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Holhuulsch ingenleur in Rusland f4earreste-ercl

Ons nummer van hed,ell

"Zuivere Iantasle"

l Vijt Blad~n)
Tljdens het Kamerdebat over de beNa.:lr het "Alg. Handelsblad" verneemt,
grooting van BuitenlanJ~he Zaken
ligt het in de bedoellng vande Q#enB ll'rNE~LA."'l)
Heden kunnen wij mededeelen - het
Eerst nu heett men in Nederr'and
ncemde
minister
De
d;a,eff
de
geruchten
sehe
regeering
om
bij
de
ee";'tvol~nde
volledige bericht vindt men elders OIl
Geen Indische clausule in de Japanschverncmen, (tat de Hollandsche Ingeomtrent het bestaan van een geheime Dultsche overeenkomst.
deviezentoewijzing van 1 Januari a~~ d.t
deze pagina - 'dat over de bestaande
nlcur W. F. de W.it esn maand geleDenemarken wordt klant van onzekoffie.
clausule betreffende Nederhndsch-Indie
kortieo, Instede uit Brazllle, nit Nederlal1l
plannen tot verdere "correctie" op de
Hollandsch ingenieur in Moskou gearresden in l\loskou door de G. P. Oe werd
in de Japansch-Duitsche overeenkomst teerd,
te betrekken, zulks ter devlezenbespasalarlssen - naar beneden I - met Ingearresteerd, aldus selnt Aneta nit
Van Limburg SHrum door Hitler onder"zuivere Cantasie", aldus selnt Reuter ult scheiden,
ring. Deensche reeders hebben zlch ~ds
gang van 1 Januarl a.s. deze week. of
Den Haag.. '
'
Het duiken naar de "Van der Wijck" beDen Haag.
tot de ee'geering gewend uit vrees, dat begin van de volgendezal worden beII'. de Wit, die reeds cenlge jaren
gonnen.
Men verwacht de besllsslng der regee- zij het transport van de kofCie' .naar .
Naar Havas nog nit Tokio setnt, heeCt
slist. Wij verrnelden dat met vreugde,
in Rusland wcrkt, was in den aCgeAmau
als woordvoerder van di! Galmusho,
BUJTtNLAND
.;
omdat wij er nlet aan twijfelen of het ring uiterlljk Zaterdag of Maandag, na- Denemarken aan Nederlandsche sch~ptQ
lccpen zomer nog eenlge maanden
.. \
zijn
verbazing
uitsprekende
over
de
re.
, aan de orde istellen van deze besllsslng dat de Raad van IndH! Vrijdag In de zullen verllezen,
De a.s. zitting van den Conseil baart in
met verlof bij zijn familie te Enkhulactle van de Britsche pers, eveneens ve;e krlngen groote bezorgdheld, - Franbeteekent meteen dat van de uitvoering gelegenheld is geweest, de zaak te bekijzen. Deze. is van zijn arrestatie in
co's troepen hebben weinig succes. - Geneontkend. dat de lapansch:Dui~he over- raa1
. ~""
dier plannen wordt a f g e z 1 e n. Een ken.
Varela staagde ervolgens de Witten in een
ken.n.is gesteld en hedt het ministeeenkomst een clausuIe bevat, welke Ne- omtrekkendebewcgini uit te voeren. - Basandere besUsslng Iljkt ons ondenkbaal·.
r1e van BuitenIandsche Zaken op de
Intusschen Is een opdracht uitgegaan
ken de<1en cen geslaagd offensief. - Binnenderlandsch-Indie voor de verdragglui- Mongolen rukken onder commando van Prins
h(}()gle gebracht, dat nu doot tusWij willen daarop than~ nlet verder aan de comptablliteitskantoren om toch
tende partij-en in twee invloedssferen zou Teh op met het doel Pai Ling Miaot'a herschenkomst van de ,\lllerikaansche
overen.
Ingaan, doch weI een opmerking maken reeds reken1ng te ho.u- l\[aandagavond een
brand
verdeeleri.
.\ .
ambassade in l\1-:s~cu iets 'un beover een ande.re alinea in het bericht 'den met den verderen brokel\ in het Crystal Palace. De vtaittSPORT. •
hc-eve van den gcarresteerden landdat wij thans pubUceeren: n.1. dat "a f b 0 u w" d e r H. B. B. L.- men waren. mijlerlver in den 0nl\.~k
gen~t
zal
trach~n'
te
bereiken.
SChaken': Het Js mogelijit daft de Hongaarh a,. n g end e de officleele beslissing overgangsbezoldlgingen zlchtbaar, teewijl men tevens op g~t~
Het Hllwelijk
PrillSeS scne schaakffi'e~ter Steiner een tournee door
".
per
1
~ a n u ,a ria. s., waardoor
Java maakt, in be-gln 1931.
. de noodlge maatregelen worden genomen
Nader seint Transocean uit Amsterafstand het gera33 van brekend "41'
en
. '.
~
dam, ,dat ir. de Wit 5, November jl. in
om de, verdere salarlsafbraak weI'te et- thans de tweede 25% daarvan verdwljnt. nee-rvaIlend houtwerk kon 'toore.n.~?
~nkolllst del' fasten
HANI)EL
fectueeren: Dit goede land wordt nu
De Londensche· beurs reageerde.~,net zijn woning werd gearresteerd, waarna
Het zou echter verkeerd zijn, daaraan
De familieleden en andere gast.en. die
In doe eerste maand der de-preciatie van
eenmaal geregeerd met papler, en weI eenige conclusle ten aanzien van de be- een daling van' Baird Televi~ion, r~n de ambtenaren van deO. P. Oe zijn apde bruiloft van Pl1i1Ses Juliana en Prins den gulden - October - bedroeg de statismet officleel papler.
amn~mentsconcern dat bij de eJlploita- p~rtementen aan een .urel1lang onder- Bernhard bijwoqen, zuIlen in 'den avond tiekwaarde van den uitvoer 52.8 mm, tegen
slisslng der. regeerin.g te verbinden.
43.6 mm in October 1935.
tie van Crystal palace betrokken is. :., zoek ol1d~rWierpel1~
van 4 en den morgen van 5 Januari In
En 0 f fIe 1 e. e 1 w~et men van
Het gaat hier slechts om een admlni.. De redenen, welke tot arrestaUe en de residentle art:iveeren. Dlen a,<ond
SIJBL!D!;!f
n i e t S. Zoolang er geen "stuk" ver- stratieve .voorzorg, waarblj men vast
,
huiszoeking
hebben geleid, ~rden (.loor geeft de Koningin een feestmaal en na
schijnt, waarop een tegenbevel staat begonnen Is met de uitvoering van dien
Het
Derde
Blad:.
ERn Indisehe avond in
afloop daarvan zUllen de bruiloftsgasten
OlUterzoek cle". Scheepsra.ilip de Sovjet-autoriteiten niet opgegeven. e€n
de ,ReSidenUe, dooronzen Haagschen l'eneergeschreven, draait heel de ad'mini- maatregel, welke - indlen de verdere
feest in het gebouw van' kunsten en dacteur.
Nieuws ult Nederland in het BulDe arrestatie van ir. de Wit wekt te wetenschappen bijwonen. Den avond van tenland. :.....
- Personalia.
stratleve molen door...... Om aan dit uitvoering van he'\; schema doorgaat lIet d~kwerk in VOUen ga~g'.
groote'r verbazil1g, daar hil' de laatste 6' Januari geeft de Konlngin weer een
Het Vierde Blad: Aziatisch Ov&rzicht. proces €en eind te maken, moet er min- straks, het meeste werk zal meebrengen.
diner.
Kunst en Letteren. - Sport en Spel. - Per:(:even
jaar
een
leidende
positie
bekleedDe dUlk-werkzaamheden v~~ de J~~1
stens een aardbeving plaats hebben.
sonal'!ia.. l-- Radio'-progtam.ma·~ ~ MalIdt' bij een trust van de Sovjet-regeering
Tijdens de huwelijksplechtigheid· in de neetjes.
. Men moet er voor zorgen datiedeJeen tor" bij het gezonken wrak van. e~
Dat stuk is er nog nlet, en terwiji de
liet Vijfde Blad: De Milltaire Per,si6enen.
op 1 Januari precies weet, waaraan hij "Van der Wijck" zljn 26 Novem 1..j1. voor d,en bcuw van een fabriek voor Groote Kerk zal de koninklijke zangheeren in Batavia beraadslagen over het
vereenlging "Excelsior" leiding geven - Indisch Nieuws. - Buiten1andsehe Teletoe is, ook al in verband met deopgaven begonnen. He't wrak helt naa"r" ~'M ve.t:warmings-installatles.
grammen;
- Handel en Nijverheid.
aan het gezang, terwijl verder muzikale
v e r valle n der maatregelen, worden
11", de Wit heeft steeds met het com- niedewerking
voor de inkomstenbelasting. ~ ..~
Hng
85
graden
over
stuurboord:
figt
verleend
door
de
wordt
.~~.,~
, overal eiders. door andere heeren. maatongeveer anderhalven meter in de. ~- munlsme gesympatJhiseerd. Als dienst- Haarlemsche motet- en madrigaal-ver- ..
regelen genomen om ze ult te voeren......
del' op een dlepte van 46 meter.:.' ." weigeraar heert hij in Nederland gevan- eenlging.
NatiollaIisutie del" jeug,J
De bruidsstoet
&enisstraf ol1dergaan. '
.~
.,."."
Inclie virult berangstellillg
Al dIe ellendige rompslomp. al dat volmaakt nuttelooze werk, dat de natlonale
Op 29 November werd begonnet.,M~
•
Voorts seint Aneta hit pen Haag, dat
Naar Reuter uit Be-rlijn seint, heelt
\ .
het ondel'zoek van; de scheep:shut~; d\i' ."
,
de samenstelIlng van den bruidsswet. de Duitsche regeering ~n wet aangenoHjd en de natlonale arbeld in beslag
bva.~tonrnee van Lajos Steiner?
evenwel door de opgehoopt~"· m~de! . Graaf van I..imhurg Stirum thans ofHc1eel bekem.l is gemaakt. men, waarbij is })epaald, dat de geheele
ne€mt, had venneden kunnen worden"
Bruidsmelsjes' zullen z\jn: de hertogln- Duitsche jeugd; moot wo~en ingelijfd biJ
wanneer men een maand vrooger de
De JWt~aarsche schaaktekampIoen, wordt bemoeUijkt.. Er wordt eenige,la-...·\'
~
nen Wolslawa en Thyra van M'eckIen'beraadslagll,lgen had geopend over de La j 9 sjh'eJ 11 ~. r, dIe. na K.?: e,n per~a~ ged9ken.,..' ....J.t, .~F.fegJ.toogste Duitsch~. Qndersch~.!,1i~r burg,' de prinsessen Klra en Kirilow.na. de ,,1litler-,J~end:". ~l\"an' een ~ta~~~
in
deh' lande'n-wedstrijd
te
~ .
,
.,.
. ' ) " . van Rusl'8.nd. Sieglinde en Elisabeth iur orgimJsatle wordt gemaakt.
eenvoudIge vraag: of de depreclatie v/ln res
~'. :'"
Er Is inmschen nog· een lijk &eborEr zijn van versehUlende zijd~n on- Lippe en Sophie van $aksen-Weimar, de
den gulden wellicht tot een prijsstijging Miinchen het beste individueele l'esultaat behaal<te, en
onlangs
Ll- gen, dat in de railing bekneld werdwelwi!lende commentaren verbonden jonkvrouwen M. J. barones~e Van Heem_
aan' het aft.reden van mr. J. P. graaf
van alle geimporteerde en van sommi~e lienthoal In een match met. 3%-1%
aangetroffen.
van Limburg Stlrum als gezant In Ber.. stra, C. E. B. Ro~m, A. M. de Brauw en
inheemsche levellsbehoeften zou leldeo. versloeg, maakt op het cogenbUk een
Jim Mollison I
,
de dames M. ~seboom, M.· Michelin
De duikgelegenheid en de weersge- lijn. Tijdens de republlek van Weimar Moreau en M. Delcourt van Krimpen.
en of dit een lets ander aspect aan het t<mrnee door Aust-raJIe. Te Sydney bestondde gezant bekend als fa.s.cistisch- Sruidsjonkers zullen zijn: de baronnen
Jim Mollison arriveerde op zijn re-·
salarisvraagstuk zou geven.
haalde hij' een groot sueces met een steldheid zljn in het algemeen bevredi- georienteerd; na het optreden van A. en B. von Cramm en E. de Souzle,
cordvlueht
Londen-Kaapstad vv. Ml\anVoor nIemand Is deze vraag een vraag ~terlk bezet-te simultaanvoorstelling: 52 gend.
Hitler heert men hem eclhter een on- commandant van het 18de Chasseurs a dagmor-gen te7.20 uur te Kisumu. om
,
aangenall'e v.erstandhouding met de cheval, prins von Windisci1 Gratz, baron 9.40 zette hiJ zijn vlucht voort. De ver- ..
geweest; behalve voor de officIeele in-. partijen gewonnen, 6 verloren en 2 parI
nieuwe regeenng ver.weten. Het mag K: von Vitinghoff de graven F. zu Doh- wachting was, dat hij Dinsdag Kaapstad
stantles.
Ujen remise in den tijtd ian zes uur.
Soekaboemi's Bclasttllgell
derhalv~ tot vOldoe~mg stemmen, dat I' na, H. Weltzeck' en C. Ahlefeldt, mI'. zo.u haten.
Het is als in het befaamde gedicht
de mil1ls~er van BUltenlalldsche zaken. O. C. D. baron van Hardenbroek, de
Steiner heeft nu contact gezocht met
Een later telegram mt!ldt, dat hij te
De gemeenteraad van S k bo I. gi~teren 111 de Tweede Kan:er de vol- i jonkheeren dr. G. Beelaerts van BIokvan de Schoolmeester over de schip- het Bestuur van den Nederlandsch-In.
oe a, em I gende mededeellng heert kunnen doen I d . W G R "11
d h
F 5 uur nm. Broken Hill bereikte.
breuk. Wannzer het schip naar de dischen SChaakbond om op zijn terug- hee~t onlangs het .aantal opcenten op I die Anet.a uit Den Haa o dooiseint:
' a n , lr.
. . oe en e eer .
Moran.
haaien is laat de kapite!n den stuurman rels naar Europa een tournee over Java de mkomstenbelastmg verhoogd van.t
op 15%. Ingaande 1 Januarl a.s.
DE IlUWELIJKSFEESTEN
komen,
Teen gtaaf van Limburg Stirum den
De klnderen, d:~ met' den st-oet meete maken. Vermoodelijk zcu deze tournee
Men vr,aagt zich ter plaatse thans af,
FUhrer
zijn
a.s.
vertrek
mededeelde"
gaan.
zijn:.
hert.ogin
Eilika
van
Oldenin Maart of April van het volgende jaar of deze verhooging met 150 prccent weI
De Serimpldans ten paleize
vraagt hem ronduit,
hij ook
"
. ..
burg, . gravll1 Svea von Oeynhausenheert deze.hem de hoogs~ in DUltsch- Sierstorpft, prins Armin zur Lippe en
.
.
plaats hebben.
zal warden goedgekeurd.
.
altemet iets"van den storm heert
land
bekende
olldersC'heldll}g
verleend,
graaf
Kasper
vpn
Oeynhausen-SiersNaar
Aneta
uit
Semar,~n~
semt,
zfjn .
Het
Bestuur
van
den
N.
I.
S.
B.
overWljvernamen echter dat er' weinig of
vernolllen
n.1. een persoonlijk ondert~ekende oor- torpff.
de technische voorbereidll1gen voor de
gecn kans is dat Gedeputeerden, die
weegt
thans
de
mogelijklleid
van
een
. Waarop laatstgencemde antwoord
.
ultzellding van gamelan-muziek uit
.
dergelijke tournee en zal zich eerstdaags advles 'a:ln de regeering hebben ·uit te
,konde, Waanl1 o.m. de dank van het . Het bruidspaar vertrekt 's mcrgens Solo ter begeleL:iing van de serimplgeeft met ee~l zucht
brengeri.
a"{wijzend
tegenover
de
verhoojhlerov,er met d-e clubs in ver'blnding
Dultsche vclk wordt ultgesproken.
elf uur van het paleis naar hetstadhuis dansen, welke in ,het paleis op', het
Dat er weI wat van aan schijnt te
ging zullen staan.
..
,
'
en ~l om half twaalfin de Grocte Ker'k Noord~inde bij de huwelijksfeesten door
stel1en.
. Zijll, volgens het algemp.en gerucht.l ..
De belastingen te Soekaboemi zijn over
aankomen. waar het huwelijk ,wordt ih- de': dochter V'an den Mangkoenegoro
gezegend door 'den hofprediker ds. Wel- werden uitgevoerd, reeds In voUim gang.
Met ee~ beetje gluk zou Ste~ner mis- het algemeen nlet Mog en de mogelij-kZeeroovers
ill
,actie
Wat al verspilling in een tijd waarin
he den zijn in een kleine plaats aItijd beter, terwijl prof. dr. Obbink d.el1 dlenst De P.T.T.-dienst heeit zijp. medewer1dhg
schien nog julst het congres van den perkter dan in een groote. ZOO heeft
zulnlgheid ons als de eerste deugct wordt
In
stcnnachtigen
nacht
beroofd
van
zal
lelden.
toegezegd, ~at de s6losche radioSOhaak:'bond te Soerabaja kunnen bij- men er weinig aan cen st.raatbelasting.
voorgehouden I
kleeren
en
geld
uitzending
Bandoeng en Kootwijk
Na afl~p van den kerkdIenst wordt er zal worden door
\\'Qnen. Deelname van den Hongaar- die voor de kleine gemeenten ondoelmadoorgegeven.
Heruitzending
cen brulIoftsmaal ten paleize gegeven, en
schen kamploen aan den bondswedstrijd ti i
, R.
g s.
De .,sri-Djimat". een groote Inland:' het prinselijk paar zal in den namiddag naar rndle wordt nog overwogen•
'zcu een bijzondere attraetle zou rormen.
Al lijkt de sprong van 6 op 15 opcenten $che zeUprauw verllet vorlge w~k Oon- on-offlcieel verlrek'ken.
Er is v 0 0 r t see n a a n b 1 e- groot, het eerste aantal is exorbitant derdag volgeladen met peper Maringei .
DE LUCIITKAARTEERING
laag, doch het laatste niet exorbitant (Lamp0ngs) met bestemming PasarEen Eerefront
a n A I J e chIn b 1 nDe W;lIst dIn g
hoog.
Ikan. Onderweg ontmoett~ men echter
- - - - - 1 n eng e k 0 men 0 m n a den
ToesteUen terug n,aar Java
Batavia bijv. heft 12 opcenten, doch zwaar weer en met em wtaal uitge- ,Verder wordt nog gen:eld, dat het
revanche-wedstrijd om kent daarnaast enkele heffingen, die te I putte bemanning bereikte de "Srl-Dji- voornemen ibestaat, gepensionneer<ie ofTerwijl dan nu de vraag aan de orde h e t . w e' reI d k amp 1 0 ens c hap SOekaboeml niet mogelijk' zijn, o.a. de mat" Za:terdagnacht. Onrust, waar be-. ficieren 'v:an land':' en zeemacht en van
De Haviland luchtkaart'ee.rlngstoestel.
Is of men in een tijd van v e r h ~ 0- I nd 1 e 0 p n 1 e u w t e b e z 0 e- reeds genoemde st-raatbelastlng.
slot en werd 'voor anker te gaan. ZOO het Indische legeI'. voor zoover de rulm- ien van de Knilm worden per K: P. M.
gIn g van de levenskosten moet door- 'ken. Dai' ZQU dus begin .1938 zljn!
De verwacht\ng is dus. dat ar geen be- moe waren de mel1schen aan. boord, dat te zulks toelaat, in staat te stellen om naar Java versche€pt wegens beelndlzwaar gemaakt zal worden tegen de ver- zij allen in slaap vielenzonder een langs de route van den bruidsstcet een ging van de luchtkaarteerings-werk·
gaan met v e r I a gIn g van de sazaamheden op Nieuw-(}uinea. De toehooging van lasten in deze gemeente, die wacht uit te zetten. Dat kregen waat- efref~ont te VOl"lllen.
larlssen, komen de eerste gegevens bin- ===---.."--" .--... - .-------- .._.,.
stelleq zUllen na revisle in de werk.een goed wegenstel, een behoorlijke ISChijnlijk mlnder eerlijke visschers die
nen over de devaluatlewinst. De cijfers
Volgens de statlstlek-cijfers. dus Is de straatverliehting, etc. teo onderhou((en voor):>ijkwamen. in de gaten.· Een feit is
Opdracht voor beeldhouwer plaatsen der Knllm te Bandoeng voor
de uitvoering van nleuwe luchtkaarvan den uitvoer over October verschaffen totale ultvoerwaarde gestegen van 43 in heeft, ,zonder geld kan men nu eenmaal, in, elk. geval, dat den volgenden ~h
De
beeldhouwer
Toon
Dupuis
ontving
teerings-opdrachten worden gebruikt.
daarover opheldering. Terwijl de uitge- September tot 53 m.m. In October; niets b e g i n n e n . ,
tend blj het ontwaken ,de bemannmg
de opdracht. een beeid van .Prinses Juvan
haar
lijfgoederen
en
cOIH·anten
voerde hoeveelhedell van onze' produc- daarin speelt ongetwijfeld de sedert opbleek beroofd, terwijl 'eve'neens de Haria te ma.ken. De' Prlnses heeft gisteten nlet belangrijk veranderden, vergel~- getrede.n prijsstijging slechts een kleIne
ren yoor .de eerste maal geposeerd.
DR. A. D. l\L\URENORECIIER
'
C
'
:'
S
II
el"k
gescllollk
scheepspapieren
verdwenen waren. De
IIICII
keh met die van de voorafgaande maand. rol; . v 0 0 rna mel ij k Is deze verII W IJ S
..
lading hacdd'en de dieven ongemoeld ge- .' Met; Prins Bernhard bezoept H. K. H.
een cocktail-party ten huize van den
De hoofdadmipfstrateur~van de th~· ,
steeg de opbrengst van, onzen uitvoer betering het gevolg vande. depreclatie
laten. De schipper heeft het geval geHet Uitvoerend Comite voor de· aan- rapporteerd aan den havenmeester te Belglscheli gezant.
ondernemh\g
"G<>alpara", dr. A. D. M'auvoor Java van ruim 16 (in september) van den gulden.
bieding van cen huwelijksgeschenk aan
renbrecher, is met ingalig van 1 Mel 1937
Prick,
die
een
onderzoek
laa~
instellen.
tot ruim 21 nun. in de eerste maand
Het algemeen aspect is dan ook be- Prinses Juliana mocht uit Nederland bebenoemd tot landbouwkundlg adviseur
dat de gulden bene den de normale goud- langrijk verbeterd. Neemt men de cij- rlcht, ontV'angen, dat de J{roonprinses als
De Japallschc Booten ·'van de Ned. Ind. Lil.lldbouw Mlj. met
standpl~ats Batavia.
.
. waarde noteerde. Voor de· buitengewe~- fers van het vorig jaar erbij, dan blijkt geschenk van Nederlandsch-Indi~ haar SINGAPORE-VLlEGTUIG GESTRA~~D
keuze
heert
gevestigd
op
een
sieraad.
Wij hebben gisteren gemeld dat de
ten is deze stijging niet minder opval- de uitvoerwaarde over 10 maanden in
'.
dat Haar 30 December a.s. door de verl\Iotorpech te Palembang
.politiete Priok een nauwkeurIg onderlend: van 26.7 nun. In September 1935 geheel India gestegen vall 386 in 1935 tegenwoordigende ComJ,llissie in NederDE POSTVLUCIITEN
zoek instelde aan bOard van de "Tokueitot 31.5 m.m. in Oc~ober 1936. In deze tot 431 m.m. in 1936. De verbetering was land - samengesteld uit de heeren dr.
Het vIiegtuig der KnUm uit SingapO~ Maru" en e~n v<llgboot. twee Japansche
beide cijfers is bovendlen met de er al; gerekend over de eerste 9 maanden, J. W. Meijer Ranneft, Mr. D. ~. Delprat, re, dat hIer vanmiddag te 12 uur had visschersvaartuigen, die in de buurt van
Uitreis
mar k. twa a r d e van de bevolkings- toen de gulden nog op goudwaarde werd Pangeran .A. A. Koesoemo Joedo en It. moeten aankomen, Is, ria reeds uit Pa- de Anambas-eilanden door onze Mari'
De "Rietvink" is glste~en te Jodhpur
rubber geen rekening gehoud:n, doch I berekend. Zij is nu nog belangrijk ge- A. A. Soejoeno - zal worden aangeboden lem:bang t.e. zijn vertrokken weer daar- ne zijn opgepakt, onder verdenking van
en dat H. K. H. zIch voorstelt bij de hu- heen teruggekeerd wegens motorpech. visschen in verboden wateren of opium- aangekomen.
slechts met hetgeen de bevolkmg ont- accentueerd.
Thuisreis
welijksplechtigheld te dragen.
De Knilm stuurde uit Batavia een Ii'ok- smokkel.
vangt na aftrek van het restrictierecht.
Is het dan toch eigenlijk weI nlet...... Het geschenk zal vergezel:l zijn van een ker, om de gestrandde Douglas-passaHet onderzoek heeft geen resultaat
De "Kieviet" Is glst~ren te Bagdad.
Ten rechte bedraagt de uitvoerwaarde zonderling (om een parlementair woord thlans bij den Tppografischen dienst in girrs en d~ post van Palembang naar Ba- opgeleverd, zoo<lat men aanneemt hler ;aangekomen.
. resp. minstens 28 voor Jav~ en 36. nUll.. te gebruiken), dat men tha~s nog eerst bewerkingzijnd adres van gelukwensch tavia te vervoeren. De Fclkker wordt inderdaad met. visschersvaartuigen te
.De "Kwak" is val1lnor~en om half elf'
doen te hebben.
van Tjllilitan vertrokken met 227 kg
voor de buitengewo.sten, maar wij; willen eens moot kijken of de verdergaande en hulde. Zooals reeds cerder is JUege- yanmlddag nag te Batavia verwacht.
gedeeld. zal als nevengeschenk door ~n. . De oorzaak van de motorpech is een
De kapltein en de stuurman zijn in- . 'post, 29 kg pakketpo$t en 66 kg vracht
in dit ,geval nie~ over eel1 mllIloen meer salarlsafbraak door moet gaan ?
s.p~ciale· ~ommissie een' representatieve gescheurde cylinder.
tl.\sschen
nog in arrest, terwijl de oo-Iaan boord. Erzijn'vi:€rtlen passages
of Minder vallen. Het is er ons om te
fUm worden samengesteld van de huwe~. Het defec't zal ter plaatse worden ge- manning onderdak kreeg in het immi- Igeboekt voor verschillende tusschentradeen de' ten1ens te deen spreken.
R. lijksfeesten in Nederlandsch Indi~.
'.l'epareerd.
.
grantenverblijf te' Priok.)
. ;jecf-e n•
, I',
.

