eener vestiging in, dit
woeste, wilde-land te ovenvlnnen en
~teeds bleef hij hun trouwe vl'iend en
helper. De heer Kroesen was, niet Kathol1ek, maar hij was een edcl mensch,
groot genoeg, om het goede te waardeeren, waar hij het vond.
En \Vij, die zijne goedheld in dankbal"e
!l(lcinnerulg bewaren, wij bidden thans
God, 9at lIij het onzen edcIen weldcene-c
ruimschoots moge, vergelden.
HiJ ruste in' vrede !

.....

NACurrV EnLICIl~rING 'fJ1LILI'fAN

'Eerstdaags gereed
,I

'

1 .• "
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NIEUW At'UBTSCOSTUUJlI

Voor Illlalldschc B. B.-alllbtenarcn
Op YoorlStel van'den Regent van TjiO'
andjoel', secretaris van de Regentenbond Sedio, MoeHa, heeft in September
jl. eell conferenqe plaats gehad op het
dept. van Binnenlandsch. Bestuur met
den Dire~teur en vcrtegenwoordigcl's van
de P.P.B.B., V.A.I.ll., en Sedio MocHa, tel'
bcspl'cking van de vool'stellen nopens de
viitte '~unbt.'3I{1eeding van de Inhecmsche
B.I3.-ambtenaren.
Het kmag-cmblccm en de rever:) van
goud, gebOfl1Uul'd op Wit 1aken ill goud
omzoomd, l:ullen, vulgens de plannen,
uitsluitentl door de ltegentell worden
gedragen, zulks in opvo.ging van den
uitdrukkelijken wenscn van den Gonverneur-Ueneraal om hct rangonderscheid tusschen Regenten en andere
ambtenaren van den Inh. Bestuul'sdienst
ook 'in de ambt.skleeding op sprekende
wijzetot uiting te doen komen..
Ook in de mouwversl~ril1g komt dit
rangonderscheid tot uitdrukking in dien
zln dat aIleen de Regenten in de door de
boven de tressen gevormde lussen drle
g(:mden knoopen, waarvan de bovenste
grooter zal zijn dan de beide anderen,
zuBen dtagen.

In de eel'ste week van December zal,
lHlar ,onze Bandoengsche cOl'respondent
meld t, deprovisol'i~che nachtverl1chth,1 g
van ,het vllegveld TjllUitan gereed zijr,t.
Peze ' verllchting' bestaat uit eel), herkenningsUcht, obstakellichten en ,dl'le
zoekllchten. De baan waarop moet wor- 'De Patihs zullen alleen twee kleine
den' geland, wordt uitgezet met storm.. gouden ,W-knoopen in de tegenover elkings. . '
kk'ar gelegen lussen dragen en de Wedana's slechts een gouden W-knoop in
De kalellderstroom
" d~ bovenste Ius!
be gebrulkeiijke geste van llet 1. E. V.
Ook het aantal banen is niet gelijk.
on1' eeo ,kalender te publiceeren Is eveneens' dit' jaar tot uiting gekomen in een Voor de Regenten en ~atihs zal zulks
kalellder van fOl'sch formaat, een kalen- bedragen drie, voor de Wedana's twee,
der, die, zichbij uitstek Ieent tot gebrulk voor Assistent-Wedana's en lagere ambtenaren een, terwijI ook voor de laatste
op kantoor en school.
Oedrukt in de natlonale kleuren laa,t gtoep de bovenste versierlng 'van de
het geheel aan qut~~JiJkh~ld piets te mouY.) dthelfde zal zijn, evenwel zonder
qat ziJ vpn knoopen ~ijl1 voonlen.
wenscllen 9VC.~,
,

.

,

11~.

Dnw.

.~.,

.~

I

120. Rivler in Duitschland.
121. Inwoner. van een groot rljk ten Ujde
van Christus.
123. Aldus.
124. Nederige onderworpenheid. 125. Pret.
126. Loot.
127. Krotten.
128. Persoohlijk vQ0fl.1aamwoord. '
129. Registerlijst.
130. Stuk vail een zeU:
132, Bedrukt.
134. Voorzetsel.
136~. Spaansche tlt,el.
138. Daarom.
140. Voor.
144. Groot (Engelsch).
147. Stad' in Arable.
149. Groente. "
151. Rondzang.
153, Plomp. , .
151. \ruur (Maleisch).
156. Ter beschikking (afkorUng).
158. SpU.
159. Lidwoord .
160. Voorzetsel.
161. Voertuig.
Indien de invu1l1ng juist is. geyen de
rij met het cijfer 8 ' van boven naar
beneden en de rlJ met het cljfer 89 van
links naar rechts gelegen tezamen den
naam van een liefdadlge il1ste11ln~ te
lezen.
,

.

\~,:', ' Lezlng
- ".t'Io:~) .

van' N. i\l.

c~

Tideman

,
. , ZcildagtlVOlld hield in de Theosofische '
Loge de heer N.M. C. Tideman een lezing over bovenstaand onderwerp. Deze
lezlng maakt een onderdeel ult van cell
serle leaingen, welke de Theosoflschc
vereenljlng over de geheele weseld doet
houden over "Het Plan", d.l. over de
Evolutle.

Spr. gaf allereerst een kijkje op de
wijze, waarop de Theosofen een onder- ~
werp onderzoeken en- in studie nemeu,'
in hetbijzonder wat aangaat het plan
'van evolutle, waarvan de menschelijke
ontwlkkeling een klein onderdeel is. De
stamboom der menschheid staat in velstrekt dwlngend verband met den ge:..
heelen gang der ontwikkeling. Wanncer
men danook dien stamboom wll beschouwen, moet men noodwendig zlch
een denkbeeld vormen ; eerst van netgeen het vtrloop ,der ontwikkeling als
geheel beteekent en bedoelt, 0111 dan te
gtraken tot een inzlcht in de 'nlenschelijke ontwikkeling. :De stamboom del'
menschheid zal dan ook nlet gekoppeld
worden aan jaartallen of tijdperken,
doch meer beschouwd worden in het
l1cht van de hoeveelheid verrichte evoIutionairearbeid.
De geheele evolutie beteekent eene
stuwing van het Goddelijke leven, van
eenheid naar veelheid, om uit die veelheld wederom te worden tot een cenheid ,van hooger orde.

De model'ne Theosofie heeft de wereId
verriJkt met de gegevens, welke ons het
helderzlend onderzoek heeft v~rschaft.
1~evens leert de Theosofle ons de wetten
der reincarnatie kennen, Welke, in, ver..
band met de groote wet van Karma of
weI van oorzaak en gevolg, ons een inzicht verschaffen in de wijze waarop de
mensch ontwikkelt, hoe hij' een voorgeschledenis heeft in het planten-Ieven
en het dieren-Ieven en hoe hij zich geleldelijk opwerkt tot ho~er levensstandaal'd 01> gee,'3telijkgebied. We gaan daarbij uit van de grondstelling, dat de
mensch is aeest en he eft cen
llchaam. Dit' wi! nlet zeggen, dat de lichamelijke ontwikkeling ware te veronachtzamen, want het lichaam is altljd min
of meer de ultdrukking van den geest,
en, hoe betel' licbaalJ. men heeft, hoo
beter voertulg dit z:'\l zijn voor den geest,
dieer in woont·. I
De Theosotie heeft verschillende sleutels, 'welke de geheimenisSeli van het
,Plan van evolutie kunnen openbaren.
Bpr. noemt er zeven op, doch wiI voor
heden alleen daarvan in toepassing brengen de sleutels welke ons naar aanleiding van de indeeiing del' natuur in ver...
schUlende gebiedell van ijlheld brengen
tot een inzlch in de wisselwerking van
het reven met die versch1l1ende ijle ge ...
bieden en wederkeerlg de reactle daar..
op in het menschelijk samenstel. De astronomische en de astrolpgische sleutels
311 lIe11 uiet wordenA to~gepast, daar ons
dit te ver zouvoeren, maar wei wordt de
ontwikkeling van het menschelijk leven
en bewustzijD beschouwd in verband met
de verschillende rassen. OOk wOl'dt nog
met enkele woorden gewag gemaakt van
den invloed- ,op dat alles van de . zeven
stl'alen, dIe zich door alIe natwurrijken
heen doen geld en en 111 het me1lschdom
tot ulting komen in de verschlllende
temperamen ten. ,

Het geheel van deze voordracht waii
er op gericht, te doen zien, dat het bij
het beschouwen van den stamboom der
menschheid niet in de eerste plaats gaat
om onze stoffelijke yooroudel's, inuu:ers
, 'die zijn wij dikwijls zelf gew~e>5t~ ~och
meer om de ,vraag, waten hoe Ol1S beBuitenzOltg
wustzijn is gewol'den in den 'loop der til..
dell, en door welke invloeden en'~eact1es
PasarprijLen de mensch groei~ ,ei1zich langzaanl
maar z.ekel' ontwlkkeIt naar een eindVolgens een bericht van het Centraal- doel, welks lulster zander ~eerga Is.
kantoor Voor de Statistlek, verschenen in
de Zaterdageditie van dit blad, Is het
De lezing wcrd door spr. ,toegelieht
prijsverIoop in den kleinhandel van som- met eenige grafische voorstelllngen.
mige Inheemsche voecUngsmiddelen ills Spr. meldde tevens, d'at hij eIken ~n
dagavond om 7 uur beschlkbaar is vool'
voIgt geweest sedert de devaluatie :
hct beantwoorden van vragen. ,
Klappel'olie 25%, kippeneieren 18%,
djst 7 c/o in prijs gestegen, tel'wijl aardappelen en rundvleesch 111et gestegen
NOG EEN UUWELIJKSGll'vf
zijn.
ii'
,
De overzlchten der Buitenzol'gsche paVan Java's Uegcntell
sarprijzen geven nn betreffende deze
artikeleu de volgende uitkomsten:
Heel Inde tast nn in den buidel 0111
Run d v lee s c h per katti: bief- '1 Januari a.s. metecn huwelijksgeschen~
stuk gelijk gebleven; haas, lever, tong, voor'den dag te komen.
soepbeen en socpvleesch 2% cent g e-'
Ook Java's Regenten, willen niet achd a a I d, braadvlcesch 2% cent geste- . terblijven. Oak zij willen, geheel los van
gen.
het vel'ecnigingsverband, een stoffelijk
KIa p per 0 lie: per bierflesch blijr1< van, hun verknochtheidaan on~
van 10 op 13 cent gekomen.
Oranjehuis schenken en te. dien elnde
l{ ip pen e i ere n: gelijk geblcheeft men onder elkaar gelden bijeenyen.
.
gC'lameld. Er is reeds een comite geR ij s t: van 48-60 cent gekomen op vor.md bcstaande uitde nestors ,van hel)
Regenten-corps van de drle deelen van
56-60 cent.
A a r d a p pel en: per kattl, witt~ J'ava, t.w. Voor Oost-Java de Parigeran"
van 3 op 3% cent gekomcn, gele gelijk van Ngawi, voor Midden-Java de Regent
van' WOl1osobo en. vool' West-Java de
\
gebleven op 4 cent.
Regent van Tasikmalaja. Als secretoarm
dit comite toegevoegd de Regent
st. NicolaasCeest I. E. V. ie,vanaanTjiandj()er,
terwijl de oud-Regent
Het I. E. V. viert dit teest ill het club- R. A. A. 8ooJono, gewez.en lid van het
gebouw 'l'jilendek No. 12- op Zaterdag 5 College van Oedelegeerden, thans in
Decembe'r. De kinderen, die aan dit feest 'Holland vel'toevende veor de Permanendeelnemen, moeten uiterlijk 5 uur 's mid- te Rubber Commissie, aangewezen Is 0111
'dags reeds aanwezigzijn aldaar. st. Ni- het huldeblijk aan ide Prinses aan te bie ..
den. Waaruit dit zal bestaan,weet men;
colaas arriveert om 6 uul' precies.
nu, nog l1iet.
I.E.V.-Orallje..Bal
Zeer vermoedclijk uit het alo.mbckenTer gelegenheid van het huwelijk vah de prachtLg~ Japarasche houtsnijwerk.
Prinses Juliana met Prins Bernhard zll ,. He,t ,c~mire zal ter vaststelling van het
op een nader bekend te maken datlllU in huweIij'ksgeschenk 20 December a.s. in
de 2de week van Januarl 1937 eell Magelang bijeen komen, waarna het !Woo
Ol'anje-bal gehouden worden in het genten-cadeau per vllegtuig naar HolI.E.V.-clubgebouw alhier..
land ~al worden verzonden.
. .
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Schaatsenrlklen

ZlvenUllen

Sport en "ft!dstrlJden
. .

¥Ii

Wedstrijden te Mang-

A¥4

Laumtennis

Pieter Hruinsmu

o

gorol
LILLIPUTrERS
,)
.

Profs contra Amateurs
De Japs wlsten

ZEESTERREN

,

1f

2";"'~

-,.

Maandagayond werd in het Zwembad
Manggarai de onderllnge pclocompetltle
vcortgezet, zulks in verband met de
er rand op (!
schoolwedstrijden welke ZOlldagmorgen
hebben plaats gehad (n i e t 1 n he t
ve-aangelegenheld ! ,Zij openden dan Z 'w e mba d Man g gar a 1 zoo: ~
ook de toegangen van het stadlon, zoo- a I s a bus 1 eve 1 ij k vel' m e l' J!
dat Ieder
uit en in kon gaan. Zij sloten w e r d d o c h in h e t ZwemI
de loketten waar men toegangsbilletten bad T j i, kin I). Allereerst ontrnoetkon koopen. En om de ensceneerlng com- ten- elkaar -de melsles en weI de Lilliputters en de Zeesterren, welke beide
pleet te rnaken, gtngen de lijnrechters met 4 spelers ultkwamen en weI met de
van het veld, bleef de scheldsrechter volgende cpstelltng :
nlet op den stoet iltten doch ging bij de
Lilliputters:
netpaal staan, nam geen scortngsheet,
0,' Kaiser
geen potlood, doch telde ulb het hootd,
N. Weber
P. Ie
precles als bij een gemoede1ijk onder- I. Ohler
L. Brlnck
T. Patel'S
on.sje.
Zeesterren:
De Japanners kunnen het zlch als
e€n eel' aanrekenen dat zij iet.s nuchter-' D. Arends W. van. Nifterik L. Peelen
T. Nitsche
N~ PeetQom
nieuws gebracht hebben in be antithese
D. Hulst
tusschen profs "en amateurs. Wanneer
de Europeesche ondel'nemel's ,dlt overDe beide partijen wogen vrij goed tenemen en wanneer de amateurs verlan- gen elkaal' op, met een klein overwicht
gen 'zich te meten met de sterke profs, van" de Zeesterren. Laatstgeiloemden
kwamen dadelijk in den aanval, echter
dan kan e1' op deze wijze een krachtme:. zonder result-aat. De Lilliputters laten
tmg ontstaan tusschen een Vines en daarna. een ,'goede kans voorbijgaan als
een Von Cramm, een Perry en cen Aus- Liesje Brinck in de handen van de
tin, een Plaa ,en cen Borotra !
keeper schlet. ,De Zeestenen blijven in
den aanval, doch stuiten op de sterke
Immel'S aan de formeele voorwaarde, verdediging der Lilliputters. Bij een der
aat amateurs niet In het veld mogen doorbraken van de Lilliputters weet
komen tegen profs in wedstrijden waar- Liesje Brinck vrij te zwemlnen en ha~r,
VOOl- ent.ree geheven wordt, is voldaan! team de lelding te bezorgen. Ondanks
Slimme kereIs, die Japanners.
het overwicht del' Zeesterren zien deze
geen gelegenheid een doelpunt te forceeren, zooda t de rust met 1-0 voor
de Lilliputte\rs ingaat.
Na de rust zetten de Zeesterren ~r
De teuniscrack komt niet
alles op gelijk te maken en het duurde
dan ook niet lang of zij slaagden hlerin
met een ver schot v,an Loes Peelen
Even later wist W. van Nifterik de
Zeesterren de leiding te bezorgen. De
Lilliputters lieten het hier echter niet
bij en het was Ida Ohler die na vrij"
gezwommen' te J zijn, voor de gelijkillaker zorgde.~ In deze. stand kwam geen
'verandering meer aangezien beide partijen zich hoofdzakelijk tot het vel'de~
digen bepaalden. Het was een buitengewoon fanatiek gespeelde wedstrijd.
ORCA'S -

1-4

IIAAIEN

Hierna gingen de jongens met de
volgende opstelling te water:
Orca's:
F'. Klerk'
F. van seters
B. Cramer
J. van
Ouwerkerk
A. Roys
T. van den Berg , J. Kuyt
Haaien:
L. K:ussen
K. Geerling

Het reeds toegezegde bezoek aan Nederlandsch-Indie in Maart 1937 van Fred
Perry, den internationalen tenniscrack,
g'aat, naar Aneta verneemt, beslist niet
door. Het moet ultgesloten geacht worden, dat Perry hier zal spelen, daar hij
prof geworden is en de Federation Internationale de Lawntennis, waarbij Nederlandsch-Indie is aangesloten, het
spelen van amateurs tegen profs verbiedt. Bij de tournee van Cochet in Juli
1935 zijn reeds enl.stige aanmerkingen
gemaakt door de Federatie, zoodat Tilden, Elsworth en Vines, die thans een
tou\'nee door de Philippijnen maken
(wat mogelijk is, omdat de Philippijnen
niet aangesloten zijn, bij de Federatie)
evenmin kunnen worden uitgenoodigd
naar Java te komen om er .wedstrijden
te spelen.
Voorts 'kan Aneta nog melden dat de
wedstl'ijd Perry-Vines zal plaats hebben
op 6 Januari 1937, en weI in MadisonSquare Gardens te New-York.