Naar wij vernemen, hurt de Bezoldlgingscommlssle heden ten departemente van Financien vergaderd
over de vraag 01 het in 1936 opgezette schema. van salarismaatregelen
per 1 Januarl a.s, verder moet worden dcorgevoerd,

.
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DATAVlAASCB NlEUWSBLAD vau/Woensd'ag 2 December 193i) - EERSTE BLAD
•

Onlrouwe Post-asslstcut

Herbezettiug KaUdjati

Stal brieven waartn hij geld vermoedde.

,De lager-aCdeeling der L. A. Over-

geplaatst

.
•
Handel en Nijverheid
Gepensionneerden en Maqts~happij
•
Koninklijke ten' IGoudclausule

Rekest van "Jndie.Nederland" aau Staten-Ceneraal

Met ingang van Z December 1936 is benoemd tot Ud van den Raad van Justitie te
Soerabaja mr, H'. M. Ki t s vail Heyn i n g e n, thans tijd'21ijk buitengewoon lid
van genoernd college.
Met ingang van denzelfden datum is benoernd tot tijdelijk bultengewoon lid van den
Raad van Justitie te Soerabaja mr, W. O.
K 0 s t e r, thans voorzitter van den Landraad "
te Malang,
Op verzoek gerekend van 28 October 1936
eervol uit 's Lands dienst ontslagen onder
dankbetuiging voor de langdurige en goede
dlensten door hem aan den Iande bewezen
W. S t e i n b u c h, ' resident ter beschikking van den Directeur van B. B.
i
E}2rvol is ohtheven van de waarnemir.g
van de be-trekking van beroeps-assistent bij'
de Gerleeskundige Hoogeschool te Batavia.
L. 'J. A. S c h 0 0 n hey t.
Benoemd tot hoofd-beroeps-assistent bij de
Geneeskundige Hoogeschool te Batavia dr.
R. A. M. B'a r g rna n, tijdelijk wnd: medisch leeraal\ bij de N. I. A. S. te Soerabaia.