,,ltll1etiek
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{{fazeula bij voetbalwcdstrijc.l gewoud

Vines.
hooge klasse heeft. Wie kan het iets
schelen of het prof- of amatelll'tennis
is? Inderdaad, het kon niemand iets
schelen. Daarna kwam Tilden tegen
Vines. Oat dum'de vijf sets lang. Tilden
leidde tot in de vierde se~, kon het toen
niet meer bolwerken. Hoeveel sympathie
de kleine Japs oak voor hem lfeten blijken.
Twee zulke nummers zijn echter nlet
lang genoeg voor Japan. In dat land
duren de toolleelvoorstellingen immers
vijf uur, geeft men minstens 11 numnlers bij de paardenrennen. Alzoo wern
€en derde partij aangekondigd. Niets
minder dan ...... : mej. ,Sharp en 'Tilden
tegen mej. Okada en ,Ohara. 'fwee rasechte amateurs. En daarna zou Vines
tegen den amateur, toekomstigen kampioen, Fukuhara spelen!
(
Wat deden' de Japanners om dit mo:
gelijk te 'maken? Zij Heten door de
luldsprekers aankondigen dat deze wedstrijden een toegift beteekenden, een
vriendschappeliJke ontmoeting, een pri-

•

.Flet Phohi-sportprtuu.je

, Tijdens de 3de k\ass~ voetbahnatch
tusschen Bergum en Drachten, welke
wedstrljd g-espeeld werd te Bergum, bekwam de bekende sprinter Klazema een
beenbreuk.
NURMI '.rEGEN

DA~mSA'fHLETIEl{

De Haaien waren sterk in de meerderheid, waarbij vooral het snelle spel
van de voorhoede opviel. Reeds dadelijk
toen de bal werd uitgegooid, maakten
de Haaien zich hiervan meester en voor
iemand er op verdacht was, had Karssen reeds met een ver schot zijn team
de leiding bezorgd. Even later wist van
Raay de voorsprong te vergrooten. De
tegenaanvallen van de Orca's zijn piet
gevaarl1jk en Maassen heeft ,met sehoten van Roys en van den Berg dan ook
geen moeiIijkheden. Van Raay is gelukkiger, met een boogballetje weet hij voor
de Haaien het derde doelpunt te maken,
zoodat rust met 3-0 voor de Haaien
ingaat.
Na de rust komen de Haaien met een
veranderde opstelling. Van Raay heeft
zich if de achterhoede teruggetrokken,
terwij de plaats van Geerling door
Siermans wordt ingenomen.
De eerste aanvallen zijn thans voor
de Orc'a's, die echter Maassen op zijn
plaats vlnden. De- Haaien hebben ech..
tel' meer succes eQ. thans is het M. Kuy~,
die met een Ol1verwacht schot Klerk
weet te ve;schalken. H~ spe! verplaatst
zich nu zeer snel en ondanks het kunstlicht kan men e1' een behoorlijk tempo
inhouden. Tenslotte, wordt het zwoegen
del' Orca's beloond en weet van den
Berg na goed samel).spel met Cramer de
eel' te redden. Verandering in den
stand kwam er niet meer, zoodat de
Haaien welverdiend met 4-1 wonnen.

"Dames behooren niet aan het Olympisch athletlektom'nooi deel te nemenheeft 'Nurmi aan een medewerker van
de Tel. gezegd. - "Een speerwerpende,
hoogspringende of hardloopende vrouw
kan ik eenvoudig niet zien. Zooiets is
versdhrikkelij'k. Oat moest verboden
worden!" "Een vrouw die met een speer
werpt of een kogel stoot, vind ik net
zoo el'g als een vrouw die worstelt".
"Moeten aIle vrouwen van de Olympische Spelen verdwijnen?" waagde de
journalist nog te vragen.
"Waarachtig niet! Maar laten zij bijvQol'beeld zwemmen. Kijk naar uw vrou_
welijlke landgenooten. Die leveren prestaties, waarvoor ik diep respect heb en ...
zij blijven meisjes en jong~ vrouwen. Het
was een genot, die Hollandsche meisjes
in Berlijn In act1e te zien".

Is O!"(utje..team op retour? - Neeu, zegt Groothoj], - Proefnettling der Keusecommissie - 1/orstelijke
belangstelling voor sport \
I

Kort geleden is In Friesland bericht
ontvangen, dat de befaarnde Frlesche
De helft van de competitle Is nu achhardrljder op de schaats, Pie tel' Bruins- ter den rug - ' aldus ving de hear,Orootrna, arkontstlg van Snook, te Orand Ra- hoff glsteravond zijn sportpraatle voor
pids in Amerika op 82-jarlgen leeftijd de Phohi aan.
Is overleden:
De competitie gaat vrij gelijk op. AIleen in het Oosten en Noorden zijn enMet .Pleter Bruinsma is een van de kele clubs wat wedstrijden acuter.
"In de verschilende afdeelingen leiden
nesters op de schaats heengegaan, aldus het "Alg. Bbl." Hij heett groote da- thans Ajax, D. W. S., Go Ahead, P. S. V.
en Be Quick..
gen gekend! Op de Internatlonale Qanen was hij geen onbekende en hij heeft
Ajax' positle aan den kop is stevlg,
meermalen den grooten schaatsenrljder doch D. W. S. mag, ,nu de eerste helft
verstreken is, nog geen victorle kraaien,
Axel Paulsen partl] sexeven.
haar kansen zijn daarvoor nog te onze-
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3 2 15· 10 5 1,67
2 1 13 5 3 1,:>0
3 ' - - 3 - 4 11 0,00
V.

Haaien
Tarzanen
Orca's
M e i s j e s.
Zeesterren ,3 2 1 5 8 4 1,67
Mossels
2 1 ~ 1 2 4 3 l,UO
Lilliputters 3 1 2 1 4 9 0,33
Aanstaanden Zondag worden de wedstrijden in het Zwembad Manggarai
voortgezet.
JOPIE \VAALBERG STILL GOING
STRONG,

Bij de internationale zwemwedstrijden
te Schiedam ZWQm Jopie Wa~berg de
100 meter schoolslag in de Nederfandsehe recordtljd van 1 min. 25,8 sec.
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Tenslotte herinnel'de spreker nog aall ", ~",:,
het succ~s van Jopie Waalberg in Schie- '
dam die op de 100 meter schoolslag het
Nederlandsch record evenaarde door deze
in 1 min. en 25,8 sec. af te leggen.
Willy den Ouden was bier niet op dree!
en tikte als derde aan.
Te Amsterdam is de kunstijsbaan her- .
,opend en velen maken er gebruik van.
Er wordt ook ijshockey gespeeld.
Oit gaat thans uitstekend, want er zijn
twee Jonge Canadeezen, experts op dit
gebied, die na' de beeindiging hunner '
studie een reis door Europa maken en'
geheel belangeloos of om een introductle
in verschillende kringen te krijge'n gaa'(ne bereld zljn onderricht te geven.

De stand del' competitie luidt thans:
0 11

klasse sterker dan de overige cluba ,
Bovendlen kunnen wij nog wel een
tweede ploeg in het veld brengen, die
met ons Oranje-team in krac'ht zeer
weinig verschllt. Oit bleek weI onlangs
in Rotterdam, toen het RotteJ;dall)sch
elftal met enkele internationals aangevuld het Nederlandsch Bondselttal behoorlijk partij gar,

De Keuze commtsste staat nu
een interessante
proefnenHng. Het
Bondselftal zal tegen de Hongaren spelen en de Zwaluwen zullen tegen de
Rco<le Dutvels (het "officieuze" elftal del'
Belgen) den strijd .aanblnden. Het
ker,
Bruinsma ward in 1858 te Sneek geBondselftal speelt met de voorhoede van
Ook Go Ahead staat zeker nog nlet
boren. Zijn eerste groote rijderij was die safe. Deze - ploeg heeft immel'S hetzelfde het nationaal team en de Zwaluwen spevan mannen en Vl'ouwen te Leeuwarden puntenaantal als Heracles, welke posl- len met de achterhoede van de OranJeploeg. De mlddenlinie Is verdeeld. Deze
op 12 Januari 1887. Daar won Pleter den tie ze nog' te danken heaft aan het feit.
spelers worden aangevuld met eminellte
prijs met zijn pal'tner Dora, de Vries. dat Heracles tegen de Enschedesche eerste klassers.
Grooten naam heeft Bruinsma verWOl'- Bqys Zond~g e~n puntje heeft laten zitMen is vol verwachting wat .de~~
yen op 22 Januarl 1885 op den interna- ten.
tionalen wedstrijd op de Groote Wieleri
De overtge leidende teams zullen zlch proefneming zal opleveren en leel'ell,
Om terug te keeren tot de competitie.
bij Leeuwarden, waarvoor de bekend-lin den loop van de verdere compettle
C.V.V. verloor van Ajax en verd.iend,
ste 'hardrijders van die dagen waren in- weI weten te handhaven.
.
Feyenoord heeft dus in afdeeling II want de laatste ploeg was sterI{er. C.V.V.
geschteven. Leeuwarden was in feest.
..
.
Zondag het onderspit gedolven. Feyen- bezit nog te weinig ervaring om te.gell
toOl,
want el weld ,v~el pubhek ver- oord, dat dit seizoen, reeds 33 doelpun- de beweeglijke voorhQede van het tech..
wacht. Geen wonder,' w~nt bek,ende ten heyft \gescoord nloest het met 2-1 nisC'h veel betere 'Ajax op te 'KUnnen.
Noorsche en Ellgelsche hardrljders Z()U- afleggen tegen Hermes D. V. S. waardoor Ajax speelde zonder geestdrift. docb met
den voor het eerst tegen de Fl'iezen uit- D. W. S. de leiding met 1 punt voor- groote handigheid.
Van Reenen speelde in deze m~tch
komen. In Nederland werden de Frlezen sprong heaft overgenomen.
In die dagen de vlugste rijders (ler weA.s. Zonda'g komt Feyenoord bij D.W.S. een goede partij op de lllidvoorplaats.
D.H.C. zal weI niet meer in kunnen
op bezoek. Voor deze match bestaat
reId eacht
g
.
uiteraard zeer veel belangstelling. De loopen. Lagendaal, het beroemde kanon,
tribunes laten echter uiet meer dan 7000 is in het !luwelijksbootje gestapt en
Op ,den dag voor den wedstrijd, die toeschouwers toe. Hetgeen voor de groo- D.H.C. zal ~onder hem'wgen D.F.e. moeBruhlsma beroemd zou maken, arriveer: te vraag lang niet t6ereikend is. D. W'. S. ten spelen.
den de Noorsche hardrijders Axel Paul- wi! daarna in het Amsterdamsche staLagendaal is getrouwd met de dochter
5en en Carl Werner. Zij Heten zich naar dion den wedstrijd houden. Dan is er van den voorzitter van Xerxes: er be·
de Wielen brengen en bonden er de tenminste plaats voor 35.000 voetJ>al- staat dus weI kans, dat hij sPQe(iig weer
schaatsen onder. Maar het ijs was alles- enthouslasten. Maar dlt zou b.v. voor op het groene tapijt verschijnt.
.
behalve fraai; het weer stond naar idooi Ajax vele duizenden toeschouwers minDe
wedstrijd
A.D.O.-D.F.C.,
die
met
en het Het zich op den voormiddag del' beteekenen. Daarom mag danook
reeds aanzieu, dat de wedstrijd van den aIleen tot dergelijke regellng worden 0-2 eindigde, was een tweede kIa-sse..
',olgenden dag een waterpartij rou wor- overge.gaan als de Amsterdamsche ploe- vertooning. Met Blauw-Wit wil het niet
den. Eveneens waren de Frlezen aan gen er zich accoord mede verklaren.
best ,vlotten. Nadat de ,rust met. den
het oefenen. Of de Noren den kamp me~
Feyenaord heeft thans verzocht op een stand dubbel blank was ingegaan, wis..
de Friezen duchtten, of dat zij he~ del' Kerstdagen 1e mogen spelen, daal' ten de stormvogels in de laatste helft
Friesche ijs niet vertrollwden, feit was, geen del' andere hoofdstedeli}ke ploeg en twee doelpunten te scoren. Het vogelnest
oat zij des avonds te Leeuwarden eeil dan voetb~lt.
bleef geheel maagdelijk.
kaartje kochten en vertrokken.
Met R.C.H. wordt het steeds erger : nu .
D. W. S. zal echter weI nlet voor uitAxel Paulsen vooral heeft heel wat stel te vinden zljn. De Rotterdammers weer een 3-1 nederlaag tegen Excelsio~ I
In den wedstrijd H.D.V.S.-Feyenoord
llloeten hooren over dat eigenaardige zijn op het oogenblik immers nog onvertoonde
de laatste ploeg een te kort
der
den
indruk
van
hun
nederlaag.
weggaan, waarop nooit het volle licht
Voo1' ,D. W. S. is het een belangrijke gehouden spel en viel te veel aan. BreItis geschenen. Toen waren er nog maar
enkele buitenlanders over, n1. Oeorge wedstrijd'. Wint zij, dan zullen we deze ner bleek biJ de Schiedammers een goed.
Smart, Goodman Tebbutt en Burling- ploeg . vermoedelijk. in de kampioens- keeper. H~t slot was 2-1, nadat de SChleham, alle drie vermaarde Engelsche competitie te, uanschouwen krijgen, al- 'dammers eerst met 2-0 geleld hadden.
Haarlem-Sparta werd 4-3. Sm,it
schaatsenrijders, en de Canadees Tom dUB de heel' Oroothoft.
In het Oosten kampen niet slechts de speelde bier weer brill ant, zooals spreDay. Van Friesche zijde reden mee de
bekende hardrijders Marten Oastelein, gelijkstaande rivalen Go Ahead en He- k~r zelf heeft kunnen constateeren.
Veninga, Pieter Bruinsma, Renke van racles,! doch tevens het gevaarlijke
Bakhuys wordt bewaakt
del' Zee en vele anderen. Pieter Bruins- A.G.O.V.V. om den kampioenstitel !
Over eenlgen tijd is er dan de inter-,
ma sloeg dien dag den Engelschman
H.B.S. legde het af tegen D.W.S., met
Tebbutt, Okke van del' ,Berg, W. Zijlstra landwedstrijd nuitschland contra het
Hefst 4-0. Bakhuys werd in deze 'kamp
en R. van del' Zee. Hij won de 5 ritten Oranje-team.
'voortdurend bewaakt en kon dus nlets
gemiddeld in 3 min. 50 en ,~en vijfde sec.
Pessi.mlsme over Oranje..team presteeren. De rust brak aan met 3-0.
De weersgesteldheid was dooi ~n mist,
de temperatuur 36 a 38 graden FahrenDe wedstrijd K.F.C.-V.S.V. was snel en
heit, wind Zuidwest, glad en vriJ hali<! ljs.
Gezien het resultaat tegen Noorwegen, aantrekkelijk en eindigde in een draw
'
Bruinsma won dien dag f 600 plus een zijn vele sportslui pessimistisch gestemd (3--3).
ten aanzien van deze ontmoeting. Men
gouden meda1lle !
Bij den wedstrijd v.u.e. contra Z.F.C.
vindt, dat onze internationals te oud
bleek hoe zwak sommige eerste klassers
Inmiddels was Bruinsma zoo beroemd worden en dat de Nederlandsehe ploeg zijn.
te
welnig
goede
reserves
beschikt.
over
geworden, dat vele collega's hem on'BQys -lleracies in het Oosten werd
gaarne zagen verschijnen om het tegen
eveneens een draw, een gelukje VOQr Go
Spreker
is
het
hier
niet
mee
eens.
hem op te nemen. Toen de Friez.en,
Ahead, dat thans mede aan den spits
waarbij o.m. ook Pieter Bruinsma, op' de Men zegt weI eens, dat wij boven, on- staat.
'
zen
stand
geleefd
hebben
met
het
naijsbaan te Edam verschenen om er,deel
Go Ahead speelde tegen Wageningen
te nemen aan de hardrijderij, weigerden tionaal elf tal. Maar als men bedenkt,
dat in de K.N.V.B. 877 elftallen spelen zonder den sterken vleugelman De Vries.
de andere 83 rijders mee te doen
.
met in totaal rond 10.000 spelers, dan Het werd een 2-1 overwinning voor Qo
mag men aannemen, dat wanneer men Ahead.
Bruinsma heeft op 22 Januari 1886 te hieruit de elf beste kiest en ze onderHamburg tegen Axel Paulsen gereden werp~ aan de moderne methode voor
A.G.O.V.Vo's achterhoede
Hlj gaf den Noor een mooie partij, maar teamvorming, het bereikte resultaat almoest tegen zoo'n eersterangs kracht tijd weI eenigszins boven de rest zal
A.G.O.V.V. beschlkt over de sterkste
het onderspit delven.
uitste-ken.
achterhoede in het geheele land: deze
bestaat uit Weber, Kiuin en Gabriels.
Na 1890 begon zijn hal'dl'ijdersglorie
Als men dan bovendien enkele spelers Men zlet danook dat in dit geheele selsnel te verbleeken. Hij vertrok naar heeft als ~Bakhuys en· Smlt dan is het zoen deze ploeg nog maar 5 doelpunten'
Amel'ika, waal' hij later ook Is gehuwd .. landsteam inderdaad logischer wljze een in totaal tegen zich heeft!'
De heel' Groothoff memoreerde nog
even de overige uitslagen, waarbij hij
overigens weinig commentaar had te
voegen.

Competitiestamt

J
IJlllde aan Ollze zwemsters

F. van Raay
M. Kuyt
F. de .Kater J. de Jong
A. Maassen

BEKEND PRIESCII IJARDRIJDER
OVERLEDEN

Vurstelijke

bel~llgstellillg

. Woensdag \ a.s. komt een Berlijnsche .
ijshockey-ploeg in Nederland om tegen
het Bondselftal te kampen. Prins Bern..
hard heeft reeds de wensch te kennen
g~geven dezen wedstrijd bij te wonen.
~
~ A.s. Woensdag heert voorts een voetbal- ..,r;J.;
Een stoet vun oude autoll1obielen - alle gebouwd voor 1905 begeleld
wedstrijd plaats tusschen Sparta
,t!/
een moderner vehikel, reed ollJangs Qvel' tIe \Vestlllinster brug te Louden Feyenoord ten behoeve van den bloed';/ '
ter gelegenheid van de herdenking van den "Emancipatie-dag". VOOrOl) een transfusiedienst. Prinses Juliana zal b~
penz van 1890.
dezen wectstriJd tegenwoordig zijn. f~

door

en

.