In de laatste maanden ontvlng men
.In tegenwoordlgheld van generaal
Het bekende proces van de Vereeniten Postkantore te Medan verschlllende Berenschot, chef van den generalen staf,
len zoo schrljnsnd zijn. Inderdaad Is ging voor den Effectenhandel te Amsterklachten over het felt, dat brieven de Inspecteur der rmlitalre luchtvaart, en Nicelleerlngsgetlachte 'afgeblj .de behandeling van de vorlge kor- dam tegen de Koninklijke is thans weer
plaats hunner bestemmlng niet bereik- van generaal Bakker, commandant der
tingswetten van verschlllende zijden voor het Haagsche Gerechtshof geweest.
uesen
ten. Het betrof zoowel correspondentle, Iste divisie, heeft hedenmorgen in het
veel nadruk op die verschillen gelegd.
Men weet dat dit proces algemeen als
die van de OOstkunst' verzonden was' kampernent Kali Djatl een militalre
On5 bestuur meent echter dat ander- een proerproces is beschouwd en groote
De Vereenlgtng Indie-Nederland, waarnaar andere deelen van Indle .of naar plechtlgheld plaats gehad waarmede de
zijds noolt dlep op dit punt is Inge- verbazing en teleurstelllng heeft danook
het bultenland, als brieven bestemd voor aangekondigde overbrenglng eener jacht- van voorzitter Is de heer M. B. van
gaan, omdat het hoofdrnment echter gewekt de rnededeellng van den procubewoners van dlt gewest,
afdeeI1ng der L. A. van Andir naar Klli d e. r Jag ,t, • oud-gouverneur van
de korting zelve vormde, waaromheen reur van de Koninklijke, mr, Oppenheim,
Djokja, heeft zich in een ultvoerlg rekest
• Er werd dan ook een strang onder- Djati een feit is geworden.
de strijd zlch dan ook hoofdzakelijk dat de Koninklljke in het geheel geen
tot de Staten-Generaal gewend met het
zoek ingesteld naar den dader, en Vrijbewoog. '
prlnclpleele kwestle van de zaak maakt
dag 27 Nov. [I, is men er op het PostMede waren hierbij tegenwoordig mr. verzoek, het wetscntwerp tot herberekenlng
der
Indische
penstoenen
niet
aan
kan,toor te Medan in geslaagd hem te'l Adams, hoofdvertegenwoordiger van het
Zijn die verschillen, zoo vraagt ens en a'~ zij haar verliest, alleen op goudontdekken.
cultuurdomeln, binnen hetwelk Kall te nemen.
bestuur, nu inderdaad van 'dien aard basis wenscht uit te betalen de 20 cou. De Maleische assistentJ. werd door Djati l1gt, de Pamanoekan- en Tjiasemoat hieraan een eind moet worden pons van OCtober 1933, als rechthebbenZooals weI vanzelf spreekt, wordt em
het personeel op heeterdaad betrapt, landen, en de ,heer De Zeeuw, admini- belangrljk gedeelte van het verzoekgemaakt ten koste van een verhl)o- de waarop de Vereeniging de elsch heeft
toen hlj een brief wegnam en open- strateur, vergezeJid van hun dames. schrift ingenomen door het bekende arging der korUngspercentages voor zeer ingesteld.
lll~~te. ,I.I1j is thans in hancten gest~ld Voorts waren de officiers1ames en nog
groote groepen van gepensionneerden,
gument van de ,~eenll\aal verkregen
Mr. Oppenheim zeide volgens de mailvan de PoUtle, die hem onder arref;t enkele gasten aanwezig. ,
ten koste van nieuwe onru'st, ,ontevrerechten".
':
denhdd en verbittering onder de In- Waden ~a.~·
hol,idt, in afwachting der resultaten van
Overste Van Oyeil heeft met een toedische gepemionneerden, welke zonder
het .verdere onderzoek. De postd1enst spraak bet commando over het deta.cheRequestranten wenschen geen blllijker
"Maar" aldus ging pIeiter verder de
twijfel en onvermljdelijk het gevolg
heert hem inmlddels den toegang tot het ment, over de. jacht-afdeellng der L.A. verdeeling 'der korting, of liever geen
OFP. NOTEERINGEN TE BATAVl4. '
Koninklijke zal vrij'Willfg niet Mn anctere
zullen zijn, wanneer het' voorhggend
Postkantoor ontzegd, terwljl spoedig en over het garnizoen gesteld in han- nivelIeering achterna van pensloenen,
coupon op basis van den goudprijs op de
ontwerp wet zal zijn geworden, ja
vrlje goudmarkt, berekend op den dag van
zijn .ontslag volgen zal.
den van luitenant-v1ieger E.J. Roelofs, in verschiHende tijdvakken aan beklEeopgave van de producten-noteuln.,
aanb1eding, voldoen. Dit zou zeer beslist lten der Handelsvereenlging "Batavia"
welke nu reeds door de indiening van
wararna d09r het hijschen van de drie- ders van gelljken rang toegekend.
indruisch'en
tegen
wat
de
overeenkomst
het voorstel zijn opgewekt?
Zeer vele klachten kIeur de vestiging van een n:i1itaire
voorschrijft - en wat nog mcer klemt - ell der Ned.-Indische Ver. voor den RubWat dit betrett luldt
het reke-st :
macht op deze pla3lts werd gesymbolitegen wat de Hooge Raad heeft besHst. bcrhandel; loopende van, 1 Dec. 1936
.
Ons bestuur meent die vraag ontZouden de andere obligatiehoulfers ook
~ Del i
0 r t. vernam omtrent seerd, aldus lezen we in het AJ.D.
kenrtend te moeten beantwoorden.
zulk een 'bedrag willen ontvangen - en 12' uur n.m. tot 2 Dec. 19.36 12 uur n.m.
Het be~tuur van de Vereeniglng
deze~ dlefstal het volgende:
Behoudens de commandant en het
....................................... "0'" •••••••
voor hen komt toch ook eigenlijk de Ver:"
Indie-Nederland ziet zlch door dit
Afgedaan
laatst8
. ' <redurende de laatste maanden viel corps vl1egers zijn te Kali Djati geplaatst
eeniging op - dan zouden zlj opnieuw
00' 00 .hoe men de nivelIeerlng zlch ook een
glsteren heden vraag aanb,
Regeeringsvoorstel
genoop~ de aan-:
proces
moeten
aanvangen".
het op, dat zooveel klachten over ver- een officier Vlan gezondheid 2de ldas
denkt, een ding staat vast naar (,i.e
dacht van Uw college te vragen voor
Pal e m b an g ROb.
dwenen brieven binnenkwamen. Regel- en vijftig man personeel: monteurs,
meening van ons bestuur dat he~ In
gepaard
aan
de
groote
ongerustheid,
Het is €en zonderl1nge kwestie en blijjl;:-: ~ 0 t fie (PeT plcoD
~Sl.tig .is er weI een zeer klein percentage helpers, radiografisten, ziekenverplegers,
elk geval onbillijk en ontechtvaarctig baar is het jurldisch advies dat de Ko- Ii: k, Bat ..Ready:
bitterheid en ontstemming onder het
cOHtlspondentie dat 'verlo.ren gaat,' dc'ch administratief personeel en chauffeurs.
is om van alle groepen van in 1925- ninklljke hierovf'J' ontvangen heeft, gePecember
groote
corps
van
de
Indisene
gepen1!.50 I
meestal betreft dlt zoo weinig l;:lriei'en,. Het m3.teriaal ter beschikklng van
1934 - onder dikwijls zeer harde om- paseerd op de verwachting dat er weI
'Januarl
11.7 )0. slonneerden,
door
dit
wetsontwerp
ondat men zulks gevoegelijk kan wijten deze jachtafdeeling omvat 10 CUl'tissstandigheden en met dwang gepen- zeer weinlg obligaUehouders zulIen zijn, Fob. Palenib ~eady: _
gewekt. Het is een v66rtdurend afaltn het ma~en eener onschuldige vel'- Hawks, waarvan 4 reserve-toestelIen.
. D,ecember
sionneerden, die reed$ 17% op hun die evenals de Vereenlging voor den Efbrokkelen
van
d~
lnkomsten
der
Ing.tssJn~.
Voorts zijn op Kal1-Djati gestlationneerd
Januari
'
pensloen
gekort
worden
wegens
den
,
dische gepen.sionneerden.
fectenhandel, de Koninklijke een proces
P,i~¢a~ bleef het daar eehter. niet vier FOikkers F.D. waarmede voor waarnood van de schatklst, nog een extra- zullen aandoen. Want indien de Konink· Z war teL amp.
b,iJ, want {;ie klachten werdeo te talrijk neem-oefeningen en roor het onderhouIs die uiterste l"Io':)clzaak ook thans
kortlng te vorderen, niet ter vulling lijke in het ongelijk gesteld wordt, zal Pep e r (per picon
oin· niet te wi]zen In de' rlehting van den van de bedrevenlheld van het radioaanwezig om de voorgestelde verhoovan die schatkist, maar oIIldat.'oo ... er dit in volgendQ processen ook weI zoo E.k.Bat.. Read¥-: '
9. -' {),20
eene doelbewuste ontvreemding.
personee}, etc. wordt geY:og€l1.
December
ging van het kortingspercentage van
9.-, 920
collega's zljn, dIe lang v66r, of zeUs zijn en dat zou dus in de papieren kunJanuarl
Na hetgeen wij oveT de weder-in9.
Het personeel der onderscheldene
17 ox> 20% te rechtvil.'ldlgen ?
920
na hen gedlend hebben en gepension- nen loopen aan proceskosten I
E.k. T. B~tonl{ Ready: IVO
9.dJ$n.~,Wn we~~ van de ven.nlss1ng€l1 gebruik-stelling van Kali Djati reeds
Ons be~Ulir meent d!e vragen ontneerd zijn onder salaris- en pensioenDecember
8.90 9.uiter~ar~ op de hoogte gebracht, d~h hebben geschreven, kunnen wij thans
k-ennertd te moHen beantwoorden.
regelingen die ongunstiger zijn dan , Intusschen kan de wljze, waarap de . Januari
8.90 9. kon geen nadere inl1chtingen geven. volstaan met enkele indl'ukken van de
die welke golden toen zij gepension- Koninkl1jke zlch eventueel van haar Witte Muntok
Ondanks de reeds door de Regeerlng
WeI l).;td men eenig vermoeden in be- eenvoudlge plechtigheid op glstennorneerd werden. Dit is toch voor die wettelijke verp~ichtingen denkt af te Pep e r, (per plco!)
in het be1ang der bevolking getroffen
pa.a.l~e r!cp.tin~,' en llet schljnt, dat de gen.
.
I
E,k. Bat,. Ready:'
nadere korting, die hernieuwde in- maken, weinig bewonderlng wekken!
maatregelen
(verlaging
del'
Invoor• -,...;,.--_
ge~,rreste~r4e as.sisten~ reeds spoedig
Van. Andir was regen kwart v66r 7
December
17,25 17.60
brimk
op
hun
pensioenrecht,
weI
een
rechten en van den zoutprljs) is' een
onder verdenking stond. Men hield hem l~!tenant Boot in een C X gestart em
Januari
absoluut
ondeugdelijk
motlet.
nlet
onbelang.rijkoverschot
van
etterlu~ gQe4 in het OOg. .
den divisie-commandant te Batavia af
o i t ron ell 8-0 lie
BEURS·OVERZICIIT
lljke millioonen te verwachten. Onder
te halen.
(per K.G. ir.cl.drum)
Men nl moeten toegeven dat er enkele
daze
omstandigheden
kan
toch
beContl'. A. Ready: I 27' t:n:> 1.17 5 1.30
De ontdekking
Ruim een half uur .later steg~n onv.reemde
argumenten
in
het
betoog
stil
Berlijn
ZW:larlljk worden volgeho\.1den dat dIe
December . I 30 1.30 1.300.
der commando van 'kapltein Van HaseDe dader J. was sMert zes jaar ver- len drle C V.E's en C V,D's op dIe na
"uiterste noodzaak" thans aanwezig Is schuilen.
Jan./Mrt.
1.3) 130 1.30 1.325•
B e r I ij n, 1 Dec. (Transocean). pe
Indlen
de
schatklst
4 ton op de herom
een
verhooglng
van
het
kortlngsJan,/Juni
bond~n aan den dienst der Posterljen
1.30 1. ~O 11 enkele clrkelingen over het; terteln
1.25 1.250 JuU IDee.
1.25
percentage onvermijdelljk te oordee!en. berekening toelegt, kan er moeilijk spra- aandeelenmarkt was wederom stU ge· te Medan en als assistent werkzaam, rechtstreeks koers zetten in de rlchting
Jan./Deo.
stemd. Mijnbouw- en bruinkool-aan1.25 1.25 o. belast methet sorteeren van brieven. van KaU Djati.
Boven1ien, winst voor de Indigene ke zijn van een algemeene "kortings- deelen waren vaster gestemd.
Con~rl\ct 0,
verhoo~ing". Integendeel,' dan is het
In die funcUe kwam hlj nlet In aauschatkist zal de voorgestelde maatre·
1."0 o. Obligaties konden z1ch goed hand- RubDecembl'r
r~lf.in3 met aangeteekende stukken.
Weinig tijd later sbartten 5 C X5's ongel, na de wijziging,en door den Mi- beste bewijs geleverd dat de regeering
b e r (per %
het
ernstig
meent
met
de
"billijker
vel'haven.
Binnenlandsche
leeningen
wa.Op l:1,e.ze ,~fdeeling heeft <ian ook nim- der commando van kapitein Waltmann,
nister In het aan den Volksraad voorK,OJ
ren over het algemeen vastge;gtemd:
mef ~.ief~t,a} pJ~ts ~ehad. Trouwens, de in Wiens toestel kapiteln-adjudant gelegd ontwerp aangebracht niet op- deelin~" van het pemioonstotaal.
Marktprljs ten 12.15 n,m.
contrOle op aangeteekende stukken, M if
1
i
ed 1
1lA' t d
CalIlrtone¥ de~~ ~~ tot ~~. _,Java std.
leveren; integendeel, 4 ton zuBen
Heth zljn dus in feite niet meer de
waa,.,rin z.l,eh vrijweI altijd geldzendingen
e."er as passag;:er m . ev oog. ~v~e eze
Sheet,
34
worden ,prijsgegeven.
"r
afdeeling gingeri ooknaar Kali Djati
'pensioentrekkenden~Ue tege~ de regeeJava Std.
peVlnden, is daarvoor oak te streng.
het hoofd del' radio afdeeHng van de
ring
optrekken,
maar
groepen
\"an
hen,
. Cr~OP
De Regeering zal vermoedelljk op- die elkaar bestoken: de eene groep LORn NUFFIELDS PIIILANTROPIE
, .J. 1!).oest zlch er dus toe beperken L. A. kapitein SCheffer, het hoord der
merken dat de aard van het voorlig- wenseht
brleven te openen, waarin vermoedelljk waarnemersschool kapitein Van Dam en
de
kortlng
op
z
ij
n
pemioen
gend voorstel ~eitelijk een andere is.
Stichting van nieuw fonds
ge11 zat,' dlQ<:h die als gewone oorres-, nog enkele andere offlcieren. '
Verklaard wordt, dat het ~r thans aI- nieb verhoogd te zien ten bate van anpondentie werden verzonden. ,Hoewel,' Tegen half 8 stapten in de F.T.A. 1,
DE DEENSCIIE GOUDCLAUSULB
dere
groepen.
dIe
er
totdusver
naar
anleen. omgaat om "den op de gepenLon den, 30 Nov. <Reuter), Lord
he~ op dIe wljze verzenden van geld het groote transpoi't- en ambulancederer
oordeel'
te
sIecht
afgekomen
zijn.
sionneerden gelegden last op reehtN'uffield heeft een nieuwe gift aange'VerbO<1en is, !.tomt <tat no~ al eens voor! toestel van de L.A., de inspecteur der
K 0 pen hag e n, 30 Nov. (Havas).
Wanneer men een oogenblik uitgaat kondigd, waarvan de huidige marktvaardiger wijze te verdeelen dan thans
Vrijda~ J.1. 1tre~ de ass stent een urief miUtaire luchtvaart, de commandant
De
minister van Handel diende blj het
geschiedt". Dit brengt een element van van de basIs - die helaas in werkelijk- waaide 2.215.000 ponden sterling be- Parlement cen wetsontwerp In, dat ten
in ha~den, die Ult Siantar afgezonden der L,A., het hoofd van den technischen
heid
ontbreekt
dat
de
nivelleeringssociale
rechtvaardigheld
in
hetgedraagt.
wItS ~et pestemming veor. ChIna, en nij' dlenst ir. Vreeburg kapitein Van der
doel heeft de goUdclausule in aIle overding, dat echter naar het inzien van cbmIrtlssle'ln haar opdracht geslaagd is.
v~rmoedde dat zich daar geld ~n bevin- Eern, hoofd bureau'luchtvaari, de beeenkomsten
en bij alIe schulden te doen
Hij heeft n.1. 1 millioen pond sterling
ons bestuur aan elke kortingswet kan niemand de regeering ongelijk ge· den zOU. HIj eigende zlch de gesloten drijfsleider van Andir ir. Gaastra, luiteveryalIen.
aangewone
aandeelen
van
MorrIs
Moven,
wanneer
zij
zegt
dat
een
verminvreemd behoort te zljn.
enveJoppe tQe en verdween daarmede nant-kol~nel Blok van de genie, dr. Best
de ring der korting in verband met de torsbestemd voor een fonds, waaruit het
naar detolletten.
van den vMegmedischen dienst en onze
De Regeering zal opmerken, tegemoet algemeene prljsstijglng eerst kan worden dividend zal worden verdeeld onder de
Zljn eoIlega's hadden (iit echter ge- vertegenwoordiger.
te komen aan wenschen In de Kamer overwogen na de nivel:eering.
loontrekkers inJdienst van zijn negen . VERIIOOGlNG VR,\CIf'l'TARIEVEN
zien, en terwljl J. zlch op het toilet beKapitein ZOmers bestuurd~ dit toestel,
geuit, te voldoen aan een toezegging
maatschappijen.
Het sterkste argument tegen het herYond, werd plotseling de deur. openge- dat naeen vlotten start keers zette in
om een voorstel in te dlenen tot nivelA m s t e r dam. 1 Dec. (Tra.ns..
Een staf-pensloen-fonds voor zijn emrukt en zag men hem met een, geopen- NoordMestelijke richting, om via de
leerIng, tot wegnemlng van de ver- berekeningsontwerp is danook niet het ploye'S bestaat reeds.
ocean). De Noord-Atlantie Vrachtende enveloppe 1n de hand staan; Onm.id- Westelijke helHng' van den Boerangrang
sehmen in' depensioenen toegekend prirtcipe, maar de uitvoering, die, gelijk
conferentie heeft besloten met ingang
delIljk waarschuwde het personeel .cen naar Kal1 Djati te vldegen.
•
aan bekleeders van gelljke of gelijk- hler te lande algemeen voorzlen werd,
van 1 Januar! a.s. haar vrachttarieven
C(1}et van het Postkantoor, die den man
Kort na de aankomst van de F.T.A.
waardige betr~kk.ingen, welke voor ve- ve!e belangrijke gebrekel1' toont.
met 5 tot 10% te verhoogen.
I'R,\NSCIIE CON'fINGENTEN AAN
i1\ ~an~en gal der Polit~e.
1 op KaU Djati; arriveerde ook generaal
INDI£
.De dader werd vervo.gensoverge- Bakker met luitenant Beot.
...
b~cJ1t naar h~t Polltiebureau, waat: hlj
Het gezelsc.hap ])ega! zich naar' het
TJlANDJOER - POERWAK,\RTA
Par iJ s, 1 Dec. (Havas). Een NeB. V. l\L-OPBRENGS'IEN
111 "9orIoopi~e' hechtenis 113 gesteld.
kampement,alwaar he<t in de carre rond
De Legerleldillg
derlandsche delegaUe heeft b.ereids met
Door de Politie is ten huize van J. den vlaggestok een plaats innam, na de
verbindlng door kabelbrug over de Tjl- den Franschen minister van Handel en
De bruto-opbrengsten van den tramnQ, een Qn<lerzoek Ingesteld, doch zlj begroeting qer gasten.
Gen.-majoor ~:lkker c\ef-stal
taroem
Nijverheid onderhandellngen geopend dienst over November 1936 bedroegen
.
heeit er ~een nader bezwarend m.ate..
De wacht had den, geQruikelijken
ten aanzien van een vernieuwing der f 26.587.53 tegen f 26.533,73 in Nov.
riaal kunnen o~tdekkcen. De dader houdt groet gebracht en thans trad overste
N'aar verluidt, zal generaal-majoor
De Regenten van Tjiandjoer en "Kra.dan oak vol, dat ditzijn eelste poging Van Oyen naar voren om een rede Baltker, de commandant der eerste di- wang 'hebben bespre,kingen gevoerd over aan Nederland~h-Indie verleende con- 1935, sedert 1 Jan. 1936 f 294.504,51%
tegen f 286.154,33% gedurende hetzelfde
tot diefst;ll is, terwijl hiJ elke schuld uit te spreken, waarin hij er op visle, na ommekottlst van zijn Europeesch een nleuwe verbinding tusschen de bei- tingen ten. I
tijdvak in het vorige jaar.
..
aaIl: de Y()oraf~aande gevallen ontkent. wees, dat <I.e beteekenls van de over- verlof, hetwelk 20 Januari a.s. ingaat en de regentschapshoofdplaatsen,
wel,ke
plaatsing van de Iste vUegtuigafdeellng zes maanden zal duren, worden be- voor het doorgaand verkeer van het
Chineesehe Landbouw Vereeniging
van Andir naar Kal1 Dj<at.i los van an- noemd rot chef van· den generalen staf, grootste belang is en veel korter dan
BANKDIRECTEUR 'IE BATAVIA
De St Nicolaasverrassillg dere zaken geen belangrijk feit in. Maar in de plaats van generaal-majoor Be- de huidige, die via Padalarang loopt. 28 November hield de Chinee.sche
•
in een ander HcM lromt dit te"Sliaan, renschot die {;ian met 'pensioen gaat;
Landbouw Vereeniging in Hotel SelaOversea-Chinese Banking Corp. Ltd.
als men bekend is met de directe aan.- de functle van legercommandimt zal
Daartoe wll men Qver de grensrivier, batoe te Soekaboemi een algemeene
Naar aanleiding van ons stukje in het leiding tot deze verhuizing: de jagers namelij,k voorIoopig nietvacan't komen.
de Tjitaroem, nabij het plaatsje Pa- vergadering, waarbij onder de aanwe- '-Met het vUegtuig uit Palembang wordt
nUllimer van gisterenover het merkEen Anetabericht uit Bandoeng meldt roengkalong e~n ijzeren kabelbrug bou- zigen de assistent-resident, de' regent, hier hedenmiddag verwacht de heer
waardige feit ctat men bij het verzenden mQCsten plaats maken voor hun groote,
ster'kebroers, de 'bommenwerpers die
dat g!lner,t.ll-maJQor Va' n wen, zoomede een grondige herstelling mr. Van 't Oever van het Algemeen Tan E a n Kia m, directeur van
van st. Nicol:l.'as-verrassingen per post- binnenkort cp Andir aank'Omen. De her- voorts
T ric h t tijdelljk comma r~dant der van den weg Maniis-Paroongkalong uit- Landbouw Syndieaat en de heer Van de Oversea-Chinese Banking Corpora,pa"et den inl10uQ op de kaart dient te opriehtil1'g van Kali DjaU is dus een der
eerste
diYisie tal worden.
.voeren, teneinde deze meergeschlkt te der Zee, controleur. voor de thee-restric- tion Ltd. ZOoals wij reeds meld den, her.
.
v&{melde~ wees men ons van bevoegde voorboden van het feit dat de luchtopende de hcer Tan in Djambl de seLuitenant-gene.raal BQerstra is wel- maken voorzwaarder asverkeer. Door tie. opgemerkt werden.
zij<le op het vQIgende :
strijdkrachten van oos Leger binnenkort
Regentschap Krawang zal vanuit
Na verwelkoming der;,tanwezigen etl dcrt jaren gesloten pranche van Zjijn
Kr zijn maatregelen getroffen om het de juiste en haar toe'komende plaa'ts iswaar 30 JuU 1937 twee jaar legercom- he~
verzenden van st. Nioolaas-surprlses op zullen innem~n in ons samenstel van mandant maar 'zal dan in afwijking van Waroengdjerqek een weg- worden .aan- bestuursmededeelingen hield dr. Mau- bank aldaar, terwijl thans overwogen
de tradities, nog n i.e t heengaan. Het gelegd naar de Tjitaroem. De dlens't renbrecher ecn voordracht over de thee- wordt in Soerabaia 'een kantoor te opez66danlge wij~ mog~lijk te maken,' dat defenslemiddelen.
nen.
wordt gey.'enscl;1t 'gea,cht ,in deze tijden van Mijnbouw heeft pereids de noodige bereiding in het kleilJ.
ziJ cen "v8rrassing" blijven. Zoo mag
onderzoekingen verrlcht.
. men in plaats van den afzender lISt. NiA~n het huildige det;'l.chement Kall te breken met het stelsel dat een leger- geologisehe
Daarna sprak de heer Driessen over
,
, colaas" vermelden, mUs blj de aanbie- Djatii onder Zijll commandant, luitenailt commandant slechts 2 jaar aanblljft.
De kosten van de omlegging van den de berelding van kunstmest uitde lucht,
dIng van hd pakJcet oJ> oon begeleidend :Roelofs,'va1t de belangr1jke taak ten
De Soerabaia-markt
weg aan den Tjiandjoer-oever inclusief een interessante voordraeht, dIe gevolgd
brlefje na.am en adres van den afzender deel hetemplacement }{ali Dja,U il;\ te
door
een
tilmveI"toon~nll
ove~
de
werd
(Ie bouw van tien bruggen en de helft
Wo,fden opgegeven.
richten voor iegen gebruik voorloopig,
De kofflemnkt' werd later vaster.
van de bouwkosten van de brug over werkzaamheden van het pr'Jefstation
De
Zaak·Dr.
R.
'\'QQl' het vennelden van. dE!n inhoud VQOr de bommenwerpers welUcht in de
Limburgerhof
van
de
r.
G.
Farben
InR.e,ady
afgedaan J 16.50, nleuwe cogst
de Tjitaroem zijn globaal begroot op
dustrie.
f 16.25:
o~ 'de ataart zij~ geenspeeiale regeIin- l1aaste toekomst.
J 122.000.
gen te.tfQffen en gel~en dus de gewone TerwiH de waoht he.t geweer presen- Naar vernemen, is het ,verhoor van De plannen verkeeren nog In e~n be'vQQrscnr~ften, hettgeen intussehen nlet teerde, de militairen in stramme hou- beklaagde en getulgen in de instructie
beteekent dat de Post het publiek niet ding het sal'uut bl\J;chten, de civiele be- van de zaak ~gen het volksraadslid ginstadium, aangezien men dit groote
bedrag natuurlijk nlet m~:l.r 1;00 uit een
tegemoet zou wll!en komen door een lanJgstellenden he,t hoofd, ol\tblootten, dr. R. reeds geeindigd.
Handelsbew~ging
dusdanige vermelding toe te laten dat C:eed ludtenant lOOelofs de vlag hijschen" " verwacht wordt dat de Instructie de- of ander fonds ~an putten.
het pakket ook uit dezen hoofds een
Da.arn~ dankte o,verste Van Oyen mr. zer d,agen kan worden gesloten, waarna
verrassing blijft. ,
Adams en de cverige belangstellenden het Hof Qesli~sen kan of de zaak al of
Overzic/zt van de (otaalcijjers can Ned.·Jlldie .
INIIEE-'lSCIIE l\ULlTAIREN
:He-t stukje van gisteren is in de we- waarna allen werden uitgenQodIgd tot niet naar de openbare terechtzitting zal
Bruto gewlcht in H>OO-t tonnen
Waarde in l000.000-t. Glds.
· reId gekomen doordat het desbetreffen- €en rondgang over het terrein van het worden verwezen.
De Bond van Inheemsche Gepenslon. OCtober Jan./OCt.
October.
Jan./Oct.
d~geTal be.tiandeld werd door een post:' kamJ?ement dat zijn voltoolin~ nadert.
neerde Mt:itairen ontving telegrafisch uit
1936
1935
1936 1935
1936
1935
1935
1936
ambtenaar, die geen vrijheid kon vlnden
Vervol'gens begar men zioh naar het
den Haag berieht, dat de voorzltter van
Een vaIseh Boek
om: de voorschriften wat rulmer te' in- offlcierskampement, de zie,ken'Zi3.aJ, en
het hoofdbestuur, de heer Pattipellohy,
INVOER
de (Werige gebouwen bel100rend tot de
terpre'teeren.
62,8
660,6
141,2
14,8
15,.
..
ve!t!g1ng.
Het vonnis van den raad van justitie 30 November jl. blj Minister Colijn op Java en Madoera
62.5
147.3
600.3
55,2
80,6
84,2
8,5
8,5
635,9 . 675,4
81,9
.
Daarna werd een koele dronk geof_ te Soera~aja, waarblj de beklaagde K. U\ aUdlentle is geweest, waarbiJ Generaal BUitengewesten
- - - - - - - - -......-...:...~~..:.. ......-..:---..:---~--~--"--.:, IIET· BALI-CQNGItES ,IN 1931
freerd in de mime hanggar, een na den van beroep tokoliouder, wonende te Ma- Swart tegenwoordig was.
227,9
Ned.-Indie
118,23,23,5
223,1
146.7 1.296,5 1.365,7
7iPo\\otl MInIster Colijn als Generaal
~ar de Loc. vernam, is de Sultan van cmmegang zeer welkome verfrisschin~. lang, ter zake van: "het aan het hoofd
DJokja voornemeos, het cuItuur-congres
Tegen half 10 vertrok generaal Bak- der Inspectie van Financien opzettelijk Swart, hadden belangstelling en sym p,UfTVOER
, .,' ,: I bij te llOnen, dat In september of OC- ker naar ~ataVia en even later startte Een valsch boek als ware het. echt en tp.ie voor de actie van den Bond.
235,6
21,3
1.993,5
18,4
165,2
227,1.719,3
1582
is thans hezig met het .Ja':3 en Ma.doera
overleggen", veroordeeld .' Pattipeilohy
r,~.'." '1:1 tober 1931 op Bali zal word~n gehou- de F. T. A.-l gevolgd door. de overlge onveryaIscht
6861,2
31,5
25,Z
266,2
227,9
.
'.
",
'.
BUltengewlesten
618.8_ 6,189,2 5.773,gmem~~n"na~~rhclkilimclJ'~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~,:.', ,".' ,l}i~·d~n. OOk gouvern.eur Bljleveld zal ertcestellen. Tusschen 10 en half 11 ant- werd tot 3 maanden gevangenissttat, is
i:." ;,;;,i waar8chijnlijk tegenwoordlg zijn.
veerden de toesteUen op Andit.
benooditde gegevens.
:
Ned.-Indil5
in revisle door het Hof bevestlgd.
845,8 7.008,5 7.766,5
52,8
, 921,8
' 43,6
431,4
386.1 .
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DATJ\VIAASCn
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Bewaking
Prijs- en Loonpeill
, ,
.
Vijftien organisaties brengen eerste
offers

~ij

Aqendo

Bioscopen

1\iet de "Huygens".

.

die heden vertrokken

Filmaankondiging

_

-,-, . ..,..,-,-....
,J.-\TAVIA

Met de "Christlaan Huygens", die be-,
Deeapark i "lIet anne rijke
Bloscopen hedenavund
In de societJeLt "Concerdia" te Bata- den uit TandJong-Priok vertrok voor de.
meisje"
:'vla~Centruni werd gisteravond de twee- thulsrels, reizen o.a. mee:
G lob e - The a t e r: ,,De Vrouw van
~e vergaderlng gehouden van de argeDe titel van Shirley Terrp;e's nleuwe een staatsvijand.
Mr. J. M. Wesse~ink, ex-burgemeester
·Yaardigden der vakvereenlgingen welke
geett Ie~ds aan in welke rol we deze
Rex - The ate r ~ "The White
deelnernen aan de actle ter bewaklng van Bandoeng ; K. P. H. soenohamtdjoklelne lteve'tng van de wereld zullen zlen Angel".
jo, zoon van den Soel'lan van Solo,
Sian pr~js:" en loonpell.
spelen, damen en zlngen. Zlj is het 'dochCap it 0 1 : "Hollywood zcekt een Prinses",
" Het .werk-comite was,)n pleno aan- K. P: M. Tjc·kronegoro, neer van den
tertje van een rljken· weduwnaar-zeepSoesoehoenan
en
secretaris
van
K.
P.
H.
D e c a - Par k: "Het Arme, ~ij~f!
. 'wezig,terwljl door een 20-,tal vereenltabrikant, raakt op een aanneinelijke nretsje".
.
soenonamtdjojo,
K.
P.
H.
Praboe
800'glngen ' argevaardigden waren gezonden,
manter zoek, wanneer ze naar kostschool
rlodilcgo,
zoon
van
den
Pakoe
Alam
te
C
I n em a: .,The Lost' City".
Oak de A. V.A. had zlch ditmaal doen
wordt gebracht, locp], met een straatmudie allen in verband met het a.s.
Cit y: "Het was 1 April".
vertegenwoordlgen. Verder was aanwe- Dj'ocJa,
zlkant mee naar de achterbuurten, waar
huwelijk
van
Prlnses
Juliana'
en
Prins
zig' het Violksraadslld de heer Ve r WAT IN DEN <\ETHER IS
zlj ontdekt wordt door een voor de raboo m, . vertegenwoordtgend de Vader- Bernhard zlch naar HOlland begeven ;
dIo zingend artlstenpaar, en voila: dan
de
heer
W.
A.
R.
Hlelckert,
chef
van
de
WOENSDAG, 2 DECEMBER
landsche Club.
is Shirley in haar element en...... rulafdeeling boekhouding der B. P. M. te :
neert
dcor
haarreclame-uurtle
voor
een
Nlrom
. 20.10 Oauserle : Militaire
, Omstreeks half acht opende de heer SOerabala; de heel' L. M. J. van Sluyconcurrent bijnjl. haar ei,genpapa. Gegedelegeerde val} het hoofdbestuur '
en burgerluchtvaart.
·v a n Lon k h u y zen de vergade- ters,
B.a.V.
20.00 Piano-recital.
lukklg kcmt pa er op tljd aehter en hij
van
den
Nederlandscne
Lloyd;
Ir,
H.
C.
ring met een overzicht van de werk- Duyster, vertegenwocrdiger der Holland18.00 Cello-recital.
P.M.Y.
De delegatle uit de VorstenIanden die hedenmiddag met de "lIuy~ens" nul'
spoedt zlch naaz de studio, waar het VQZeesen
zaamheden van het werk-comite.
20.45 Voor de dames,
Nederlandvertrok.
I
.
gtltje Intusschen gevlogen ts, Eerst na
sche Beton Mlj ; mr, L. van SOn, secre19.45 Hoorsepl.
B.a.C.
Vervo}gens hleld de heer Mol de aan- tarts der A~gemeene Rekenkamer; ir.
een
spannende-jacht
weet
111j
zljn
dochparis-Col. 22.00 Concert.
_____... ,--c·4
Rome
. 21.30 Concert.
gekondlgde verhandeling over systemen P. F. A. van Wo-lzogen KGhr, hoofd der
tertje uit de handen van een ktnderroo'van prijsbewaking. SpreikeT kwam tot de afdeeling materieel en Werkp!aatsen
v~r te rectden.
Wat baar vader noo.it
conclusie dat een bedrag van tenminste van de S. S.
heeft .kt,mnen berelken, brengt Shirley n
D. D.'s Geschiedschrijvillg
Gedellkpelluillgen
f 250,- per maand zou moe ten wo·rden
dan tot st-and: een sa"mensmelting van
genoteerd' teneinde een beperkt systeem
de twee zeepfabrleken dIe elkander tot
Voorts reist met dezelfde boot naar Gedekt door een Reg-eeringsadviseur?
IVeerbericlrt
~vanprljsbewaking in te kunnen stellen
dusver woveel mogelijk dwarsboomden.
Europa zuster N. M.
en nlet g'eheel at'hankelljk te zljn van
VQorts trekt pa uit de ,gebeurtenissen een
Me ij e r, dIe ruhn
In aansliliting op bet vetslag' Over de
(VAN WOENSDAG 2 DEC. 1936J
wljze les: hlj kan nlet langer vader
'de clHers van het Kantoor VO'or de Sta20 jaar aan een stuk . strafzaak Douwes Dekker, waarblj door
.t1stlek, .met welk kantoo'r '. overigens de
en moeder tegelljk zijn; maar zeUs in
het O. M. een gevangenisstraf van drla
nauwste samenwekinrg zal worden ge?Ijn keuze van een geschlkte meeder
in Indie vetbleef, mMnden tegen bkl. werd geeischt, voIgt
In het Noordwesten van China is de
voor zljn l1evellng b:ijft hij zakenman en druk sterk gestegen (Siam 776 mm"
~ht.
waarvan de laatste bier een korte 'vermelding van de
; De voorzitter g'af dan allereerst het
hlj trouwt dus (je eerste secretaresse van Chengtu 775 mm.J, in mindere mate ook
13 jaar werkzaam I It ta
lk d
b kl
d
'
p e no • we e. oor e aag ,e voor'd 0 t
h'
H
k
7643
kostenvraagstuk in besprekiilg. De afI'n de Bataviasche gelezen
de voormal1ge concurrentle.
werd, hetgeen uren in beslag
over ZUl - os C ma ( ong ong
.
gevaardIgden blekcn zonder onderscheLd
C B Z V<an de zij. t
'I 1
' H l e r b l j een afbeelding van een tweemm., Wenchow 769.4 mm.J. In (j.e Noorh"te s·.u'"'e- nam. Me deze voor ez ngwas tljdensde t 1 rho,
in
kl'" h t
vla~ meenlng dat men behoo'rlljk beginde' v'all' '''O''llega's.l'en
Aldus in het kort· het fIlmverha~l. delijke Philippijnen is de druk gedaal d •
zitting van gisteren reeds een aanvang a c IC e s V1an een penngy we " e
rleurell, v
nen moet en anders 'beter niet zou kun"Comite Huwelijksfeesten" hgeft doan. . Maar waar hetopaan komt Is natuurlljk : (Iba 757.4 mm., Manila 758.4 mm.J. In
gemaakt en
zlj werd
be- vervaar d'Igen' te r h er d en k'mg van het Shirley zlen en haa! heur grappLg·e lied- Siam en Indo-China waren de ~ru
n k ver- ,
nen be@innen. Men achtte' evenwel deze
n' !"t'
" h':at 'nu··'11S't v"u
.. eindigd,
waarna'
de hedenmorgen
president de ultilrbeldbultengewoon belangrlJk en nood_
jes en wijsheden hoeren zingen en voor- anfleringen gering. In Malakka, Sl411lahare patlenten en :;praak bepaalde op 'Dinsdag 8' Decem- a.s-. huweliJk van Jrlnses Juliana.
:zakelijk, te meer, waar vroeger reeds
oild-patienten
b
t
d
Deze penning, aan een' Or!lnje-lint d,ragen.
tra en Java is de drukgestegen (Meda,n •
99 mm" Alor St ar 7595
gebleken was dat de cljfers van het Kanm cch t zlj -talrijke er aans aan e.
3 .1
bevestigd,
zal
van
~morgen af 1n tal \Ian
75.
. mm." B at,avi a
zuster N. M.
toor voor de Statistiek niet altljd ter
blijkell van waarPleitnota van beklaagde toko's en wink~ls In de s{ad verkrijgbaar
759.2 mm. In het Oostel/Jo van Ned.-Indie
Meijer.
beschikking van de vakvereeniging wadeering en sympazijn tegen beIJaUl1Ig van f 0.10 voor de· B<\TJ\AFSCIIE AUTOlllOBIEL 1\UJ.
is de druk iets gedaald (Koepanf/ 759.3
':ren; hetgeeh. vreemd gevonden en 'be_a thie ontvangen; soIV-:mige aan'Cloenlljk
Beklaagde tegon zljn pleitenota met't koperen en f 0.2~ voor de ve.rzilverde
mm" Merauke 758.6 mm.J .. In Noordtreurd werd, aangezien het hier zuiver in hun eenvoud.
Thans agent van de Chevrolet
aantoonen'van de h1storlsche juistheld exemplaren.
Australte ontwikkelde zich een nieuw
:wewnschappelljke gegevens betrof. Men
.
gebied van lagen druk (Darwin 758.1
t
\'an
de
cltaten
ul
zljn
boek,
welke
In
De
net-to-opbrengst
komt
ten
goede
.
Te Singapore embarkee'rt de heer C. de dagvaarding zijn overgenomen. Daar- .van het CCmite. '
\vas ook algemeen bereld voor deze actlt'
General Motors ma~t bekend, dat. mm., Halls Creek. 757.4 mm., Alice
Huy'sken, General Man.aget va~ de Sin- blj somde bekl. een lijst van de bronfinancieele offers te brengen.
met ingang van beden het Chevrolet Springs 757.9 mm.J.
Verschillende systemen van conkl- gapore Rubber Weork.5.
nen op, niet minder dan 42, vocr het
~entschap vOlJr BatavIa en amstreken
l{oogtewinden: Manila \ Noord max.
"butle-verdeeling werden l>esproken. Het
meerendeel wetenschappelijke en geN
I
(dusverre in handen van de firma Berk- 68 km. per uur. Bangkok Oostmax. 36
In
Belawan-DeU
stappen
aan
bo'Ord:
werk-oomite za,l aan de hand der bewaarult Dubbel debuul in " el er- n~mer), is overgedragen aan de Bataaf- km. per uur. Over geheel Ned.-Indie zijn
df heer J. Steenbeek, dlrecteur '€'t1 com- schiedkundlge boekwerken,
spreklngen een ~hema vaststellen.
hllden"
scbe Auwmoblel Mij., de welbekende de hoogtewinden Z'Wak en onvast van
missaris van diverse Mljen; Tengkoe bekl. zljn kennis, had ·geput. Aangezlen
groote automobielzaak op Parapattan richting.
K'amil, pangeran v~n Lang,kat Hilir en het O,M. reeds verklaard had dat de
,staande de vergadering werd dear
hlstoriciteit V1an beklaagde's hoek ge- I lIet Russisch orkest en The Four
Gambir. Chevrolet is hlermede inderVerwachting: jf.entering met zwakke
broeder
van
den
Sultan
van
Langkat;
een 15-tal afgevaardlgden een beLasalles
daad in handen gekomen van een der winden.
Tengkoe Mansjoersjah, TengkOe Besar heel buiten beschouwing gelaten was,'
drag gevc1te-erd voor de eerste kosten
best georganiseerde detail-verkoop en
van Koesleeh; de Zeer Eerw. Pasboor kan met deze vermelding worden Yoltot een totaal van f 350,-. De orstaan.
Dat
de
directie
van
"Hotel
der
Nederservice
inrichtingen hier te lande en. de 1'-"'JZ?1Pl'W""--~"'"
H. A ,A. Damen, hoofd-pasboor te MeBeklaagde kwam tenslotte tot de vol"
ontelbate Chevrolet elg'enaars zullen
-- .
• ~ ~ganisatles, die hun afgevaa,rdigden
dan; de heer G. J. Wjehry, firmant der
gende
conciusles:
landeu"
nlets
onbeproefd
hlat
om
nieuhlermede
slechts
gebaat
zljn.
Met
ui,tNIEUW
BESTELGOED-TARIEF
Firma Wehry, reist met .deze boot van
, . terzake nlet hadden gemandateerd
we attracties te lanceeren en steeds het zondering van Opel en G.M.e. truck is
Batavia naar Singapore, van waar hlj
en die geim afgevaardlgden hadden
1. Het boek is vol!wmen te goedef pubUek de aangenaamste verpoozlng te thans de geheele General Motors se.rle Met ingang van 1 December wordt een
zich per andere s~heepsgelegenheldnaar trouw samengesteld ;
. . , ; vetschaffen, heeft .zlj tha'ns - haast ten van Cnevrolet, Vauxhall, f>oritiac, O!ds- nleuw tarlef voor bestelgcederen inge&ezonden zul1en alsnog in de geleguropa zal beg'even, evenals de heer
2.
Het
is
ontstaan
In
~n
dooi'
samen~ overv:oede -c nog eens overtulgend be- mobile. ~uiok, La Salle en Cadillac yoor voerd blj de Staatsspoorwegen Op Java
gel1'heid gesteld worden in deze cpJ A. M. J. G. Dessain, vertegenwoordionze I
smaak
i~ zlJ ditBatavia en omstreken in een enorm en in Z'uid-Qumat,ra.
PI·t nleuwe tarlet
.
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d
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,)11 t. de, Plant. ~; Fil:Ul nces.
,
,,
,m.' aa~ weI op z~~t verd enste lew ~ qetail bedrijf' ondergebracht.
"'eteekent voor de bestel~oederen· boven
controleerenvan bekl3.agde's verr1chtin- m dlt streven geslaagd.
""k
ht
~f t 'd
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• Een ontworpen schema met betrekking
• ' ,
De groote onderdeelen opslagplaats en de 50 g, ongeac den a s an , e,n ,gell aan~eh. ambtenaar ; .
,
'tot het aanstellen in een 2O-t,al plaatsen
3. :Het boek Is ultgege'ven in vol verI ; Het muzlkaal element Is etn del' eersw fabrlek van General Mowrs te Tandjong'langrljke verlaging, terwljl voor bestelvan correspondenten t·er bewaking van
Dottaile·illkolllslell Priok
trouwen op bet deskundlg' oordeel van \'oorwaarden, dleblJ goede v,e,rvumn g" ,een Priok vQrme,n hier een Ideale comblna. goederen, met een ~ewlcht van ~inder
de prljzen werd gcedgekeurd. De artlkedezen ambtenaar.
welgeslaagden avena garandeeren. Gi8-" tie van samenwerking, waarmede een dan 50 kg de verlagmg optreedt blj een
'len zullen worden gegroepeerd aansluite.rav~nd nu debuteerde 1n het hotel op l bezitter van een General Motors auto- afstand van 250 km en daarboven.
Nog stee~s in stijgende Hjn
tend bij de budgets van een 4-tal sala4. .In het boek wordt volkomen zui- RIJswIJk het g,~oote RusslsC.h aalala.lka mobiel; zij net een Chevrolet of Cadillac,
Aangez:en vervoer als bestelgoed per
risgroepen. Zoo n}(jgelljk zal voor clke
Ofschoon het extra-uitvoerrecht van vere geschiedenls weergegeven en het Orkest "Bayan onder leidll1g V;in den van, d~beste. servIce Is ver~ekerd.
nachtexprestrein tot een gewicht van
groep een waarnemer worden aangewe- 2% op een serie producten nog geen week bevat geen laakbare tendenzen..
heer M. H. Gonero.
H~t i~ eEm aanbeveling waard eens in 30 kg per zendlug en per eendaagschen
zen. Yeor de hoofdplaatsen wHden meer bestaat en practisch zich nog niet doet
5. Op geenerlei wljz&wordt uiting
De, "Bayanisten" in huntyplSch fleu- de ateliers van de Bataafsche, Automo- exprestre~n tot een gewlcht . van ~Q kg
groepen van vier aanbe}'olen. ,
geld·en daar de meeste uitvoeren geschie- gegeven aan gevoelen,s van vljan<1J; rige Rus51sche dracht hebben eeil entrain blel Mlj. eenkijkje te nemen ; deze wer- per zendmg is toegestaan, IS een zeer
',' Vastgestcld werd dai\; de taak' van het den op zoogenaamde voorloopige aan- schap, haat' of mlnachting' tegen een eneen "schwung" blJ het ten geboore den met medewerking van General Mo- snell~ en goedkoope verzendlngswijze
y.rerik-comite zuiver adviseerend zal zljn giften, waarvan de betalingen eerst een of meer bevolkingsgroepen van Neder:' brengen van de verschlllende nutnmers, tors service experts Inger1cht met in- mogelijk geworden, hetgeen zeer in. het
en de vak-actle geheel zal worden over- week later worden gedaan, bewegen de landsch Indle.
dat den toeschouwer en .bOOrder mooe strumenten en werktuigen, speciaal ont- belang van het publlek Is.
gelaten aan de desb-etreffende vakvetdouane-inkoinsten
te
PrioK
zlch
in
stljBeklaagde
verklaarde
verder,
d'at
zljn
door
het beschaafd timbre Q~lddeUijk worpen en, geeigend voar' het h~rstel-, Met
de' groote-afstandssneltreinen
bonden of afzon1erlljke 'Orgaqlsaties.
'. Bepaald weOO vocrts dat de cortes- gende lijn, zooals trotiwens het gamche boek e.en gesCihiedeni~,boek Is i,n den wa- dO€t .wegzweven In gel1oegll.jke stem- en se.ry-Ice-w::rk aan. G. ·_M.-produ~ten·:l kunnen.' beste!goederen worden mede~e
ren zm des wocrds en niets anders ming. , •
Vef'SCh111~nde . electnschautomahsc~e geven, mdlen het gewicht per zendmg
pondentie met de organlsatles, welke blJ laar dooi' het geval is geweest.
Van Januarl tot en me~ November jl. beoogt dan geschledenIs te geven. De
Het was danook gisteravon~ een vroo- contr61e-ll1richhngen v.?C 1 het onder- ten hoogste 300 kg bedraagt; voor de
een vakverbond zljn aangesloten zal geschieden door bemlddeling der verbonds- waren de totaal1nRomsterl J 21.788.933.49, advlseur VOOr InI'andsche Zaken was Ilijk en geanimeerd geze'scbap, dat zi-ch W~1 knfar de deUgdellJkhebid van ~ue s.neltr,einen op kleine afstanden.is de 11besturen terwijl met de nlet aangesloten tegen f 19641227 2i in ce overeenkom- dan ook van oorde€l, dat de inhotid van het uitstekend SQuper Uet ,smaken onder ~n de. ngs °ltar~teanen, 11cadr ukratle, ler- mlet op 500 kg gesteld.
"
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1 De
vereenlgingen re~htstreeks doer het stlge periode
van l,et vor~ge jaar. Wa- I
~~ ~~e~ge ~~ j en f~n- de tonen det ,,8ayan"..mlls1ci.
eo toesporil1g del" wielen c~ntrole oJ>
~r. eze a~ e sve~:gl~g h or d kk e
U
werk-comHe reI worden gecorres,:;on- ren in de maand November van het V?- hneedr ~lr a
e eer °d R a 3 gdeit gi~
Er was naast het debuu·t van het ea- stuur- en reminrlchting etc. etc. kunnen .cem r mdgetvoer wolrljk't s est rNu e
lco-,
deevd.
u·~ lalaika.-orkest nog een ander eer$te op- U in werkinG' ezien worden
ver k eer, a gewoon
~gen.
rige jaar de Inkottlsten f 2.149.276.40, m .a WI .en h ooren, zou e aa d
, Om 9 uur werd de vergadering geslo- November 1936 w~ren zlj J 2.236.217.08. zljn eigen mond vernome~ hebben..
treden, nl. dat van "The Fo-ur Lasalles".
"
0
g
.
laas en Kerstmis plaats vmdt, hlermed~
ten.
'
De meerdere inkomsten zijn vOornaBeklaagd 7. meende in zljn opZe~ ge/
ten zeerste gebaat.
melijk t,o,,~ te schtlJ'feil aan den o1ie-ac- slaagd te zlJn. Tot oordee~!l bevcegden
De heeren Stephenson. en mevrouw
PRIJSVRAAG VAN DECA PARK
Stephenson lletei! elen wat el&enlijk r01cijns en het extrl~ti.lbberlJ,itvoerrecht. hadden waardeeting voot zijn ~rk.
_
,..Hekl. verzocht den Raad hemte wiI- schaatsenriJden ll1boudt. TuS$Chen een
JlET AMERIKAANSCH ESKADER
NAAR BILLITON
Shirley Temple-poppen als prijzen.!
len ontslaan van rechtsntVOolg1ng, dan menigte b1edles.schen draajden de
weI vrij te spiefwn en de inbeslag ge.. schaatsartlsttn met verwonderlijk gemak
~aar Bali en Makasser vel'frokken
Bezoek van Commissarissen
COl\UtANDA1'l"T i\UT01\lOBlEL-CIE
nomen exempla:ren van zljn boek binnen de meest fantastische kronkeUngen, zanDe directle van het Deca Park hler
,
cen deor den Raa.d te bepaien wtmijn der nochtans een oogenbHk ~ zooals wlJ terstede had de sympathleke gedachte
Het Amerikaansch eskader onder adHeden zijn de beeren Houwert en
De commandant van het detachement aan hem te w1ilen 3fgeven.
aanvanke.lijk vreesden - hun onderda- . \'oor haar jeugdlge bezoekers een origl- Weyerman, cammissarissen, der Billitonmiraal Yarnell he·eft de haven Tannert te verknoopen.
r.eele prijsvraag uit te schrljven tljdens Mlj., die, dezer dagen u~t Europa hiei'
,djong Prlok weer verlatEm. De "Augusta" der automoblelcompagnle te Batavia, kavertrok reeds gistermiddag om zes uur, pitein W. A. J. stuyver, die teruggeplaatst
....
Repliek vall het O. ~L
..eovend1en bJeke.n de Lasalles, in het de vertoonlngen van de interessante arriveerden, per.l K.P.M.- bo'Ot naar Bil-(
/
·terwljl de andere oorlogsboiems in den is nan zijn eigen wapen, dat der artilbizQ11der mevrouw Stephe.n~n, bijwn- ShIrley Temple film Het Arme Rljke llton vertrokken.
afgeloopen nachtom een uur het anker lerie, met standpl~ats SsJatlga, zal me- ' De OtfiC'ier, rilr. van del' Laan, re-pil- dere smaak te hebben voor' slerli,jk MeIsje. De jongens en meisjes behoeven
:hebben gelicht. De "Augusta" zet koers dio JanUarialh,er, worden vervangen ceerde dat het ple,idOOl hlerop neerkomt. kunstriJden.
slechts op nun eigenwijze hun indruk'naar Bali' en Makasser, en de rest van door luit.enant B. J. W. va~ der Linden, dat bekl. nlet met op2iet is tewerkgeken van de film weer te geven op schritt
Chineesche Schotels
thans blj de autol11oblelr-~mp:lgnie te gaan, dat de te-kst van zijn bee·k in dleDit zeer geslaagde dubbel deQuut be-('n deze pennevrucht in' te leveren blj
~het eskader gaat naar S~rabala.
aandoeng.
taatvorm blj den ,resident varl .J3andoeng 100ft vOIJr de komende dagen veel goeds! het Deca Park teneinde de kans te hebWle lust op z!jn tijd nlet gaarne' een
is g.eweest, dat de in zijrl hoek vermelde
ben de drie beeldige Shirley Temple. goede Chineesche schotel?
"
feiten hlsoodsch julst; zljn en dat in
Studt;nWnreceptie
poppen veor zlchzelf of voor een ~usje
Restaurant "Robusta" op Krekot weet
MAIL 'VAN VRACIITScliEPEN
andere leesboeken'heel wat erger <ilngen
\Veyer naar Holland
te winnen. Wie weet hoeveel jeugdige. in aIle opzichten aan dat verlangen te
,
.
gezegd worden. Het O. M. had ~hwr
De Unltas studiosorum Indonesiens:s
journalistlek b~gaafde kinders er in voldoen en het zljn waarlijk "robuste"
recipleert Vrljdag 11 December des
De hedenmorgen naar Medan vertrok- reeds eerder gezegd dat van oPzet geen
Naar wiJ vernemen vert:rekt de heet 13atavia zuUen blijken te wonen I
schotels, die U voorgezet worden!
I
avonds van 8 to" 9 uur' in het I,E.V.- :.en Fokker van de Knllm zal de post &prake behozft te zljn en dat wat het Weyer, voorzltter van den Ondernemers:'=s:
'gebotlw hier ter stede, zuJks ter viering 'an het mailvrachtschip "Poelau Bras" andere betreft dit beklaagde toch nlet bond, WaarschljnllJk 23 dezer met de
.van den derden Dies Natalis. Na afloop ..>phalen. Wanneer de boot op tijd is, I Z'OU kunnen disculpeeren. Maar waar- "Van Oldenbarnevel.t" voor drie maan'van het officleele gedeelte zullen diverse kan de Fokker morgen vroeg oni half over het O. M. valt is de systematische 'den naar Nederland.
:US.r.-Ieden een reeks inheemsche zang- zeven terugvllegen en' dan. zes uur ~ wljze waarop de gevoelens van vijand's middags op Tjl1ll1tan landen.
schap, haat, dan weI minachting tegen
• • ..
en dansnummers ten beste geven.
een of meer bevolkingsgreepen van NeVOOR DEN ST. NICOL<\AS
derlandsch In die, de antl-Westersche
tendenzen welke als een «lode di'aao
Het wOfdt zoo langumtrhand overdoor het boek lQopen. Dlt alles Is als bodig om te vermelden dat de fIrma Lee
. ~en onafschelidelljllt geheel verwerkt In Cheong in de nijswljkstraat een specIale
het boek, ten bewijze waatvan enkele cl- collectle sieraden ult China heeft laten
, taten dcor het O. M. naar voren zijn ge- 'komen met het oog op st. Nleoiaas, want
bracht. " ' .
zlj cloet dit flk jaar. WiJ :wlllen nochtans
ISprek!er persIste~rd'e blj z!jn ~Isch.niet nalaten, er nog even de aandacht
Na dupl1ek van bekl. werd de ultspraak op te vestlgen dat men et een rulme
bepaald op 8 December a.s.
keuze vindt in a'ler:ei sOJrte,n sieraden,
_. - - antieke en moderne zetting, voor ladere
,
beurs.
ALGEM.EEN GEIlOOR
Vooral inJ' a d e Is de firma geDe Gouverneur Generaal zal gehoor I speclallseerd.
verleenen te Bat.avla ten paleize KO-/
' ningspleln op Woensdag 3 Februarl 1937
des morgens ten 9 uur. Zij die tot dit
st, NiCQlaas bij de B. R. V.
gehoor wenschen te wordentoegelaten,
.
.
dlenen zich daartoe schrlftelljk v~or a7
Het Slnt Nlcoraasfeest van de BataGisteravond heef,t in het restaUrant iTa)" TonI' in de benedenstad een afscheidsdiner
Januari 1937 te wenden tot den' adju- viasche Radio Vereeniging zal nlet in
plaat,s geha\! in \'erband met het vertrek naar Pa1embang op heden van dr IIsiau Eng
dant van dlenst te Buitenzorg met dUI- den tuin van het vereeniaingsgebouw Cheng, die zooals men weet. als vertegenwoordiger van de R?geering te Nanking de con.
sulate~ in Nederlandsch-Indle inspecteert. In het midden staande dr" IIslau, aan zijn )
I ~elljke ~pgave van naam enz. en onder: worden -gegeven, cloeh in het City Thearechkrlu.nd bet Volksraadslid Kan. aan zijn linkerhand consul-generaal Sung In .,
lIet\'oorloopig bestuur, van links na,ar recMs de heeren: Webb, "ti~arlU, 1\101, v. : v,er, ~eldmg van het doel hunner aan-, it,er, en het begint hedenmldda"g om, vljf
beti midden zitknd dr. Kwa.
'
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'
Lonkhuyzen (\'oorzitkr), De Dreu, mr. Batta, SasrodarnokoesOOmO en Bakker.
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LANG BREED HOOG
~~ ~ ~
Groot tweepeT3.
225x 180x235
I 37.- I 10.Klein
Idem
205X 160X225
" 33.-" 8.75
D. R. VAN AALST
Groot eenpers.
205X125X225
II 2".-"
7.50
en
Klein
Idem· ,206x115x225
."22.75,, 6.75
Groot kind. led.
175X 100X 200
I, 17.50 "
6.- J. 'L. WESTHOFF
Mld<felsoort.
150X 90x 190
" 16.50" 5.75
tWx SOX190
" 15.- " 5.50 ,
Bllmbinq,' Malang 30 Nov. 1936. Klein
Verkrijgbaar: staalbuts ledtkanten 011 veeren matras, Al!erlaatste rna
Huwelijksvoltrekking op den 8en
dellen, ooncurreerende prijzen.
•
December 1936, 10 uur v.m.
21525 Zendingen bulten Batavia onder Rem bours,
Ook verkrUgbaar uitgezochte kapok per kati of per picot.
A'ITENTIE: Blj aankoop van meer dan 1 ledikant rutme korttng,
21538
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Algemeene