. ,

;

o

-

F

Off. Berichten
•

Jitll l\Iollisolls Heeortlvlucht

Economlsche Zak,en

'Angstige momcnten voor Cairo

'rijdelijk belast met de waarnemlng del' betrekking van Iandbouwkuudig'e ('11 met standplants Buitenzorg, toegevcegd aan h~t Hoo~~l
van den Dienst voor Landbouw en Vl~chenJ,
tevens directeur van het Algemeen Proerstation voor den Landbouw, ten elude te
worden belast met werkzaamheden van
landbouwkundigen aard bi] het Landbouwkundlg Instituut van genoemd Proefstatlon
ir, KOESNOTO, partlculier.
Benoemd tot commies bij het oentraal
Kantoor voor de Statistiek MOHAMAD DEHAN, thans waarnernend commies bij geucemd kantoor,
Idem tot Ie klerk bij het Centraal KantoOl' voor de Statistiek de heeren Mas
DACHLAN'. DARISIHIM SIMANDJOENTAI<, TH. 'DENGAH en mejuffrouw LAUW
SIOI< NrO, thans waarnen1'end Ie klerk bij
genc-emd kantoor.
Idem tot klerk bij, het Centraal Kantoor
voor de Stati~tiek de heeren· A. W. FELS,
J. HOETAGALOENG, OERAI MOEMININ
NALAPRANA, M. SAPII en DOGAM GULTOM, hans waamemend klerk bij genoemd
kantoor.

Per heden uit Cairo ontvangen telegram kregen wij de bevesttging van
M~llisons landing te 3, um; 27 (G.M.T.)
. te Cairn. Zooais men W~-Bt, warden na
. Mollisons vertrek vanuit Marseille tegenstfljdlge berlchten de wereld ingezonden volgens welke er alle aanleiding
bestond, dat Molltson zljn recordpoging

zou opgeven.
Intuss~hen is Mollison na een zeer
kort oponthaud, \ benoodigd VOOl" het innemen van brandstof, naar Khartoem
vertrokken. Het he eft :er allen schijn
van, dat Mol1isol1 er in zal slagen het
record te breken, dual' hij het traject
Croydon - CaIro in slechts 17 uren en
56 minuten lleeft volbracht. Te Marseille hecft hij nog geen twee uur vert<>efd.
.

Volksgezon,dheid

l\1.JIHson verklaarde bij aankomst
te Cairo, dat zijn benzillcvoorraad
,tijdcns de vIncht vanuit l\farseilIe
zOQdanig geslollken was, dat hij Cll
zijl1 mcdclliloot kort voor Cairo
reeds klaar warell om met eell pal'achute uit het toes tel te sluillgen!
E~n nader bel'icht l1leldt de behoudon a.ankol11st van Mollison te Khartoem
'.om 16.45 uur; om 22.00 umo hoopt l\folUson weer te starten, waarbij hij denkt
leeds, om 6.00 um' te Kisul11u te zijn.

nEYiUA:~S EN SLUrr~R

Eell telegram uit Den Haag meldt"
dat de sportvliegers Heymans en Sluyter op 28 November Gaya bereikten en
op 29 November Jodhpur na tnsschenlandingen te Allabahad en Jhansi.
De vliegers zullen twee dagen te JodhPUl' blijven VOOl' toest-eh'evisie.

Schaken
"
HUISHOUDELIJI{E WEDS'I'I{IJD
VAN "I<.HAJIAT"

De stand van bovellgenoemden wed~trijd is op het oogenblik als voIgt:

K r a In a t I (Ie tiental) :
Sadia H~2 nit 17; Iskandar 14 ult
·
1311 ·t
20 ; T 0 b mg
/2 Ul 15; Kadl 13~2 uit
17; Tata 12 uit 21; Dahar 11 uit 18;
,Pane 11 uit 18; de Nijs 10~2 uit 13;
Fels 10 uit 12; Soedarsono 7 uit 14.
.'
K r a 111 a t II (de rest) :
Winoto 7~2 uit 18; Hegensburg 7%
uit 21 ; Pattinama 5% uit 12 ; Gerritzell
5 11 uit 13 *) • Ishak 5~ uit 18' Noerid
/2.
,
. '
2 / '
5 Ult 12; LIe Oen An 4~2 ult 18; Bern~sco 3 nit 21; Salomo 2%, uit 8 *);
Alatas 2% uit 15; Simatoe~ang 2 uit
8; Voogt l~ uit 7 *).
1-

_. '\$imt·
"

Lucluoaort

.

193~

vall nltlSllng, ,1/ December

_

•, . .

De met een s~elletJe aan&eteekende
~peler$ n~Qb~ll ~Ich ternggeLrokkel1. •

Verkeer ell Waterstaat

p. T. T.

Benoemd tot hoofdopzichter bij de S. S.,
J. M. DE WITI, opzichter Ie klasse bij genoernden dienst,
Benoemd tot hoofdopzichter bij 's Lands
Waterstaat en blijft toegevoegd aan den restdent van Atjeh en Onderh, J. F. A. TORBAL, opzlchtcr bij idem.
Geplaatst bij het bedrijf del' haven van
Oherlbon, de tijdelijk waarnemeud Ie klerk
bij het Havenwezen A. H. J. MUL, thans toegevoegd aan den Directeur del' ha ven van
Semarang.
, Verleend wegens zesjarigen drenst acht
maanden verlof naar Europa aan ir, H.
LELS, ingenleur bijden p. T. T.':dienst, ingaande 1 November 1937.
Benoemd' tot teleroonambtenaar Ie klasso
bij den P. T. T.-diellst, H. S. DJIE, tijdelijk
waamemend telefoonambtenaal' Ie klasse bij
genoemden dienst.
Benoemd tot opzichter bij 's Lands Watel'staat en toegevoegd aan den Gouverneur
van Ceh;bes en Ondel'hoorigheden, Raden
SOEKIRNO BRONNO, ambtenaal' op wachtgeld, laatstelijk opzichter bij idem.
Verleend wegens gewichtige (particuliere)
redenen gerekend v:an 11 October 1936 e'en
bil~nenlan~sch
verlo! buiten bezwaar van
den Lande voor den tijd van een maalld
aan SOEJOED, onderopzichter Ie klasse bij
de S.S., door te brengen te Meester-Comelis,
Verleend wegens langdurigen dienst Cell
jaar verlo! liaar Eu}'. aan N. NEIJNDORFF,
opzichter bij de S. S., ing'aande 16 Augustus
1937.

Herbenoemd tot .klerk en geplaatst te Batavia-Centrum IJOEN, ambtenaar op waclitgeld Iaatstelijk idem.
Herplaatst als tijdelijk waarnemend tetefoniste Iste klasse te Palembang mej. H. F.
VAN MOTMAN, ambtenaar met binnenlandsch verlof bulten beswaar van den Lande laatstelijk idem.
Overgeplaatst van Mcdan naar BatuvlaCentrum de klerk tste klasse IMAN SOEDJOJO.
'

I

Batavia I 157,89 :\1.• Ha(llvia 11 61,66 i\J;
17.00 GrahlOfoonllluziek.
17.30 Persbcrichten.
17.45 Gramofoomnuzick.
18.00 Instrumentaal-progralllllla.
1!l.15 Radio-praatje.
19.30 Vocaal- programma.
20.30 Piano-concert in Es-dur (1'Tr. Li~zt).
21.00 Hawaiianconcert.
22.30 Luclltige klanken.
23.00 Sluiting.

BUlldocng 1'. ill. Y.
58.03 l\1, en 90.63 l\L
17.00 TheecOl1cert.
17.30 ZiekenhalfuurtN door ds. N. I{laassen.
18.00 Gewijde muziek.
18.05 Zang 'met piano.
18.20 Mandoline, trompet Cll guitaar soli.
18.40 Persberichten. Op 90 M.: Muzikaa1
programma.
19.00 Dansmuziek.
19.20 Boekbespreklllg.
.
19.40 Conc~rt door de gebroeders Steiner
~n hun Wiener 01'chester,
21.30 Hongaarsch programma.
21.45 Opera~aria's.
. 22.00 Dansmuziek.
'22.30 Gramofoonll'~uziek.
23.00 Sluiting.

2 ,..

f

..

1\1elkrn1) (l 0 r tcn
BATAVIA.·

Over hettijdvl\k 20 tot ell

met 26 November 1936

c
1.
2.
3.
4.
5.
6
7:
8
9:

Ju:stitie
Werkzaamgesteld bij den Dienst del' Algemeene Re<:herche bij het Parket van den
Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof
van Nederlandsch-Indle J.J. VERMEULEN.
commlssarls van Politie 2de klasse,

" "Mr. COl'l!clis"
10. Melkel'ij

Familie-Berichten

..