:

Familie :
B~

1,

STADSGEMEENTE SOERABAIA
Burgerneester en wethouders van Soerabaia geven kennis aan de houders van niet uitgelote obligaties van de. 5 pot. geldleenlng 19?:1 ten laste der 'Stadsgemeente, oorspronkelijk
groot f 6,500.000.-, pro resto groot f q.615.000 - dat de stukken per 15 Maart 1937 a pari
aflosbaar zijn gesteld. l
De aflossing van de stukken zal geschleden ---.: in Nedertandsch-Indlb tot pari wisselkoers - met bijbetaling van f ,5.98 rente, per obHgatie 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 mindering
gebracht.
I
De at10ssing zal, voor zoover de houcers van de obligatH~n van bovengenoemde geldleening niet van het verleende voorkeursrecht blj de inschrijving op de 4% obllgatieleenlng
1936, groot f' 5,6'15.000.- hebben gebrulk gemaakt plaats vtnden bij de kantoren op de stuk-

PREST-O-LITE ACCUIS
De meest vooraanstoande automobiel-fabrikanten rusten hun
wagens uit met Prest-O-Lite
.
botterijen.
Ook voor Uw auto hebben wij
een, passende cccu voorhonden.
In prij%en vanof f 15.(12 maanden garantie)

Fuohs

en

Rens

Tanah Abong V/est, 14
Batavia-Centrum.

Tel. WI. 417.
- 21648

ken vermeld,
Indlen wegens bijzondere omstandlgheden de hleronder vermelde uitgifte der 4% obligatieleening ten laste der Stadsgemeente nlet mocht, doorgaan, zal de bovenverrneldd aflosbaarstelling geacht worden niet te zijn gedaan.
Soerabaia,. 1 December 1936.
Burgemeester en Wethouders
, van Soerabaia.

J. C. HAASE-Brummer

4

Noordwljk 50
p. p. c.
a/b. M. S. Christiaan Huygens.

. '. volvoert~ elle";.
.recherche op~~cht~rt

2155'1

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

-------------------~_
51ADSGEMEENTE SOERABAIA

, .' Din a.~~. WAN,n','R,S

Uitgifte van f 5.615,000.- obliqotlen der 4 pCt. conversieleening ~ 936 in stukken van f 1.000.- en f 500.- Nederlandsch Courcnt nominaal aan toonder.
I

k'
,;".
,',

Ondergeteekenden, berichten, dot zi] de inschrijving op bovengenoemde uitgifte
openstellen op :
I
.. ' 1
Dinsdag 8 December 1936,

'

r

~;~"

,

21564

"

,

van des voormiddcqs 9 tot des nqmlddcqs 4 uur
TOT DEN KOERS VAN, 100 pCt.
,

<,

mel recht van voorkeur voor houders van de nog uitstaonde, niet uitgelote obliqctien
I

'd~r 5 pCt. leening 1927.
.
I .:
'
Prospectussen en inschrijvinqsformulleren zijn bl] de kantoren van inschrijving

verkrijgbaar.

t

'

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELS~
BANK, N. V.
INCASSOBANK, N. V.

AMSTERDAM'
's-GRAVENHAGE 1 December 1936.

PUJRGL

oeder '
P
om. de IuU:d
MhJe!m

~Iiz~.
Roode Hond en Huiduitslag
verdrijft U met Purolpo eder. •
R1j k a a n 9 e nee ~ k rae h t

•

.. 21544
\

R.L. BRANT?:,:

LEDIKANt~N .. EN

,

,

' .' ~ l'! . . ,~J

MEUBELMAKERIJ VENDUKANTOOR"WE

,

ROTTERDAM

HELDRING & PIERSON.
R. MEES & ZOONEN.
21462

I

LTE VRE'OEN"

SENG AN
rasar senen

...

g;el, ,per meter

NOORDWIJK 10 -

15 cis.

, t:-.....,

''U-

j

,

I

'S t. Nle.- en K( RSTGESC HEN KEN

f'l

Noord~ijk 25 : ,

I'asar Baroe No. 4 - \Veltevreden
Teletoon 38~5 WI.

TEL. 204

UITGEBREIDE COLLECTIE

.

HetWoonl1uis .

SON S

BATAVIA-C.

ALTIJD lETS APARTS

Vlaggenstokken wit met
oranje knop en katrol f 4.50

BESNAREN
I f.- ,en I '5.MET GAR ~\ N T I R

~

BUISSON

uit voorriad leverbaar.
Breedte' 80 cM.-rn<1ant~r~n
geverfd:
.
Kreuren:
Rood. wit, blauw, ola j~, breVI

l

TENNISRACKE'fS
BLAZENGERS
.J 12.50
Met GAR ANT I E

aI N G II i\'

-iV

VLAGGENDOEK

200 A..B. Senen 175
MQderne meubels - zeer bllliJk.
Aanmaak van meubels onder ga"
l'antle.
l06w

telel. WI, 302

KROKODILLEEREN TASSCHEN
ZILVERWERK VAN DJOCJA
BANKA-TIN
J A PAR A
HOUTSNIJWERK,

~

)

) EAU IN LUXE VERPAKKING ~

IEDER

WU ZORGEN VOOR VERZENDING NAAR EUROPA ~
e".

C HER I B O,N.

. . ._";",,

J

B L 0 K

--

....

lelefoon 108 -

'.

II

/

Vaal abonnementen. klachten omtrent <Ie bezorgrng van het' Hata·
Vlaa.s~ll Nleuwsblad gel1ev.e mt:1J
men te wenden tot den Agent, aeD

J. 'C.

I

Tiangkol

21551

rJvugjnrJiu
i ~w~n~L~ ~em~r a: a§.an~1'3~~n~ ERi

HEGEER VAN KEMPEN VOS
HOFJUWELIERS ,
Noordwijk 19 (Geb. Onderl. Hulp) Tet. 1 269 W.
,

LE DERNIER CRI : "

SIERADEN MET

~

lIALF-~OELSTEENEN

;i
~
~

(WITTE ONIX - JADE -.BLOEDKORAAL)
gemonteerd in zilv:er, wit goud en platina.
Lag e p. r ij sen.
HET geschenk van blijvende woarde !
Heeft U ons St. Nicolaasboekje ai, ontvangen ?
Wij. zenden U gaarne op aanvraag een exemplaar toe.

~

.

.~ lid groote bovenzalen

1 ste Groo'te Bridge WedstllJd

'

uclder de Heer G. M. J. SCHAUB.
Voor deze "drive" worden fraale prijzen beschikbaar gesteld,
terwijl gedurende de wedstrijd meerdere extra. prij~en wor9-en
uitgeloofd.·
'
,InschriJvingen fanaf hed'cn ten Receptiekantore van het H?..
tel a raison van f 3.- per per~oon, waarbij inbegrepen ee~
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S pee i a a lSi gar e n - Mag a z ij n

."DE TABAKSPLANT"
'.

(v/h F. H. JUS T MAN) .

,

Batavia-Centrum, Noordwiik 38b, felefoon 'tYelt. 349
8ondoeng,
Brogaweg 39,
Teletoon 1183
WELK
SIGARENMAGAZ UN is het best gesor teerd ?

lid eTA B A K S P L A.N T ,"
WAAR
.
geeft men de beste Service?

lid eTA' B A K S P LAN T
PLAA r 51
I"'og heden

Uwe

be~tellingeli

HOUBIG'ANT ,is verkrijgbaar in de beproefde. ,bekend.e tinlen:
Rachel - Rachel Soleil- Naturelle - Rachel Rosee - Ocre - Ocre
Rosee - Ocre Soleil - Rosee - Blanche en thans ook in
3 nieuwe tinten: Peche - Natu~elle Ocree - Naturelle Ambree.
HOUBIGANT is het poeder voor de'vrouw van smaak. fijn
van sam~nstellin'g en fijn van geur en kleur. Poudre Houbigant
wordt uitsluiten'd t.e ·Parijs gefabriceerd door deskundigen.
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Per 5 regels druks of' gedeelten doarvon f 1.- per plootsing
Voor annonces, welke niet van sakelijke strekking .zijn:
Per 5 regels druks of gedeelten doarvan :
per plootsing
,................................... f 1.per 2 plaatsingen . ..
..
.
. ..
..
" . 1.50 .)
pe~ 3 .of 4 plaotsingen
,,2.-·)

Par/ums
etc.

/I

.)

bii

De reductie wordt slechts verleend, wanneer bij (Qule
oanbieding het aantal plaatsingen vermeld wordt.
"

A p'!'!l'.-.. . . . . . . . . . . . . . .
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lid c, TAB A K S P LAN ;'T "
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Bemiddeling In Spaanschen burgerkrijg
Harqnekkige

g,eruchfen

in

Londen

..,

Franco's veldheersster verbleekt

Dusfoch.
Eden ter

Duitselte ;'ctervelltio geCQIIsIl(teerll ?

Par ij s, 1 Dec. (Havas). De correspondent te
Londen von de "Echo de Poris" meldt, dot gisterovond
vrij hordnekkige 'ger.uchten de ronde deden, dot er
voorbereidinqen goande zijn voor een poging tot be..
middeling om een einde te maken aon den Spaanschen
burqerkrijq. Naar verluidt zouden Engelond en
Frankrijk deze poging doen, moqelijk met den steun
van het, Vctlcoon.
I

Aigemeen offensief
, gcopend
Witten hebben
succes

w~ini9

l\I.a d rid, 1 Dec. U{avas). De
co.-respondent van Havas, Ozanne,
nleldt, dat de \Viiten gisteravond
een ~lgemeel\ offensief op het front
b,ij lltadricJ, 0llenden,.
Gls.te\'llliddag heeft melt eell, 011.~
gewon6 activiteit in de nationale U~
nies en achte-thQede \Va~rgenoll1en.
Paar at:riveerden nleuwe voo:n.'acten.

Nederland

Engeland

•

Duitsche Hulptroepen

,. ,

Conseil~ittin9

L 0 'n dell, 1 nee. (Renter), Eden
zal ete :dttillg van den Consell op 10 December bljwonen, lwaarop Ingevolge het
verzoek der Spaallsche regeerlng de non..
Interventle-kwestte ter sprake zal worden gebraeht,

Gelijk glsteren werd gemeld en ook
onderstaand telegram beweert, zouden
op het Forefg~l Office eerst ernstlge
bezwaren geopperd zljll tegen dezeConseUzltting.

Wat wenscht H'itler?
L 0 rtd e n, I Dec. (Reuter l ,
Hedenrnorqen werd in welinqeENGELSCHE VRAGENLIJST AAN
lichte. kringen verkloord, dot de
DUITSClILAND
.
Britsche regeering uit verschillendt! bronnen heeft vernomen,
Lou den,. ao Nov" (Havas), De
dot onlcnqs twee tot vijf duizend
Duitschers te Sevilla zijngearri"Daily Express" meldt' dat Engela~d
veerd. Wonneer zou blijken, dat
blnnenkort Duitschland een aantal vrazij in militaire formatie aan zijn
gen zal steUen, waarin de Dultsehe regekomen of op een of andere
geering wordt verzocht de punten op te
wijze door de Duitsche regeering
noemen, ten aanzien waarvan zij een
met wapens waren uitgerust dan
zou de Britsche regeering zulks
regellng noodlg acht,
ten sterkste betreuren.
Het is duidelijk, dot de bezorqdheid der Britsche regeering
. ten aanzien van de Spccnsche,
kwestie sterk is toegenomen
door dit nieuws betreffende de
oankomst van wat Duitsche vrijwilliqers schijnen te zijn. Desondonks ziet men niet over het
hoofd, dot er geregefd in 9roo- '
ten getore. Fransche vrijwilligers
.
in Spanje crriveeren.

(Telegrammen van het Alg. Ned. Ind.
Persbureau Aneta).

VOLKENBQNDSVERDRAG

.

Den H a a g, t Dec. Ua· N~derland ..
sche regeerlng heett prof. dr. Qi autgers
aangewezen ats lid van, d5)~ ~Qmnl!ssle
voor de herslentng van he~ VQ}KeuQiln{isverdrag.
,!$.,
!j ,.d.(,Ji_._
hil
..ii

MNl'.

Italie parOQt

•

Bommen QP 'wit hoofd .. ,
kWQftier

Lon den, 3() Nov. (Transoc~an).
Het verzoek tot bljeenroeplng van den
lUen is ervau overtulgd, dat door de
Consell, dat door de regeerlng van het afwezlghefd val) DuitschIand en ItaUe
Na tlonalen .teruggeslageu
Frente Popular werd gerlcht tot den elke openbare ziU~g te eenzij~jg zal
Yolkenbond, ondervindt politieke: be- worden om van eenlg nut te kunnen zijn
Va} e n cia, 1 Dec. (Reuter).
orncteel- wordt verklaard, dat gtsteren zwaren op bet Departement van Bul- en de Conseilkan nlets meer doen dan
een hevige aanval der natlonali~ten op tenlandsche Zaken.
de non-illterventie-commissie te Londen.
-de door lutQrnatiQnal~ vdjwUl1ge\,st},i)epen 'Cerd~di&d:e :pQ~tie~ werd af~eslagen. Volgens den Oeneefschen correspon- -'"Gemeend word,t dat minister Del Vayo
VOQrts wQrdt verldaard~ da't de milicio's dent van de "Times" :.!ijn het Britsche
.
ten westen v~n Madrid nog steeds Po ... Rijk en de Spaansch.Amerlkaanschere.. olldersteund door SovJet~Ruslalld cen
.zuelo bezet houden. Zes regeeringsvl1eg- geeringen van oordeel, da~ de burger- blokkade yan de llatiollalistische havens
tuigen bombardeerden' het natlonaal oorlog in Spanje een zuiver interne en de bronnen van aanvoer zal Yoorstel~
hOQ~<;lk.warti~t· t~ Salamanea en . <lede.n Spaansche aangelegenheid Is~. waarnie- len,. doch de kans, dat zulk een voorstel
een aan'C~l op twee vliegveld'en en een de de Consell zlch nle~ kan bezIghouden. den steull van den Volkellbolld zal krij~
sta'tlon.
Engeland berooptzich op al'tikel 5, geil, k~n worden: verwaarloosd.
paragraaf' 8 van het Volkenbondspact,
dat verklaart: "Wanneer een'der: par.
tijen beweerh dati. hetgeschll beirekking BUITENLi\NDSCIJE
heert op een vraagstuk, dat het lnternationale recht aan de 4)xclusleve eom..
Bar c e Ion a, 30 Nov. (Reuter).
petentle van deze partij <lverlaat en Verscheidene honderden anti... fascisten
wanneer de Conseil diterkent-; dG\n .zal (Franschen, Polen,. Belgen, ItaHanen,
.
de Consell hlervan melding maken in
een rapport, zonder echter advieze"n uit Ooste.nriJkers en Hongaren) ~ljn naar
te brengen ten aanzlen van een m,oge- Madnd vedrokken om zlch blJ de inlijke oplosslng."
'ternationale colonnoa te voegen.
W

Op zijn Itolioansch

•

Aan het front bij. Humera ten Noord ...
Oosten van Madrid veroverden de Witten de krachtig versterkte positles der
Rooden, lterwijl de troepen van de Soria-~lvisie het dm·p Roblo Darcas in de
Si~uenza-sector innamen. Het bulletin
sp,reekt nadrukkelijk de doqr de Roode
omroepstations ultgezonden perlchten
omtrent verschlllend'e successen der regeeringstroepen tegen ..Verklaard wordt,
dat of schoon de Rooden op versch1llende
punten aanvielen, zij als gewoonlijk met
zware verll~zen' werden teruggeslagen.

Engelsche waarborgen

VOLGT FRANKRIJK JAPANS.
i
VOORBEELD ~
Pleidooi van "Le Figaro"

Hevige gevechten

NIEUWE TORPEDOBOOTJAGERS
VERGEEFSCIIE AANVAL
Rom e, 30 Nov. (Havas). Op de rna ..
l'inewerven te. Leghorn zal . .binnenkort
een aanvang wordengemaakt met den
bouw van zes torpedQbcotjagers van het
type "Orlani", welke 1500 ton meten.·
DE JAPANSCIIE ERKENNING

Van Ethiopie's allnexatie,.

[.,

Tokio, 1 Dec; (Domen. Ari'ta
dee 1 d e t ij den s d e 'k". a 1)':-1.. n' e. t s zIt t i ngm e d e" d· a t de
J a pan s c h e 1 ega tl e te' A:~...
dIs Abe b ao p g e h eve n zaJ
word' e n e n v e r v ang;efn
d 0 ore e n consul a at.. ',/.
OCCUPATIE Vi\N ETHIOpm

lVordt gestaagvoortgezet

Add Is Abe ba. 30 Nov. '(Tr~fis ..
ocean). De troepen van gen~aal ~10S0
hebben de dorpen Ana,tar en Mondo in
het meeren-distrlct Mzet.
REVOLUTIONNAlltEN IN PERU -,
Staabgreep nUslukt
Par ij s, 3Q Nov. (Havls). Volgerta
offi~leele berlchten u~t Lima (Peru)' 13
de staatsgreep der rev<>lutionnalre
tiJ, die :)6 deZet tl'a~htte zich mees~r'
te mak~n van het palelsvan den I'i~..
~ldent~ Yolkomen mislukt. '
Acht leden det partl1,- onder \Vie·dr.
Flores, worden aan bOOi'd van een;schlp
gevangen gehouden in afWa,chting van

par..

hurt deportatle.
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BATAVlAASCD NlEUWSBLAD

van W oensdag 2, December 19a-j) - TWEEDE

nLAn
Ell

Na te hebben verklaard, dat de Dtlitsche wet ten .tegen de Joden een voorbeeld zijn vail "modern kannlbalisme",
bevestlgde hij de boIsjewistlsche houding ten aanzlen vande Jodendoor de
verklaring van Stalin te herhalen,dat
"bet antl-semittsme een gevaarlijk
overblijfsel Is van het kanniballsme en
een ernstlge bedreiging vormt voor de
arbeldersmassa's.v :
, ,

Het Jcponsch-Duitsche poct
Stimulans voor Sovjet-propaganda?

.Verplaatsing

,

van• Komintern-zetel
Ook is voorgesteld de vergaderlngen
der Derde Internatlonale voortaan bulten Sovjct-Rusland te doen plaatshebb
en.
. Het blad voegt hleraan toe, dat oorspronkelljk het voornemen was geweest
het. Polltbureau der Komintern naar
Parljs over te brengen, doeh dat van
dlt plan Is atgezien aangezlen een te
hettlge reactie van de Fransche openbare meening hierop werd gevreesd,
Als gevolg hiervanls thans Barcelona
uitgekozen en het blad verzekert dat de
Catalaansche revolutlonnaire autorlteltenop enthousiaste wijze haar' goedkeuring hebben gehecht aan dit plan.

\

Het AI Russisch ,Congre,s
Sovjet 'vriendschap voor

stalin

~oden

'

Lon II e 11,: 30 Nov. (Havas). De
"Daily ,Telegraph" houdt zich wederom M 0 s ,k 0 u, 30 Nov. (Transocean).
bezig . ll1:et de Ji;lpansch-Duitsche over- Tijdens de zitting van he<len van het
eertkoinst en betrellrt het dat door dit AI-Russlsc~eSovjets-congresverheerlijkpact'meer .dan ooit de n~ogelijklleldis te de voorzitter van den Raad van
. _'
'.'
Volkscommlssarlsen del' Sovjet-Unle de
verdwenen,.:. dat l\Ioskou U1 bet vervolg Sovjet-democratle',' terwijl hij het anzou ,arzien van elke .revolutiolUlaire pro- 'it-semltlsme veroo:deelde aIs "modern
paganda hI bet buitellialld,en meent tJat KannibaUsme."
de Japansch-Dui~cbe uitnoodtging aan
De "volledlge democratlseerlng'" van
de llaar vrede strevende lallden oni tot het Sovjet-Russische klesstelsel besprehet .pact t~e fe treden zal worden gene-· k~nd verklaarde MoIotQff, dat dit op
.
zlchzelf voldoende antwoord dient te
geerd.
zijn aan het adres. van' die sociaal-de, 'r r a' n soc e a n meldt uit Parljs, mocra:ten, die bliJven voort.gaa.n m. et
dat de Duitsch-Japansche overeenkomst ~et, U1to~fenen van crltiek op de Sovvolgens "Le Matin" een diei>en indruk Jet-RuSslsche democratie.
heeft gemaa,kt in Komintern-krlngen in
Bij debespre.king van de nieuwe
M~skou. Het blad verklaart dat men in grondwet, waarbij het aantal republieken in de Sovjet-Unie ·met, .vier tot elf
deze .kringen algemeen van , meenillg is wordt opgevoerd, verzekerde MoIotoff
dat SovJ'et-Rusland
onder geen
enkele zijn, toehoorders, dat hlerdoor de ver,
.
om8tandigheid .een oorlog moet rlskeeren, .wann.'e.er het niet verzekerd is van dere v.ooruitgang van het communisme
~
zau worden bevorderd ~n de dictatuur
de welwillende neutralitelt der bourder arbeldersklasse volkom~n gemaakt.
geois-staten.
Vervolgens besprak
Molotoff ' het
Om deze redell ----, verklaart "I.e Ma- vraagstuk van het fasclsme en deed hij
tin" - is het vooTstel gedaan om den po- -:- blijkbaar ge"inspireerd door de oplltieken zetel van de Komlntern naar merkingen ;van de. Dultsch,e· poUticl tij, 'een ander iand over te brengen, terwijI dens het nationaal-soclalistlsche. partijde technische diensten alsmede de ge- congres te Neurenberg --- een heftigen
hehhe archieven der organisatie te Mos- aanval op de fascistische beginselen en
Itou zouden blijven.
'
in het bijzonder op het antl-semitlsme.
- - - - - : - - - .---,--.-.

--

~

.
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De Japansch-Duitsche. overeenkomst be.sprekend zeide 1\1010toff,
dat deze ~~e~een~oinst' een "samenzwering .tegell den vrede" vormt en
eerder een stap' in de richtillg van
cen oorlog dan van den vrede is.
i

Tot slot verklaarde Molotoff 'no'g:
"Tot dusverre hebben' wij nog slechts
de eerste fase van het communisme
voltooid enzelfs deze fase is nog' niet
volmaakt. De vijanden van de partij
van Lenin en Stalin zijn diegenen, die
tot de bourgeois-verhoudingen' wenschen terug te keeren."

NieuYfe Sovjet-grondwet

Het. Verre Oosten

~

naar beweerd wordt - het onder- - - - - - - - - - - zoek niet nadeellg zal worden bemvloed.
De consuls del' bij het verbod betrokBinnen-Mongolen. weer
ken landen hebben op nadrukkelijke
.actief
wijze 'bij 'Litwinoff tegen dezen maatregel 1,eproteste~rd.
PRINS TEll RUK'r OP
.' DUITSCIJ ,\NTWOORD
T 0 ~ i 0, 1 Dec. (Domel), EenpersOp 'Russtsch sabel-gekletter
telegram ult Pejping 'meldt, dat de BinB e r lij n, , 30 Nov. (Reuter). Een nen-Mongoolsche troepen wederom 'aegezaghebbend antwoord op de [ongste tiel zijn Iangs het geheele front. lIet
redevoeringen tijdens het Al-Russlsche eerste Blnnen-Mongoolsehe Ieger onder
sovjets-congres wordt. gegeven ineen commando van Prins Tell ving den opartikel in de seml-otttcteele "Deutsche marsch in de richting van Pai Ling
Dtplomattsch-Pclltlsche Ko~respondenz'~
aan welk artikel men in ofrlcleele krln- ~Ii~o aan, dat men wiI\ heroveren.
gen speciale beteekenis hecht. ,
Andere Brnnen-Mongoolsche troepen
In dlt artlkel wordt gezegd, dat de
verklaringen 'in Sovjet-Rusland over rukken opIn de districten wu Chu An,
vrede gepaard gaan met openlijke be- Using 110 en 'I'aolln,
drelglngen met oorlog.
.
~ j,Het is moeilijk tegelooven", zegt het
blad, ,)dat de voortdurendenadruk,
welke op zulke agressleve gevoeIens 'Waarschuwing aon Japan
wordt gelegd, 'door de vredelievende re'geeringen over net hoofd zuBen worden CHINA ZAL ZIJN '.rANDEN TOONEN
gezien of vergoelijkt."
,
f l .
N a. 11 kin le, \. 1 Dec. (Reuter). De
Wai .Chiao Pu uitte in antwoord op d~
verklaring van de Japal1sche leger-~uto·
riteiten tn Kwalltoellg van 27 November
een ernstige waarschuwing tegen een
'vredes'
eventueele poging vr~ Japan' om zich
in ,den strijd tegen Binne~l-~Iongolie te
Exporteert de meeste
mengen en verklaarde:

,

De ' voorv'echter

des

wapenen !

G e~

eve, 30 Nov. (Havas). De ont-

wapenings-afd~eling

"De Chineesche 11atie is vanouds
vredelievend en verlangt vrlendsehappelijke betr~kkingen met de
, naburen 'te blijv~n onder~oudenJ
doch China ka,n met, toestaan, dat
zijn territoriale integri'teit onder
welk voorwendse) OQk gesehonden
wordt. Warineer oott eenige niet uitgelokte agressie of oriwettige iil1!lenging plaats zou hebben, is China
bereid zlch met aIle ten dienste
staande mlddelen daartegen te verzetten."

van den VolkenDOOR CONGRES AANGEN01UEN
bo~d h.eeft haar jaarlijksche statistiek
inzake: den handel, van wapenen ,en amM 0 s k 0 u
1 Dec. (Reuter) Te- murtitie uitgegeven, waaruit blijkt dat
midden van lal;gdurig gejuich en' kre- in 192.9 de wereld-wapenuitvoer, een reten "Leve Stalin" werd de nieuwe RUS-l cO~d-Qedragovan 71 millioen goud-dollars
sisehe grondwet door het 'AI Russisch b.eli~p. ..
.
.
Sovjets Congres aangenomen. Een door
Dlt lClJfer ~lep terug tot 38 mil~lOell
Stalin gepresideerde commissie, bestaan- g0 4 d-(loHars In 1932 om wee.r te shjgen
de uit 220 led~m, werd benoemd om een tot 4:l.500.000 goud-dollars 111 1935'.
uiteindellJ'ken tekst op te stellen, .waarDealgeineene werelduitvQer liep als
' . d e cr i
i s t er ker ,t erug
in de herz.ienl·.ngell .zullen '. w.ord~n op- gevo'1 g Van
s sivee
'
d e. n iet se der t 1933 .
g'enOlllell, waartoe het ·co..ngr·es .be<:!loten 'en vetmeerdet'
~
heeH. Deze dragen echter voornamelijk
'. ;
t' '
een formeel ,karakter.
'
t. voOrnaal)lste
expor land vall
..
'
. d.,.~.~.~; gehe~elen wereldhandel was tot
.,
.
LOCK OUT IN RUSSEL
FRISSCHg lUETHODEN
19~:J Eilgelalld.
,
. ,;
R ij sse 1, 30 Nov. (Havas). De faHoe de ,G.P.Oe~ efn onderzoek leidt
IIi:, \934 nam Tsjechoslowakije de eersteo'p_l~ats in met 21,1 % van den totlalen brieken van De Cauville en A1sthorri
M 0 S k 0 u,
30 Nov. (Tral1sqceanl, ~e.re14-?~port.Engeland ~e tweede met hebberi de stakende arbeiders uitgesloten.
Aan de o~langs door de' agenten, .de.l· 40.7% 0, '
' .
G.P.Oe.
gearresteel'de
buitenianders· .
lprahsche' en' de Amerikaansche
(Zie verder Vijfde' Blad).
werd op ·lJevel ,del' G.p.Oe.-autor~teiten' liitv;~e z~jn eveneen~ teruggeloopen.
I

,'lIf'

j

De

Scheepsberichten
•
DE IlAVEN VAN TG.-PRIOK
~,

Aangekomen 1 Dec.

Ned. s.s. "Sitoebondo", gez, Kreumer, van
Rotterdam en Bel. -~li, Agt .... R.L.
Vertrokken 1 Dec.

N.r. s.s, "de Klerk", gez. de Roos, naar
'Waikelo, Waingapoe, Bima en Soembawa.. •
Besal'.
'
N.I. m.s, "Ophir"~ gcz.Akkermal1, naar .
Semarang, Soerabaia, Boeleleng' en Makas- '
ser,
"ROTTERDi\:\ISCIIE LLOYD"
Uitreis:
,.sfioebondo", 1 DeC. aangek. Priok.
Kustrel'S:
.
"Blitar"l '1 Dec. vertr, Palembang.

Off. Berichten
•
Volksgezondheid

Met ingang van ult. November 1936 wegens
benoemihg tot Gouvernements' arts
eervol ontheven van de' hem opge<irasren
waarneming van d'en Dienst del' Volksgezondheid in het ressort Angkola en Sipirok '
de, residentie Tapanoeli, DR. AMIyap
NOEDDIN POHAN.
. Overgepl, van
Poetoessibau naar het,
krankzi~nigengestlcht te Magelang de gouvernemrcnts Indisch arts R. M. NOTO SOENARIO,
\

'!!!!!:!
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NIEUWE UI'l'GAVEN

35ste Bos-atla~
Itet feit, dat bhans de vij! 'ell dertigste,
verbeterde en vermeerderde druk is ver- '
scheneu, bewijst reeds op afdoende wijze
de enorme popularit-eit, welke Bos-Nlerlueyers "Schoolatlas der Gehe~le Aarcte"
in !Nederland en in de overzeesche gewesten bezit.
\
'
Bij de bewerking van den 35-sten druk
werd opnieuw gestreefd naar Verdl}ide-'
lijki!1g van het kaartbeeld,waarhij onbelangrijke plaatsen, spoorwegen en kleine wateren werden weggelat-en. Daartegenover werden plaatsen, die in den laats.ten tijd een algemeene bekendheid hebben verworvell, belangrijk gewordenver_
keerswegen, etc., ingevoegd. De uitkomsten del' volkstellingen, zoowel in binnenals buitenland, werdenbij de grootte dar
plaatsen verwerkt, tel'wijl op alle bladen zooveel mogelijk naal' de uiterste
accuratesse is gestreefd.
-

'J'
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"
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-

f

' 'DaadwerkeUjk . anti-semitlsme - . aldus verklaarde Molotoff - kan in de
sovlet-unte met den dood worden bestraft. .
,
Vervolgens wees Molotoff erop, dat
de vrlendschappelijke gezindheid van
de SQvjet-Unie tegenover de Joden het
gevolg is Van het tett, dat het Joodsehe
ras "den genlalenpevrijder, del' arbeldersklasse Karl .Marx" heeft voortgebracht en' dat in de Sovjet-Unie de Joden worden gerespecteerd als "talentvolle organlsatoren en krachtige verdedlgers van de soctallsttsche zaak."
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DATAVIAASCH NlEUWSBLAJ) van 'Woells"(lag :2 December T93G - TWEEDE BUD

Handel en Nijverheid

"

Beurs te Alllsterdaln
S lot k 0 e r ,So e n

'.