'... ADO"
• • •
11. Melk'iH'lJ"

BATAVIA

7,62
10
13,10
19,10
Opkcopmelk ') Laatste opg.
7,75
10
14,10
23,10
Opkoopmelk *), Laatste opg.
7,25
lQ
10,80
18,60
Odo. 23 Nov. '36.
7,50
10
13,80
21',30
8,12
10
11,70
18,80
Opkoopmelk. *) Laatste opg.
6,75
9" 7,70
10,20
8,8
8,90
12,30
7,75
9
8,70
10,70
7,62
10
9,60
13,30
7,37
10
6,20
7,40
7,75
9
9.10
14,70
7,87
10
6,80
7,40
8.25
10
~.50
9,80
8,6:)
10
7,W
11,00

/ "

Bidal'a-Tjilla

Kalibata Lt. A!!Oen~
~
~

12, Boerdel'ij "Swaga"
13. Melkel'ij "de Si~rkan"

e

d

"
rxro, 20 Nov. '36. Samenstelling ondeugdelijk.
7,62
10
13,4Q
21 20
1'.~
klasse
8,-10
6,80
8:40
3e
"
7,62
10
13,70
19,20
Ie
7,37
10
8\90
11,60
3e
7,50
10
780'
7,60
3'e
8,10
8'12,3e
"
8,87 ' • 10
5:30
6,90
4e
"

M:elkerij ADO" Kaltbata Lt Ago'cl1<7
Boerderf ':,Mellteng" c
'HaliIil0en~Weg
Moehijin
KaliQata Lt. Agoeng
Boerderij "Goentcer"
Kaw.t-weg
Melkert] "Radio"
Koenmgan
H Saoba
Kemang
AilOWa1' bin Sioen
.-\ Pantjoran
H one
Marnp. Tegalparang
Melkerij "Tjililitan-Bes,u-"
Tjililitan.
Besar

Gang Boentoe
'Bidara-Tjina

1e
I e ""
Ie
Ie
2e

I,

Ie
"
Ie
Ie
"
3e
"
3e
3e
2e'
4e
2e

14. H. Moehamad Saleh
~ela' Lanla
15. H. Moehamad Tojib Mamp. Tegalparang
16 Rameli bin Ali
Man1p. Prapatan
17' H Abdoe1 Adjit
Koeningan
Nov. Cordedus - H. B. M. Lange (z).
IS'
Abdoe~omad
Mamp.
Tegalparang
J. Palings - B. Chr. v. CUijk (z).
19'
H
Go11am
Said!
Goenoel1g
Sahar1
" J. G. v. Leem - D. G. Roso (d).
.
Bangka
" J. Leenstra - A. A, O. Gassner (d). 20: Tabrani bin H. Ali
3'~
21. H. Abdoeloh
Mamp. Tegalparang
" K. Pletersz - f\I. L. Dinsbach (d).
3e
"
Ch. Teerling - J. L. C. O. Dozy (z). 22. AbdoJl Madjit
Pela Lam')
3e
s'
'r. E. The - Tjoa Hong Nio (z).
a. Deugdelijkheid (i\l cijfers) v.d. samellstellirlg d~l' mel~ (max. 10'>
H.K. K. Latumanuwij - T. J. T.
Bijns (d)
b.
lJ
,."
v.d. tQestand del' melk. (max. 10J
" J. Simons '- Chr. V. Gosewisch (d).
c."
v.d, inrlchting del' melkerij (max. 15) U)
W. Kh~eman - F. Hinlte (z).
d.
v.h. bedrijf (max. 25) U)
I'
M. E. Cohen - J. J. vOd Wijst (d).
e,\
Eindbeoordeeling uit hY2H~nisch oogpunt.
H. K. Tjia -. J, N. Tjoa (z). #
" Th. Thceng - L. A. Severing (d).
Ie klasse 48 tim 60 pWlten, mits ,voor a en b tczamen mil1stens 17% behaald wonU
i, A. J. Riche1 - H. Avid Hoog (z).
2e
,,40 tot. 48
II
a en b
15%
H· Alexander - Hindoen (dL
3e
II
32 tot; 40
II
II
a en b
IH~
" J: J. Thenu - M. J. Jubido (z).
4-e
II beneden 32
' II
II
a. en b
,,13~~
••
J. A. L. Steenhuizen - A. L. Cohen (d). ,
Geen
classificatic,
Walll1eer
de
melk
olldeugdelijk
is
(van
samel1stelli~l~
en/o!
va"
I'
R. Berghman - E. L. v. Room <d).
" J. C. v/d Reyden - J. J. Erdtsieck toestalld) of bij vervalsching. .

Geboortel1:

.

d!I

B. It. V.

'

melkerijell.

\

'1'

,

Hatavh\ I 126 :\1.
Engelsche taalcursus.
Persberichtell.
Kamermuziek,
Avondwijding (N,I.C.R.O.-sprekel·).
Concert Nil·om-Ork-est.
Populuir allerlei,
Dan~ll1uziek.
'
Populaire grumophoonllluziek (zenders PMN, Pl'iok, SQerabaia I en
YDO) ,
23.00 Sluitlllg,

-,

°

Radio-programma's

18.03
19.9"0
19.20
20,10
20.30
21.30
22.00
2"l,30

'll't~\D
' / '

21
20
22
22
22
• Benoemd tot ingenieur bij de S. S., b'. 23
\V. A. J. p. SMULDEHS, ambtenaar vall 22
buitenlandsch verlof terugverwacht, laatste- 23
lijk ingenieur bij genoemden dienst.
Tijdelijk belast m~t de waarneming van de 24
betrekking van Staf'employe bij de Post~ 25
spaarbank, W. A. DE RIJK, te voren parti- 25
26
culier.
Billuelllalldsch Hestuur
Benoemd tot bouwkundige bij de S. S., 25
W. H. DE GROOT, Hoofdopzichter b.ij ge- 241
23
'
B'2paald dat de assistent-resident titulair noemden dienst.
25
M. F. ENGELS, geplaatst wordt in de l'esi25
den tie Bangka, instede van in d'a LamBoschwezen
pongsche Districten.
27
Geplaatst in de Lampongsche Districten,
Aan den mantri Ie klasse bij het Bosch- 26
de flmgeerend controleur p. :M, VISSERS,
(z).
.
bouwproefstatioll Mas DJOJOSOEDAR:\10,
than,:; geplaatst in de residentie Bangka.
is
op
verzoekwegens
volbrachten
diensttijd
.) Van door een vergUlming gedekle
Verleend, .wegens zesjarigen dienst acht
v e r I e. den
U) Volgens de 1aatste ODnam~
maanden verlof naal' Europa, aal1 den secre- met ingal:g .van 28 De~ember 1936, eervol r
taris van lr.::t gouvernement del' Oostkust ontsla'g mt ~. Lands dlenst verleend met 123 Nov. M. E.Jansz (V). 74 jr.
19
J A v/d Heiden (m) 1 jr
van Sumatra G. W. ~'RIS, met bepaling, dat f€cht op p('wn.oen.·
De bo[chopzl~hter KABOEIL PRAWIRA.. ~ 21 " G. d. F. E. D. Klopper (n1) 83 jl'.
hij zijne betrekking zal nedel'leggen op een
ADIWIDJAJA
IS
toegcvoegd
aan
den.
b6sch23
,.
A
P Schnijder (m) 71 jr
Goor den resident, belast met het bestuur
. . 25 " p. Davies (v) 65 j r . ·
I Pattiselano - Groothulzell" z.
over het gouvernell1'2nt del' Oostkust van Su- beheerd'er van. Bondowoso.
De boschopzlChte1' MOH~.MAD IRSAD IS 24 " J' K Wilde is (m) 27 jl'
I Ch. L. Wirth --: van den Bossche, d ..
matra nader te bepalen, datum in de 1ste
ee.rvol ontheven van de tlJdelijke waarne- 23
Lv' Polanen Petel (m)' 46 jr
,~. Oertel - van London, d.
helIt van de maand <Xtober 1937.
van het resso!t ~l~kah.
26
P: H. Schout'e (m) 7, dg. . .
G. J. F. Cuno ..:.- van del' Sal', o.
Ont.slagen uit 's Lands dienst op verzoek, lUmg
De two boschopzlChtd O. M. LOEMBAN
H u w 1 ij ken'
A. Roskam - 'fer Haar, d.
met ingang van Ultimo December 1936 we- TOBING
is belast met het r~ssort Klakah,
,e
MAd K i '
Mr. L. J. H. ell. A. de Bourbon ~ Nau~
g'ens volbrachten diensttijd eervo1 en met met
als standplaats de districtshoofdplaats 2~ Nov. L. v. Beusekom . . e r eger.
,
m.ann, d.
recht op l)'~nsioen, de gediplomeerde gezag- K I k 11
•
24 " p. A. P. Noe - J. A. v. Doorl1.
H T"
1
G b'
24
A 0 Dillenius _ Fe A Pattynama
. lCne man 0 lUS, z.
a a .
hebber G. M. DE BOS.
25
A: Harsv~ldt - F. C: Jansen.
. , H. G. A. Wychgel - Wolfram, z.
T0'2gevoegd aan den resident van Cheribon
'Vapell del' Illfanterie
26
~... H. E. Hagnauer -1' E. M. Cop- J, L. JO~1ker - Nijland, d.
de adspirant controleur B. J. Sm}ts, thans
tijdelijk belast met administl'atieve wel'kI
~~nrteavi8ide _ The Hong Lioe.
: 0 n d e r t I' (j U w d :
Met ingang van den dag van overname 26
zaamheden op het Gouverneurskantoor.
I R. W. Hulpusch - C. M. Slegtenhorst.
benoemd tot bataljons-adjudant van het
J. A. p. Overzee Gallas - H. de Wit.
garnizoensbataljon vall Celebes en Manado
CIIERIBON
Provi.llcle ."rest-Java
T. J. Liem - Tjioe Siam Nio.
te Makassel" de Ie 1uit~nant bij dat korps
Th. Br~emer - E, Da~m,
GebOOl"tell
Met ingang van 31 Decelnber 1936( op'vcr- F. E. CHATTELIN.
K. van Ham - J. A. F. Heinicke,
. zoek" eervol ontslagen uit den vasten dienst
26 Nov. W. Kreemers - L. van de Wete- H. C. Steelman - E. L. Dinsbach.
del' Provincie West-Java F. J. M. VAN
l'ing'a
Buys
(dochter).
i\lijllbouw
\V. J. de Vri'es - M. J. Uit de Bosch,
•
Ondertrouwd:
LIEMPT.
'
J. E. Blom - .. van de Wiel,
21
Nov.
W.
E.
Tan
M.
N.
Ie.
Tijdelijk. belast met de waarneming del'
Wegens langdurigen dienst elf maanden
J. D. Latuperil)$- M. J. Tangkere. '
verlof naar Europa verle'end aan ira L. G. betrekking van mijnbouwkulldig opzichter 1~
J H. Th. SOewr& - O. T. va:n del' KHp,
VAN DEN BERO, met bepaling dat hij zijne klasse bid Di~nst v/d Mijnbouw 'en blijft tel'
Overleden:
betrekking zal nederleggen op 2 Augustus beschikking gesteld van het Hoord der BallgHuwelijlten:
katinwinning, 'P. MANGOENSONG, tevoren 21 Nov. K. Abe (m) 47 jaar.
1937.
,
\V.
de
Neve
- G. J. Provoost. '
two
mijnbouwkundig
opzichter
bij
idem.
Id~m 1 Jaar verlo! naar Europa ~erleeend
SOERAB.\lA
Ii. A. Andre - M, Pelgrom,
aan lr. N. E. VAN BEEM, met bepalmg, dat
hij zijne betrekking' zal nederleggen op 12
Overleden:
(Opgave vall 11 t/m21 November 1936)
Boschwezen
April 1937.
H. L. C. A. Fischol', 47,jr. m, '
G e boo r·it en:
Mevr. de Woo, L. M. J. Tielemall Overgeplaatst van SindanglaO'ct naar Tji~
De two boschopzichter ELISA KOESNOEN H. D. Bergamin - DOhne, d.
71 jr.· .
.
i
ledoeg de architect R. M. MOIIAMAD.
is tot genoemde betrekking b'enoemd met F. W. R. Winter - Noll, d.
J. J. M. Loomans1 4 jr. 8 111 no, 'm,
Overgeplaatst van Soekaboemi: naar Pa~ bcpaling, dat hij ter beschikking blijft ge- H. F. Dozy - Wener, ~.
roengko~da de landbouwop~ichter KOES- steld van den directeur van het Boschbouw~ A. J, J. H. van DUst - van Huls, z.
T. Hachisuwa, 2 Jr. m.
MANA KOSIM.
proefstation.
G. A. Cox - van Ogtrop, d. 'en z. (tweeling), W. HUten, 5, mnd: m,
Overgepl. v/h krankzinnig-engesticht teO
Magelang naa1' Djombang de Gouvernements
Indisch arts R. SOEHARDI met op<iracht
om de komst van zijn vervanger af te wachten alvorens zijn ,nieuwe bester;J1ming te vol~
gen.
,
Ingoctrokken het besluit waal'bij .de Gouvernements Indisch arts t. S. J. TUWAHATU is overgepl. van NgandlO€k 11aar het
krankzinnigengesticht te Ma~;e1ang.
'