(Elgen Dienst)

\

1

D€c.

Cert. Ned. Handel-Mij.
169V-i
Ned. Ind. Handelsbank
138Y;z
Ned. Ind. Escompto-Mij.
100Y;z
Handelsverg. Amsterdam
420y,.
KolOl1iale Bank
68%
Amsterdamsche Bank
152
Koninklijke Petroleum Mij.
4QOY2
Koninklijke Paketvaart Mij.
140Y;z
Nederl. SCheepvaart Unle
90V-i
Java China Japan Lijn
64y,.
Dell Spoorwe~ Mij.
108Y;z
Ned. Ind. Spoorweg'Mij:
56
Phllips
266
Rubber Cult; Mij. Amsterdam
273
Internatlo
. 1653,4
Lindeteves StokvIs'
95y,.
Mijnbouw Mij'. Redjang Lebong I 212

S 1 o t k 0 e r sen

(Aneta)
30 Nov. 1 Dec.

4Y;z% Indie 1931 '
4% Indie 1934
4% Ind'le 1934a
5Y2%' ,Young (m. verkl.)
Haridelsbank
Amsterdam Bank
Javasche Bank
KolorihHe Bank
Ned. Bank Cert.
N. I. Escompto
N.H.M.

10011/1~

100%
100%.

25
l39
152
300
68

100%
1007/ 111
1007/ 1e
23
138V-i
152 31t
~300Y2

68%
191
100
169
50V-i
82%
266%
157

r--

100%
171
49

A. K. U.
Calve, ,Cert.
83%
, PhiiIps
269y,.
Unilever
159%
21:1/1e
Cities Service »
3
5
Shell Union
i
;20 / 16 20Ya
Shell Union Cum. pref.
93%
93%
U. S. Steel
57%
57%
Anaconda
3711/ 111
37%
Bethlehe'm Steel
53%
53V-i
5(Y3/1e
Montgomery VVard
'47%
Intern. Nickel
46%
38:1/16
General Electric
38%
Standard Brands
12u / le 12%
53:1/111
537/ HJ
General Motors
Kennecott Copper
44%
45%
, 183%
182
BorsumiJ '
165%
165%
Inte:rnatlo
95
Lindeteves
I
96%
174
173%
Alg. Explol'atie
I
516%
Billiton 2de <l'ubdek
402%
KonlnkliJke OUe
403%
64
Java-China1Japall-Lijn )64V-i
140
KOll. Paketvaart Mij.
140%
900/8
Bcheepvaart \Unie
,
90~
Bem. Stoomboot & pr.
Cult. Mij. VorsUmlanden ;303,4
32%
420
H. V. A.
;426
388
Arendsburg
385
233
Dell Bat. Tabak
234
295%
Dell (MiJ. I
299
Oostkust
258
259%
Sene'mbah
283
283
Malabar Thee
Michiels Arnold
A'dam Rubber '
273%
275
195
196%
Bandar Rubber
237
238%
Sumatra Rubber
54%
Malang Tram
24Y;z
SeraJoedal Tram
1007 /
4% Nederland
100%
.
lQ
3% <,Nederlaqd 1936
97%
97%
135
Robaver
107
Incassobank
108
170%
170
Ja'vasche Cultuur
202 %.
198
VVaisuma tra ,
136
Gandasoll
Pangheotan
Pasl;r Nangka
289/ 10
Continental 011
28%
Co'mm. Amer. Smelting
'7P5/H1 72%
Chrysler ICorp.
9915/ 16 98%
108
Bengkalis ExpI. Mij.
Corp. Tr. (mod. distr.
type)
Union ·Pacific (cert.
98
gewone aandeelen)
98%
36
Cert. 6% Cities Service
36%
, 155/ 16
15
Cel~t. Hudson Car.
209%
209
Vico
I
45% .
Jasumij
45%
I

"

51l2% J ava Hyp. Bank
Bank
G% ObI. Java HJp.

c

,Producten-markten

Beurs-Ouerzicluen

flank

t% ObI. N.I. Hyp.
Bank
t% % ObI. N.I. Hyp.

PEPER.

100
<-

Bank
6% ObI. N.I. Hyp.
Beurs te Batavia
Bank '
6~ Obi. N.l. BJP.
t Bank
(Officleele .koersen, nadruk verboden)
41/.P/o ObI. oem. Cr.
Bank
.
Nabeurs
5% Obllg. Gem. Cr.
Bank
\
. 1 Dec. Slot. 6% ObI. p. Randoe
7% ObI. p. Randoe
IIandelsbank
138
7 ~ ObI. P. Randoe
Kol. Bank
6%'
Carumby
A'dam Bank
6% ou, Mandaling
6%·Obl. BodJ. DatAl
Escompto
100
6%
Juliana
H. V. A.
420%
4th % obI. O. Bat. ,
Phlllps (H. II)
265%
5% ObI. ~m. BAt '25 .Vorstenlanden
31Y2
31~ 11% ObI. Gem.' Mr.
Unie
89%
CurnelIs
Japanlijn
64% 5th% ObI. <lenl. BUltenzorz
N. I. Spoor
55-55% 55
4%
" Gem. Band.
Sem. Cher. Tr.
32
(bij
uitgifte)
100
Emnl,I
157 '
5 % ObI. ,Uem. Band.
Zuld Bantam
.149%
150
118
Cities Service
$ 25/ 16. 3
41/ 3% ObI. Gem. Bern.
Bethl.8wel (R.. rn
$52 3,4
5% ObI. <rem. Sem.
4% % ObI. Gem. Boer•
Kennecott - .•.,45
5% ObI. O. Boer.
Ball. & Lombok )
59
4% l. L. '34
100% 5'h % ObI. O. P'babg
~lAt% ObI. oem. T. en
4% -.,- 34 A
100Y4 1000/8
Pekalongan
Sem. Stpomboot
200
6% ObI. HotEl de,
Hotel des lndes
56
Indes
101'12' -,
5 % ObI. Pro Hotel
100
G~ •• HO,t. Homann 6% . II DJocja Hot.
2 Dec. 6% ObI. Java. Ho~1
6%
"Plant~ntuin
Ie 1eening
95
'g e d a an:
'Jasumu
45
lergde Pro Veer
Sem. Stb. Pr. Vr;
Ind, BI. Yr. Veem
Hotel des Indes
Pr; Hotel,
Stroohoeden
Veem
)aVa&Cile Bank'
1
296 297 / 2
WOn.1nR MY.
Cen1!. N. H. MU.
160 169
Velodroine
Handel!bank
Kol. Bank
Amat. Bank
Cu~tures
Rott. Bank
Escompto &and.
Ardjoena
B. V. A.
Boeki~ ,Lawang Opw.
AmBt. RUbber ,
Winst' bewijzen B.
CUlt. MjJ. VorU.
Boekit Lawang f 15
Intematl0
Bodjong Datar Oew. 100·/. 1011/1 _
BodJong Datar Pret.
Lindeteve.1
BasHam
Band.. Kinin.'
Oedeh
Ontt
89
Mandaling
JapaIlUJn
63112
140
PerbawAtle
Ro~t, Lloyd
Radjamandala
K. P.,M.
133 139
S'. MjJ. Ne<1Eorl.
Sum. RUbber
N. I. Spoor
SitiardJa.
80emadra
Dell Spoor
SoerowlnAngoen
~m. Cher. Tr.
31
32
Tjlsampora .
sem. Joana 'fT.
Tjllentap
Ke<lli'l Tr.
75 78
Talooll
8er"Joedal '.fr.
21
Verk. MiJ.
M..lang Tr.
~ t, 1 2 .''1 4 u u r).
003) Java Tram
750
81mall
4% ObI. N. t. Hyp. Bank
"
A1t1
"Vorstenlanden"
a.dJ. Lebong
Interna tl9
II
.. ,
lto
151 161' Handelsbank
amn1
"
, lOG
157'/3 - .. Unie
. 225 N. 1. S.
Motar.. 81p<mgl
II
..
,UO
Leening 1931
BUllton B
Sent-Joana Sttr. Mij.
A.unem .
110116
Malang Tram
95 107
Be~kal1a
Zuid·Bantam
l 101'
Alg.
Expl. MJj.
149
Zuid·Bantam
Deli Spoorw~g·Mij.
1:Hlllwn ~e tubrlek
Kot Bank,
1'arakan
Koo.OUe
395 112
.~eening1~34'A '
U. S .. Steel
'
It
JJ ~ 100
Alg. ExpJ. M\l.
1723/ 4 173
·~rdjoeria
Phll1p:s
26~
265
CIties Service
,C'Na 1 2 .1 4 u u r).
" ' • 'Pte!.
20
Shell Unlon $
Banjoema,s Electr.
id.
Pl'ef.

De beursen luaulhaoen. hare tendenzen
BataVia. zeer engeanlmeerd'

Bat a v 1· a, 2 Dec. (Eigen dtenst),
Een lustelooze markt met ulterst beperkte omzettell, waarbl] de hootdsoor.ten opnieuw verltezen boden,
Zoo vlelen onder olterondsen aandeelen Koninklijke tot 395V~ terug, terwij!
Amerlkaansche soorten op lager nl...
veau bleven aangeboden. '
Suikerwaarden lagen verdeeld. "Vor...
stenlanden" boekte eenlg herstel, doch
brokkelde tegen het slot lets at. 'Aandeelen Kol. Bank bleven onverandeed, doch
H. V. A. bezat een zwakkere tendens.
Rubbers lagen zonder daadwerkelijke
belangstelllng in de markt en stelden
zlch op vorig nlveau.
Phlllps bleef zonder affaire, evenals
Unllever, .welk .fonds ex-interlm-dividendtot 157, Weef aangeboderi.
Bankwaarden waren opnleuw zwakker
voor Handelsbank.
De scheepvaartrubrlek brokkelde even.
aIs sporen at. De zaken bleven hler zeer
beperkt.
. ,De
mijnQouwafdoollng' ontmootte
geen inter,esse. Zuld-Bantam steldezlch
op vorlg niveau.
, De,Amer,lkaansch. n rubriek trad vel'der
ilOg in llchte reactte.
,
Leeningen . bleven onveranderd, doch
waren nauwelijks prljshoudend.,

de

It

101

':-

~

101

---.

Amsterdam loom

,-

(Reuter-Eastern)

'Rubbers bezaten een lets luiere ten1 Dec.
30 Nov.
dens. Enkele lncourante soorten ontZwar~ singapore ell.
moetten vraag. 'Amsterdam Rubber lag
Londen Dec.lJan.
23i, l an b. · 23/ , lanb.
mlddenbeurs levendlg.
lV1tte Muntok elf.
De scheepvaartrubrtek was prllshou- Louden Jan./Mrt. 48/,,&AJlb,t ~ 4"/ t aAn1). ,
dend. Aandeelen Rotterdamsche Lloyd \'warte U\mpong ell.
en Nasm waren vast gestemd. '
Londen Jan./Mrt.
21/2aan b. 21/~" mldpr.
u . .y. A. brokkelde mlddenbeurs af,
doch was later vast. A and eel' e n
"V 0 r s ten I a )1 den" e n K 0 1.
Bank t r a d e n l n h e r s t e I.
Londen.
De tabaksardeeling was ongeanlmeerd
, (Reuter-Eastern)
en b,ezat een zwakke tendens,
I Dec.
30 Nov.
Londen verdeeld uem1d<1A8-afdoenlngen
2338/,
23fll.
ID1dpr.
mtdpr.
31
2~~OI/J
232 4
Lon, den, 1 Dec. (Reuter>.. Op de l.mnds.-Iever1.ng P. ron
1e1J. I m1dpr. ~ed.lverk.
Londensche stock exchange lagen de zaken, over het algemeen verdeeld, doch
ZJLVER..
nlettemln waren er verschlllende belangwekkende ractoren,
Lon den. 1 Dec. (Reuter·Eastern).
Aandeelen Baird Television zakten in 21% en termijn 21%. Br.-Iridie kocht.
tengevolge van den brand in Crystal China en spesulanten verkochten. KooPalace. Later verbeterde het fonds, ter- pets werden bevredigd. De markt was
,wijl de aandeelell van andere amuse· priJshoudend. Na vaststelling van den
mentsconcerns aantrokken. '
koers was de markt prijshoudend, waar...
Elders trad groote vraag op den voor- bij koopers op koers optraden. Verkoogrond voor Dormanlongs, Carrera's, pers 'boden tegen 1/111 hoogeren koers
Pando's en Trinidad Leaseholds, het- aan. De affaire was gering.
geen groote" koerswlnsten \ tot resu1taat
had.' .
'.
'
.Op de productenmarkt was cacao zeer
Bombay, 1 Dec. (Reuter-Eastern) ..
v~st gestemd ,in sympat}1ie met New- Cash 52 rupees. Verrekenlng medio DeYork.
cember 52 rupees. Verrekening medio
Daarna flauwde het 'product af.
Januarl 52 rupees 2 ann as; De markt was,
Tin lag flauw tengevolge van, de pu- prijshoudend
\
bllcatle der statlstlsche cijfers, welke
ongunstlg werden beoordeeld.
1 Dec. (ReuterNew Y 0 r k,
Koper lag flauwer tengevolge van liEastern). ·46.
quidatles derhauS,5lers.
'
De, Amerlkaansche afdeeling was let·
DE RIJSnlARKT
watonregelmatlg .gest~md.
v

...

•

New York sluit met verlJes

'-

(Wesselink en Dfjkhuls)"

',-

,,3.25/3.30 ,,5.26/5.341

sa,.

J. '

}.

,;'

.. 4.37/4.451

" 4,.30

" 6.96

,,4.60

" 7.45
" 7.4~

, , Amsterdam

.Wlsselkoersen
"
.'

~, 2.70/2~75

..

>.',-' ;:.1

,

, 8 to t k

.

;B~tavla,

b~c.