Paris·Coloniale

),

I,

•

T P

DINSDt\G
.Nirom

•

19,50 Gewijde klank'en,
20.U1 Yang Khiln-Orkest
22.00" SlUiting.
Handoeng II 103. PLP

n

17.00 Krontjongmuzielt.
17.45 Model'ne Al'abische liederen,
Bandoeng II 103, Pi\ll1 45
18.00 Jav'aansche gamelal1ll1Uziek,
18.30 Maleische liederen.
19.00 Nieuws.
'
19.15 Chim:esche en. gambang-kromongmuziek.
19.30 Soendaneesche lieder.en.
20.00 Yang Khim-Orkest "Toeng Nam",
22.00 Sluiting.

Zender TPA 2, 19.68 M.
Volkslied.
Concert (relay Radio-Paris).
Nieuws (En~elS(;h).
Con'cert (vel'volg),
Nieuws,
Concert (vervolg).
"Le mouwment social",
Muziltale causerie.
Kolonlale keersen,
22.00 Tooneeluitzending,
23.25 Koersen.
23.30 Sluiting.

18.25
18.30
19.30
19.45
20.15
20.45
21.30
,21.40
21.50

I{olue (E. I. i\. It)
. Golflengte 25," U, lbie-uitzelldiul
20.30 Nieuws.
20.40 Concert,
21.00 Causerie,
21.15 Nieuws (Engel~h), '
21.30 Nieuws (Chine-esch).
'
21.45 Vocaal en in~tl'umentaal-conc~rt,
22.30 Nieuws.

Phohi
1'1.00-18.30 p. C. J. op 19.71 M.
13.3Q--20.oo p. C. J. op 31.~8 1\p.
,.

ZeCSCll

Nirolll

Zelldem: DJE 16~9. DJQ 1~63 (van
20.30 uur), DJB 19.71 en DJA 31.38
18.25 Volkslied.
18.30 Lchte l1luziek.
19.30 Nieuws (Engelscl1).
19.45 Lichte llluziek..
20.25 Groeten aan de luisteraars.
20.30 Ni~uws en 'ecol1omisch overzicht.
20.45 Gevarieerd programma.
21.30 Nieuws en economisch oV~~l'zicht
<Eng. DJE enDJQ. Ned. DJA en
DJB).
21.45 ' Hadlo-journaal.
2200 Boekbespreking.
22:15 Piano-recital.
22.45 Militaire muziek.
23.15 Volksmuziek,
23.30 Sltliti~g.

B.·' B•.C.

..

'

Zenders: GSII 13,91. GSF 19.82

18.30 Big Beil. ,.Empire ma'gazine" 110. 16.
19.02 Viool-soli.
,
19.15 Sportverslag'en.
19.30 Birmingham Theatre Royal-Ork~st.
20.00 Blaasmuziek.
20.30 Nieuws en mededeelingen,
NirOlll (l\Ialei~ch)
20.50 Gramophoonmuziek.
21.15 Sluiting.
Batavia II 190.
Zenders:
GSII 13,91, GSF 19.82. GSB 31,55
Maleische liederen.
Kinderkoor.
21.30 Big Ben. "Foreign affairs", causeSOendaneesche liederen op katja.pi
rie.
en fluit.
21.46 Piano-duet ten.
Chineesche ll1uziek.
22.10 "Night shift, Tower Bridge",
Nieuws.
22.30 stedelijk Orkest van Torqua ,
Javaansche liederen.
23.00 "Del' Bettelstudent".
Bijbellezingverzorgd door de O. C.
24.00 Nieuws en m'€dedeelingen.
R.O,
0.30 Blui~ing. '

6.30
6.45

7.00
8.00
11.03
11.25
12.00
12.03
13.20
13.30
14.00

14.20
14.30
17.30

20.30
20.45
22.45

Bat.avia. I 151.89 :\1.• Batav,ia II 61,66 i\1.
7.00 Ochtendcollcert..
8.30 Sluiting.
10.00 Gramofoollmuziek. (AIleen Batavia
1).

1\1.

B. B. C.

Bandoeng II 103. Pi\IN 29. YDC 20
22.45 Lezing over den Islam.
23.15 Maleische liederen met zang.
23.30 Sluiting.

I

11.00 Vervolg gl'amofoonmuziek.
12.00 Halfuurtje voor zi'eken en oUden van
dagen door de N.I.C.R.O.
12.30 Oramo!oonmuziek
14.30 Bluiting,
,
"

•

C HER I BON.
Voor abonnementen, klacht€n omtrent de bezorging van het Batavlaasch Nieuwsblad gelleve luen
zlch te wenden tot d~n Agent. den

Heer

J.

Phohi

II

Van
20.30~23.30 P.C.J. op 19.71 If.
)
,
~.J

..

,
)

c.

B L 0 K

Telefoon 108 .:- ·Tjangkol 35
_.

52

Oramofoonmuziek,
Zeesell
Persberichten.
Kinderuurtje. (st. Nicolaas spl'eekt). Zellders: DJE 16,89. DJQ 19.63 (van 20,30
"Die Fledermaus",
uur). DJB \9,14 en DJA 31,38
Gramofoonmuziek.
18.25 Volkslied,
BUitenlandsch overzicht dool" dr. L.
18.30 Lichte muziek,
F. Jansen.
19.30 Nieuws (Engels.ch).
20.00 Piano-recital,
19.45 Lichte muziek.
20.45 Oramofoonmuziek.
20.25 Oroeten aan de 1Uisteraars.
21.00 Dal1smu~iek.
2·0.30 Nieuws en economisch overzicht.
23.00 Sluiting.
20.45 Voor de dames.
21.00 Zang-recital.
21.15 Causerie over Hamburg.
21.30 Nieuws ·en 'cconomisch overzicht
BUlldoCllg ,P.
Y.
(Eng. DJE en DJQ, Ned. DJA en
DJB).
58,03 :\1. en 90,63 i\J.'
21.45 Radio-journaal.
22,00 Lichte Duitscl1e' muziek.
6.00 Gramofoonmuziek.
23:00 Tijdschriften-revue,
9.00 Lichte muziek.
23.15 Pianomuziek.
10.00 Voormiddagconcert,
23.30 Sluiting.
11.00 Sluiting.
13.00 Lunchmuziek.
15.00 Sluitirtg.
17.00 Th'eemuziek,
18.00 Cello-recital.
ZelHlcrs: GSP 19.60 GSn 25.53 GSC 31,32
18.20" Tango's en l'umba's.
18.40 Persberichten. Op 90 M.: Muzikaal
6:30 Big Ben. Dansmuziek.
programma.
,
6.45 .,Music of the hours",
19.00 Alfredo Campoli en zijn orkest.
7.00 ,.Foreign affairs", causerie.
19.30 Balletmuziek.
7.15 Zal1grecital (bariton). .
20.00 Viool, xylophone en vibraphone,
7.25 "MallQr to mine", het l'even ill een
21.00 Serieuze llluziek.
dorp.
22.00 Varh~te.
8.10 Nieuws en mededeelingen.
23,00 Bluiting.
8.30 Sluiting.
Zenders: GSII 13.91, GS);" 19.82
18.30 Big B~l1. Sidney Torch (orgel),
Nil'Olll (~Ialei8ch)
18.45 "Foreign affairs". caus~rie.
19.00 Orkestmuzi-ek,
Batavia II 100.
19.45 Hoorspel.
20.00 Tipica-Orkest,
17.00 Conct>rt Javaallsch Gamelan-Ol'kest
20.30 Nieuws ~ll mededeeliugen.
"Wiromo Scdjati".
20.50 Dansmuziek.
19.00 Nieuws.
21.15 Sluiting.
19.20 Bellon\-Orkest.
Zenders: GSIIi 13,91. GSF 19,82. GSB 31,55
19.3() Arablsche muziek.
20.00 Hawaiianmuziek.
21.30 Big Ben. Fransche orgelmuziek.
20.30 Balineesch'e gamelanmuziek.
22.05 "Empire exchange",
20.45 Japallsche liederen.
22.20 Concert van blaasmuziek.
21.00 Krolltjong-Orkest "Lief Java".
23.00 Gevarieerdi pr:ogral1una.
23.50 Gramophoonmuztek,
Batavia. II 190. Priok 99
24.00 Nieuws ell: medcdeelingen,
0.20 Quintet.
22.45 Lezing over den 'Islam,
0.30 Bluiting.
23.15 Krolltjong-Orkest (vervolg),
23.30 Sluiting.
•
Bal1doellg II 103

i

van Batavia

GEVES'fIGD
F. M. F. Beckel' Dj. Petamboeran 96, J. G.
Bicker Caartell T. Abang O. 51155, mf..H J.
Noordewier Rijswijkstr. 28/IV, L. van Ouwe1'~
kerk Rijswijkstr.2'11, Th. C. Stuart Boxlaan
No. 11, M. F. Tit Struiswijkstl·. 60, J. Willems Sluisbrugstr. 36, F. M. A. Maron Soembawaweg 17, M. J. Mierop Kenarilaan 18,
·A. Vrolijk Keb.' Sirih 11.9, per 7-12 Tosariweg No. 67, ~. Wattiez Keb. 8irih No. 65.
J. G. Wierda Menteng No. 31, L. W. A•.
Zoest Madoeraweg No. it.

21.15
21.30
21.45
22.00
22.15
22.3Q

17.00
17.05
17,15
18.30
19.20
19.45

Ba(avia I 126 ~J.
Gymnastiek.
Luchtige gramophoollmuziek.
Gramophool1muziek (aIleen over de
5 al'chipelzelld~rs),
Sluitillg.
Dames-gymnastiek.
Opera-programma,
Weerbericht.
Lunchmuzi'ek.
Persberichtel1.
Dallsmuzie k.
Populaire gramophoonmuziek.
Persberichten (herhaling).
Sluiting.
Gevarieerd programma (zellders PLP
en Soerabaia 1).
Lichte llluziek.
Za'ngles voor kind~ren.
Persb'erichten.
17.00 Arabische muziek.
Populair programma.
/
,
17.30 Cantoneesch drama.
Cinema-orgelconcert.
Causeriet:Militaire en burgerlijke Handoeng II 103. (pi\nl -15 tot 22,00 uur)
luchtvaart.
/
18.00 Soendaneesche li'ederen.
Gramophoonmuziek.
18.30 Krontjongmuziek.
Concert "Toonkunst".
Ig.oo Nieuws.
Sluiting.
19.15 Hawaiianmuziek.
19.30 Balineesche l1ederen,
19.45 Siameesche li'ederen,
20.00 Krontjong-Orkest.
B. Il. ,V.
I

18.03
18.30
19.00
19.20
19.50
20.10

Bevolking

Pal'is·Cololliale

18.25'
18.30
19.30
19.45
20.15
20.45
21.30
21.40
21.50
22.00
23.25
23.30

Zellder TPA 2, 19,68 ~J.
Volkslicd.
\
Concert (relay Radio-Pads),
Nieuws (Engelsch),
Concert (vervolg),'
Nieuws.
Concert (vervolg).
Economische causerie.
Causeri-a: De tooneelwereld.
Kolonia1e koersen,
Concert,
Koersen.
Sluiting.

ROllle (E. I. J\. :R.)
GoltIengte 25,-1 M.
20.30 Nieuws.
20.45; Conceit.
21.00 Causeri~.

Azie-uitz~ndibr

!5

"

Nieuws <Engelsch).
Concert.
Causerie,
VOl!aal en Instrumelltaa1 concert.
Nieuws.
Beantwoording IUisterrapportel1.

ANDERE ZENDERS
NirOlll: Buitenzorg 182 M., Cheribon 105
M.• Pekalongan 92 M., Soekaooemi 193 M.,
Balldoeng 120 M., en de J\rchipelzenden
Ealldoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) en
29 M. (PMN), Soerabaia: I (Y DB) 25 M.
tusschell 8.00 - 14.3(n~n 31 M. (Y D A) van
6,30 - 8.00 en's avonds, Tandjong Priok
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en op
99 M. (Y D A) 'van 6.30- 8.00 en's avonds.
Nirom 008t- en :\1iddeu-Java.: Soerabaia
II 196 M., semarang 122 M., Malang 191 M.,
Djokja 181' M., Solo 183 M., Tjepoe 186 M.
B.R.V.: Buitenzorg 156.25 ~f., Soekaboe.
mi H2.l8 1\1.
Radio-Ver. l\lldden-Java: 161.29 M, en

as

M.
AIg, Radio Ver. uOost-Java": 109.89 M,
en 61.29 M,

Luyks Batavia (0,) 143.01 M., alleen werk..
dagen 8~ - ,10 en 5th - 8 uur,
Erres. W.-Java Bat,' Y, . D, G. 4 105 M,
(regelmatig op uren, dat de overige zend..
stations zwijgen), .
.
Van Wingen. Pekalongall\: 91.74 ,M.• Soe ..
rabaja 140 M., Semarang 103.00 M., Ma ..
gelang 91.74 M., MadiO€n 107.53 M,
Radio lIolvast. Soerabaja: 159.5 M,
Singapore. Z. H. I., 49.9 M,
Penanr. Z, H. J.., 49.3 M.
Kuala Lwnpur. Z, O. E., 48.92 en 110,10.
Philips-Radio. Eindhoven, elken Woens.
dagavond op 19.71 M,
Pitsburg (U, S. A.> 48.86 M. vallaf 4: uur
30,
Volkenbondszender (Radio' Nations) 38.41
en 31.27 M, resp. Zondag.1 6.09 - 6.45 en
8.15 - 9.45 UUf,
lIongkonr, 49.06 M., 31.49 ·M., 19.75 M.
ot 16.00 M, 15.40 - 22.40.
.
Rio de Janeiro (Brazilie) 31.58 M, 5.30 6.15 uur (onregelmatig),
Melbourne" (Austrawn 31.55 M. Woens..
dag, Donderdag. Vrijdag, Zat-erdag 17.30 19.30 uur,
;Rome 31.13 M. en 25.4 M, resp. Zondag
Maandag, Woensdag, Vrijdag vana! 6.30 8.00 uur en dagelijks 20.45 - 22.45; 6.30
1.30 uur.
Madrid. 30.43 M, 5.45 - 8.30 uur Zondag
1.30 - 3.30 UUf.
Ruysselede (BeIgHD 29.Q4 M, 2.00 ~ 8.30
uur,
. Vatlcaan-stad 19.84 M. 23.00 - 23.10 Uut.
Budapest: Zondags, van 21.30 tot 23.30
01' 19.52 meter, Maandags 6.30 tot 7.30 op
32.88 meter"
.
Bangkok 19.20 M, Maandags van 20.30 -

22.00,

Saigon 25.50 M. 19.30 -

~Ialejscbe

•
Bandoeug:

22.00',

Zenders

Nironl
103 meter.
Nironl Soerabaja II: 95 meter,
Nirom Semarang: 111 meter.
Nitonl Djokja: 127 meter.
Sri-zender Solo 36.30 meter.
Vaden. DJokJa 87.97 meter.
Vorl. UaD.JoeD, U1,63 meter.

•

,

I

/