0

e rs e ii

DE l\lARKT TE BATAVIA'
13.95.74.00
Bat a v I a, 2 Dec. (Elgen dienst).
9.020/8·9.02%
a 10 ab. $ distr.
1.833/l-1.83Ya Palembang Robusta Dec./Jan. f 11.50
C~_~h·_USr, ,ab~,
Mellrs teNelV.York
8.58%'-8.58% nom.
a 10 sh. $ ace.
Lampong Robustp, Dec.iJ'an~ 15%
Co·rpm.. Trust 8h.
, f. T> A'Uam', .
- ~epl.., f,J..P/,
9~:3J4; IFraag . , ' :
' 6.,47%-6.55
f 13.- vraag.
_....
,~ 100 811, ,
<Van Aneta-Reuter)
. i~tchti A~d$m
:'gg~/. f1)Sh
fFJ?, Ween~n;
, 32.50-33.00
52 53
Bethleh. St. Corp.
WHte Muntok peper Dec.lJan. f.o.b.
......
• I nild Ndam94;jI/..
'-:('A' ':t' ) i
30 N
1D
Montg. Ward en Co
Banka f 17.50 nominaal.
1
30
Nov.
1
pee.
,3
mid
A.'daWgg
/S
~/"
"
n
e
a
l
ov.
ec.
Int. Nlck~l Cy .
Zwarte Lampong Dec./Jan. (e.k. Ba-Clt1Eis serVIce
"
i'
t mId A'daJil '
f)lj3/j .
Prolongatierente
lSI.
11/3
Gen. Motors Corp. tavla) / 9.- vraag, / 9.25 aanbod (e.l(.
'j 7t/ 2 381/J
3%«
3% ,J, mid A'dam
_ .
-.- r
' : Koors.' .
Gen. Electr.- Cy
Telok Betong) Dec./Jan. f 8.85 vraag,
"Shef1 Union .
2~%
261/t ' ; l\~' Londe~
8,99 '8.99
8.99. ~.-Jl'Vla'·
,1007/ 18
'1Q07/~B
Anaconda C.M.
f 9.- aanbod.
Standard Brands
,U. S. steel
76
74%' :Zicht Lond'~n,"
8.99 ~.~?",., ,.8..j~" ~ 'ldd~emm .
119!}i/l1~'.,·" lIOOOf);/lfl~6" '\
Citronella Dec./Jan. f 1.30 vraag.
AllaC~)Ilda
49
481f4;304/Z ,L()!1~~q
t'~
101
IlU
"
Kenne'Cott Copper
Bethlehem"
72Y4' ',71% a Jrf/z ~nde~"
_
"i'
AnlSt. Lon4en
9.0'5'8'
9.0rv.
f·,
U. S. S.
,
1
Corp. Tr. (Mondif. 811.) ,3.80
3.78,
T. Austra.li~
1.19"
1.13'
'7.19
.. New-York
f.84 11t 6 ' 1.~3.31.'
DE l\IARKT TE SOERABAJA
OM MiJ.
3
205
/
',Ihternati<>nal
Nickel
627/
*)
61
,Zlcht
Australlft
l.U)
7.l9
'
;
7.\9'
r
,"N
PBe~rUJ'n
807
P.51 / .
/ a.
Oa.s MiJ. Nat. bel.
3
S 0 era b a i a, 2 Dec. (Aneta). De
18
14
r. T. AmerJita
JJ'31/2 V~31/2', 1.83l / j
74oo! - ·14.00
AJiiem'
General ,Electric
51V2
51, ~ichr, Amerlka '
U531/ 2 U~311a ,- U~3Ii. '
Lo - d
tweedehands suikermarkt bleef onverA.lliem Nat. bez.
Standard Brands
16
16
T~ 1\~tallkrU" - 'dO/a' .. 'cha'
,8°/.., ..
n en.
Afgedane transactles
anderd' en stH.
Solo ElectT. MU.
:General· Motors
69%
68% Zlcllt FtapkrUk. ,s.i~ 4 - ~/a' .
8rr/. · '
(Reuter.E;a.3,ternJ
De Nivas verkocht voor export met
Gebeo
1
67
66 ,Z1cl)~,1,lel~1~_ <!3elga'sl'h,31 / t _,
31'1.
I - '
34 ~Montgome~y Ward
33
56Y2*)
56·***) BanJoema3 Electr.
N. ,1. S.
diverse bestemmingen 1500 tons supe-I<ennecott, ,
58~" 5'1y,. \T. T. ,Du~t~ohl,~ndJ4"
. 7~l/t'
141/, "',, , ' .
30 Nov.
1 Dec. rieur en· voor consumptie 400 tons supeSum. Electr. MO.
107~4·**·) 108*·*)
Deli Spoor
Ball en L. Electr.
Uni01\ Pacific
pO.)
12'9
,Zlcllt J?Ui~chlan<1 ~74 .' 74/1.'
,14 t/ a : f.1:'::~arn;'
f . " • , 'I~~.'I~'
i~~:~~; rieur. .'
132%·)
Sem. Cher. Tr.
Remb3.lig Electr.
Standard on '
65%
65% I ~~~arken' ,
-,
4i.l3
,A'~;"'t6r"dam'
,
tIl
20%·)
Sem.Joan'a rfr.
,Hubbersheets 34V-i vraag.
' " M to',.
"
'
"
Reg1st~IJllMlren N.l'. .
~ ~
°.0 3
902 1/ 4
Hudson Motor CY.
15'/s
H u.d son a. r'Ca
a118
t / Ill
i/
199%*)
.
19%
19%
'C(1~qtte3:;
'
,
'
,':4&
,49Ih~"
47
n.,New~Yotk
490
4.91
Crepe' 35% vraag.
Gasmij. Nat.
'1'~ <to 001. lna. L.
4
'106· .. ·)
Stemming: flauw.
pass~ges
"., : 41~l.
105*)
De m{ukt was stiI.
BasHam
'l0
1031/ , 101
,
(.
~i~h" P(aag
,,' 6~/8 ',6~/s '
fNa "
1 Dec.
227%·)
227·)
a 500
Koffie' re'ady exportkwalitelt 16.3'7 geAniem
7,
11
1
112
'*) ex dl~'l·d~'erid'.
;Zl~q.f"Zwlt.st!,rlana.4'J, /'l
42i., 3
42
LOl1deil:/~hailghal
' 1 sh. 2 / 1Sd. daan; Jan.lMaart.levering 16.37 vraag.
449·)
JJ
It
,,"
10.
448%·)
Tarakan
Ween~n"i" ' 3 i '
, 3J, LOpden/BQmbay
Ish. 6%'d.
4'h % ObI. Ind. L.
212*"')
212*)
Redjang
,De markt was prijshoudend.
~lch' UaU6 "
' 911. ,' 10
97/ 8 L d' '/H' ," k'
'l S
h' 3' d
~
'11
' lon, en
Zlch~ .StockhO!Jn 403 / .
ong ong
..
137%
139
Nlsu
"
II
"a 50Q
Zl~ht ~)o' , '
45~h' :g~~:
,,~~:~: ,Lond~m/Slng~pore
2 she 4'/1'
d.
Soerowinangoen '
1
., .. . . . It'
De Nederlalldscbe, BUllk~lQh~,Kopenb.
41) I/401(3
40'h Londe.n/Japan
1 sh. 2 / s. d .
122
B~soekl
~% ObI. Ind. L."
Z1cht $aigon '.'
"l
87
, ,8 lot k 0 era
Frauscbe' leellillg' aall Polen
~
'14
1001/ . 1001/ 4
,De n)arkt was kalm.
'A, m ~ t.e r dam, 1 Dec. (Aneta), T.T, ~r~...Ii1dll
'68
677/ ;.
•
.
" ," "a 500
De jongste weekstaat van de Neder. r~,T.ColomDo
6~'
681,',
6;7/;
(Reuter"Eastern)
Overeenkolllst geparafeerd
II
..
..
. . la'
)
'gedaan.
4% ObI. Ind. L.
landsche ,Banktoont aan, dat' '"belee- ·~ic~{ ~:~:~
, 5522:13
,5~:t2
,~lJ/2
30 Nov.
1 Dec.
VV a r s c h au. 30 Nov. (Transocean).
)
3tA
llominaaI.
l~ingen bij de hoofdbank" met 13.9, mll- ,tich~M"''':'l&'', '
92",2
59_22la," ,"
52' 2
., , , '
Heden werd te Warschau de overeenJ
)
rlOen '1s ges t egen, ,erw
t
il
I
. .~
~13/. l't. New·YorklLoQnden
49(Y-5131 4.902 / H2 komstinzake de" nieuwe Fransche lee.
.. ..
.. l\ 500
biedkoers.
j "be eeningen '1\ T.Honglt0lll
561/~
56J/~
561/4
New-~orklPaJ1J'
4.6613/16 4.0613.18
\% ObI. Ind. L;
UU)
laatkoers.
bij
de
bijbank"
met
1,72
millioen
is
verE.
T.Ainoy
~4'/a
54~1
54~/~
r,
~
•••Yorkl
AIlUttrdlq:1
51.4-1
5~.40
ning aan Polen; geparafeerd" ,
'34 <3e)' ,
meerderd.·. "Beleeningen blJ de ageilt· r. T.B,liang,~al '~"~/8
543/: '
, e4'1.
Polen zal)n t9taal 2.600.000.. 000 Fran- .
• ~OO
schappen"
is
met'
3.38.
mlllioen
gest,egell,
'r,
T.FQoc~~,
54'/,
_'
_
sche
Vrancs,ontvangen, waal'van 800
3lh % ObI. L€ening
3
terwijl' '",beleeningenop effecten" met ,T~T. :,8;V~,.to~
49
~IIJNBOUW.,Ri\PPORTEN
mlllloen francs in contanten, I mll·
/.
"
'
Wereblverbruik van l'hee 4% ObI. Ind. L.,
1935
'35
17.94 millioen Is ~qege~omeri. " ,
,~,&::iaoor~ 1O~)li3'IQ5IhIQ5'i?
' '
" . , :.
I
liard francs In goederen, terwljI de
5% Bem. Chr. 'fr.
Het beschlkbaar metaalsaldo vertoont ' " . ' - ,
,i9.2j . 19.~5
f 9.25,
' . SiJllau Qverlge 800 millioen francs voor con... '
S% ObI. Gebeo
Cou.sumptie gedaald
eendaling'van 8.17 mi1lioen.
'
"
p'er 100: 'per,lOO
per 100 , ',Gedu~ende' de: week 'van '22 Nov. tot versie zullen worde~" ge'bruikt.
5% ObI. Band.
De
bankbUjettepclrculatle
is
met,
31.62
. 28' Nov. wer~en teLebong-T~ndal 1076
'101
Den H a a~, 1 Dec. (Aneta). Het 5%
S IK~lne El
millloen vermeerderd..
' .
tOllel'ts ver~alen van gemlddeld 8~5'
lnternatlonal Tea Comittee meldt, dat i
ObI. B~~:~ E~tT ..
Het rekenlng-courant saldo' van 'het " B:.t,t.avla (Ahetu) 1 ,Dec.
2 De
dwts'o dwt . ~~, 1.555, gram) ,goud per
DE Ki\TOEN~L\RKT,'
het wereldverbrulk v~n thee gedurende )',d ObI. Rembang
~i~k Is met i 13.84 millloen verminderd.
c . , ton' er102 dwts zUver per, t:on . '
L .1 v e r p 0 6 1, 26 Nov. (Reuter).
Augustus j.1. 68.002.00Q: pondbedroeg
Electr.
laatk. bledk. laat-.
R~~jal1g-Lebong
Vor. Not. 26 Nov.
(vorig jaar 74.489.000 pond). Gedurende 6% .. Sum'. Ele~tr.
American, Middling, ,
de periode van 1 April tot 31 Augustus •. ;.: ,d ObI. Yofkslni18·
PRIJS-INDEX
.. ~
,·tSatj~lQgIPou·, 6,3 8 . 1.051!a 1.01>"2 . Oedurende de week van, 22 Nov. tot
Spot
6.73· ,'J 6.73
19313 Is de consumptie met 25.19~.00'0
vestinll Soer.
~'r: B~t /r.o~of'i"':'
898
~97
8(19
28 Nov.'werdellte Lebong-Donok,1920 , Egyptlan,Sakellarldis
pond gedaa1d.
4~ % Bat·Ju~k.
L 0' n d e, n, 1 Dec. (R,'euter). Hed',·e' ~..
>'!o.'
"
,
•
.
Ci..
S.'.IN,.York
,t.~31/. "826/. i 83Y2tOll erts vek'malen van gemiddeld 4,6
F. G.·F. Spot
11.85
11.79
164.7. Oisteren 165.2. 4 VVekengelederl
dwts goud per ton en 37 dw~s zUver
De verschepingen zijn met 4.251.000 5 ~ ObI. Java lIyp,
158.2, 52 VVeken ge1eden 143.5. ~
,>""';
. per,:toll.'
pond teruggeloopen.
Bank
(Zfe, verdei' VfJlde,BlcuJ).
34
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DE GROOTSTE KEUZE VOOR ST~ NICOlAAS CADEAUX·

Heden- en vQlgen'de avonden
Qffreert

..
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PRACTISCHE EN NUTTIGE, GESCHENKEN
VOOR "ELKE BEURS

20th Century-Fox

vol Jeugd, vreugd en vroolllkheld

een Illm

::t~~:~:t~eab~:cOona'ld

Binnenkort in de geheel gemoderniseerde GLOBE BIOSCOOP

..

-

•

• "Hf1 ARM[ RIJKE MEISKE" ,.

Onzs' wijnen ziJn goed en: goedkQop~
Uifgebre/de' collectie modern

(THE POQR L1TTLl: RICH GIRL)
met

SHIRLEY TEMPLE -

GLORIA STUART ALICE
.
MICHAt:L WHA.L.~N - CLAUDE
GILllNGWAT~R'- JACK HAley

QUIST ZJLVER

FA y~

Bezoek! onze speelgoed-alcl.

lij

had alles, wal ai] wenschte : honden, popperv
ponl~'i ... maar geen vrlendlnnetjes om rnee te spelen
~

EN DAN,

...

1'-

opstellen-wedstrljd over
SHiRLEY TEMPLE en haar

cnze

film,

. nleuwste

maqnllieke

drie

:

-~------------~----------~-~
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ••.~~~~~~~~~~~~~
Hedenavond PREMU~RE.van

uit·

prijJe n lijo

I

_

---:-----..--------r~-----

SHIRLEY 1EMPLE
~Is

pQPPEN

w()~rvQor

CAPITOL

geloofd.

Inflchtingen en voorwaarden
voor
mededlnqlnq
verkrljqbaar bij het Dec A PARK'

GLOBE

HEDIER PREMIERE

e O[ VROUW VAN 'Htr STAATS VIJANO e

van een
heerlijk-amusante

Paramount-Illm

"HO uYWOOD ZOEKT. EEN 'PRINSES"

ONGETWUF6l,D SHIRLEY'$ BESTE FilM

A TTEN TIE I

j

Tenelnde aile klnderen In staal te stellen deze aardlge, vroolljke .SHIBLEY TEMPlE film (Q den, is op
verzoek van 'versd\eldene ouders besloten, tot het
, geven van een

•

~--"",.~.",,,,_. ,~-..::~:::;:::::;:::;:;:;::::::::;:::;:::::;;:;:::;:;:;::;;:n

My ster ie

- Hum 0 r e n

Amusement

aan boord
van .een oceaanstoomer. Carole Lombard
in een Ireppante rol

Extra. Voor$telli ng
op Donderdag 4.30 u, n.m.
Gewone avondprtlzen 00 c., 9Q'c•• f .t.~O, f f.,501! f 1.80

~155l

-------------,-------

Fred

Ma,cMurray zal .

Uw bewonderlnq wekken niet alleen door

E·X

zijn
~~~~~~~~~~~~~~~~~

spel,

doch

pok

als concertina-virtuoos

fEN FilM, WElKEIU UW 'KENNISSEN lUll AANBEYELEN

21559
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Heden- en
volqende

steeds grooter

avonden
•
-----------
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wordt de vraag naar onze

._----

~

HEDEN

HET lAATSl

VOOR

CI TV

de Hollandsche succesftlm

~::--;;;:-

met

JOHAN
, , KAART

,

.

De' grimmigeo, naakte waarneid over de vriendinnetjes 'de~
gangsters. die opgeruimd werden door de kogels der
'G·Men'. Hun mannen boetten hun schuld mel den dood,
m'E ar welken prijs mo eten hun achtergelaten vrouwen aan
de Maatschappij betalen?
-

~~~ ;HET WAS EEN APRIL -=:~

, fen .buitengewoor. amusante film . , ,

("lie leeft.ijden)

Zie dit sc:hokkend menschelijk drama. Een .WARNER

MORGEN PREMIERE van een spannende en interessante,

BROS: product I

Peramount-Iilrn :'
DE PREMIERE
gisterenavond was
een OVERWE~DI.
GEND succes.
ledereen
over spreekl.
de~e
magniEieke Warner
8ros.' film I '

reed~

II

FR''ANCIS . I

_

KAY

.

as FLORENCE

';

I

NIGHTINGALE In

'The White5lnDel

I

•
omdat zij uitmunten door:

SPECIAL

FLORIDA

Extra: The Film Faille), musical - Dark Afrika, lnte-

•

Een avontuurli'jke reis met ee~ dier groote luxe treinen, dwars door
Amerika, met

SALLYEllERS -

model

JACK OAKIE -

2'51R

FRANCES DRAKE

i

kwalltelt
en pas YO rm

venaf f 1.50
aileen verkrijgbaar bij:

Tooneel spoedig:
,.THE

THE PAST IS 'FINISHED .... '

BATAVIA PLAYERS",

am-...

aug. s a vel k 0 u I

•

eerstvolqend tooneelsucces.
21501
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be eft loch reeds, vele relaUes - - -

drukw:erken dQOI' Bad I. $ k a
Bad i s k: a faalt! Dooft I, --"_ _I!"I'RfIII!-

Laat

Uw

be~orgen'!
--..

.

~Li

•

·AfSLUITBARE· BENZINE-T ANKOOPPEN,
tegen diefstal en verlies.
1'7
If 0 N. & Co./
T.lefoon 3923 WI.
Bev~iligen

21236

2e-handsch ' Boekhalldcl
Pasar Baroe, Bandoeng.

. . . . . . .!!'!I'DBP"¥".I1JS'1ff1R•

•

"THE .TRAIL

• ~4W-"" ·*IDJ."L~!IImZ'ffl.'MM"tm6.9

OF

TH.E

LONESOME

•
•

Spoedig in hat

'J

.
,

'

.' 118M

PINE';

-G e h e e.l J n den a t u uri n nat u ur Iii k e " k I ~ u r e n 0 p 9 e nom en.
D ePa ram 0 u n I - f II m, . wei k e r , .0 ve r VI e I dig end sue c e s a a n I e I d i 11 g
RESTA'URATIE - RIJ1'UI.
~.. . ~ w a 5, d a t
t han s a fie, H 0 II y wood
Stu d I 0 • s t 0 I h e t m a ken van
GEN
• ,~ ".. k I ~ u. r e .n... f t IIJ1 S . I IJ n ,0 y erg ega a n.
D £ (: A PARK,
del' s.a, en' Z.O.8.
. . . . . .ttfmiee
2& ,.e'lf gana
&'W"t'&. . . . .1iJ4m
'
en in de

Q

21 :>~2
.•

"TE

Paropdtt ...

.S lui 5 b r,u g s t r a a I 1J -.c. Bat a vi a-C e n t rum

"I N S U LIN D E" ;

uur v.m. en 5 uur n.m)

&...

Een ~film met spanning' in .ledere S'cene."

betrouwbaar ,Is ·

S'Tl\'I'IONSKIOSKEN

Tele~oon WI. 336 (tusschen 8

"THE MYSTERY· OF THE' 39 STEPS"

Dat'koml

nGRfSSEEWEG"

.

m 0 r g en: Een rneesterlljke mysterie fitm
met ROBERT DONAT en MADELEINE CARROLL in

bestaat DOg sl~chts eenlge maanden' en

a

INLICHTINGEN~

He••

..,.,~--------------

.

Van a f

doordat 8 d·1 s k CJ goede servke geeft
ell In de Qllere4rstQ plaats: - - -

AAN, HALTE TJIKINI

W'W"R

•

Heden voor het laatst het spannende slot van
de g~heimzinnig bizarre United Artists film

•

LOSSE 'NUMMERS

....... A

MOO[RN G[MfUBllHRO[ HATS

W

Een film, welke U met stijgende verbazing en
spanning zult vo/gen.
Niet voor klnder en

Goedgekaurd yoor aile .Ieeltijden I
f l ATG[BOUW

DIASW'

ee

' - TH£ LOST CITY-

we

_eeA

van het Bataviaasch. Nieuwsblad zijn
verkrijgbaar a 1~ cent bfJ :

t

..

CINEMA PALACE

Donald Woods. Nigel

.

Niel voor klnderen,

. . &f'V

, IAN IIltNTE~ A .. F)r s' ~~~i.~~.a' lJ..!:~
,
Bruce • Ami 1000 others.

ressant relsverhaal - little Dutch P'ate, kornische
feekenfilm.

I

•

•
•

f)
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zien maar het werk ook daadwerkelijk
steunen. Dat deze eerste avond hiertoe
een aansportng rnoge zijn, zoo besloot
de mintster-prestdent zijn kernachtige
. 'toespraak.

.'.A.nli$eR.lisc!Je «Ji(ontZi~,

id
't·
e
e
S
len
Ie
Een Indische avond In d R
•

•

::z::::: -

/

waf
'

isdaf?

Oat is de~rachti9tprophylaxisfl!gen alle'Jie~ten
die hun oorsprong vinden in infedi. door den mond.

de 'pauze werden daarna bij
En hoe past men
van c, hors d'oeuvre enkele nog
antisepttsche
mondverzorqlnq foe? 1
s.eeds ',interessante fragmenten verHeel eenvoudig: eenige druppels Odol in een half gfas waler,
•
goed omroeren en met de melkachtiqe 'oplossing flink
toond van films uit het archler van
gorgcfen en spoelen. Odol is s t e r k ontsmeffend.
Willy Mullens die een tiental jaren geReeds een 2 %-oplossing vernieligt bijna aile beclerlen,
,
,weI een bewijs hoe goed Odol werkt! Indien U gevrijwaard
ten hoegenaamd niets van het grooIeden een zeer goede film-reportage van
wilt blijven van infeclie door den mond, spoelt dan den
~Oe
te Nederlandsche im~rium buiten IIndie gemaakt heeft, bij mijn weten de
n10nd eenige rnelen daags mel het wereldbekeode Odol.
Europa. Dit is 'de droeve waarheld I eerste in di~ genre voorzoover het onze
[aren gehoord. Maar klagen helpt nlet,
die 'ntet: te loochenen valt en <He loverzeeSChe gewesten betrert. Dit plo21541
Incn nl0et de hal~en uit de mouwen
d bb I b h
d
dt
n~rswe~k
»lag ook thans I~g gctien ~ ~ ~ I i ~,
,
U
c
esc amen voor ons wor
worden. Een van de actuantelten-ntms l :<
_.--~
._~-..-...----~.-:~door
steken om vcrbeterlng te ~ brengen.
wanneer men ervaart dat vreemdezooals er van 1 Jariuari at geregeld d o o r ,
,
. '
llngen weI het oog. gertcht houden
het Algcmecn N,I. Fihnsyndicaat - dat wanneer men het werk als speel-Illm
Louis Borel in J~ngr'~alld
Nn dlellt men te erkennen dat er
onzen redacteur in Den Jlaag
wel iets gebeurt, -dat er Instellingen,
op hetgeen de Nederlanders in Indie
samenwerkt met de I.N,E.F. - aan de beoordeelt. Dlt, is' ook weI zoo slap e~l
elk op hun etseu wijze de banden nautot stand hebben gebracht en in . NC,der:~nd~Cl~e bios~open zullen worden ra~m'elend dat het de v~rschil1ende
De "Evening News" meldt, dat onze
e" trachten aan te halen. In deze
rl
geleverd, beslcot dlt g;edeelte van het scenes en tatereelen nauwenjks tot een landzencot Louis Borel de hoofdrol zal
W
Ii:> e n H a a g, ,24 NOV.
..
stand houden. '£"00 werd in den afprogramma. Men zag tlltsen van de v e r - '
.
richting ontplooit bijvoorbeeld . het Kogeloopen zomer In Engeland aan
lovingsfeestelijkhe<.len te Batavia van aanvaardbaar geheel kan samenblnden, spelen in "He~irt's Content" van
Ionlaal Instituut te Amsterdam een
een Vijftienja"rigen [ongen.de op~aaf de bestuusoverdracht, van de v1dotdag en slnds M~nnus Franken de eerste Chetham Strode. De bekende actrlce
De Indlsche gala-avond, welke ongroote
werkzaamheld,
het
l10et
wat
'het
,gesteld:
Zet ulteen waarom Java,de
te Batavia en n0:6 enkele andere opna-I versle aanmerkelljk besnoeld heert, Diana Wynnard zal zijn tegenspeelst~r
der de auspicien van de stlchtlng
kan om de belangstelling op Ite wekken
best bestuurde tropische kolonie
m~n
die" alhQewel ze een beetje be1e- waill'door in sommige opzichten een ver- zijn. De premiere zal 7 December
eell,.
"Indie in Nederland kloor de Film"
ell
te
stimuleeren.
Maar
daarnaast
heeft
is
I.
..
He~
antwoord
van
den
Jon'gel)
::~~Sc~~~e:d.
~~;eb~~~~~~t~~i~~t
~~~~~~
betel'ing
werd
bereik,t,
is
de
gang
van
ZUid-~ndensch
vo'orstad-theater
gaa'n,
in het Odeon Theater was georgaiedere Nederlander tot taak een steenBrit was raa~ geweest, maar dr.
de geregelde distributie een aanvanlf het verhaal er niet duidelijker op ge- waar het stuk een we,ek op ~et pro-,
411iseerd
een belangrijk evenement
tje
bij
,te
dragen,
want
op
het
NederCoHjn
had
zich
nlet
zohder
bezorgdneemt en men voor werkelijk actueels worden.
gramma bUjft·, om d:1arna cen- week te
,geworden voor het winterseizoen
landsche
volk
rust
riti
eenmaal
de
dure
held
afgevl'aagd
hoe
een
Hollandstof
~an"zorgeli,
deze
Indische
fllm;-joUr
.
worden gegeven in cen voorstad-theavan de Hofstad. Hierover moet men
pUcht de overzeesche gebiedsdeelen en
sehe jongen zou antwoorden wannalen een attractte van de bioscoopMen dlent 'er zieh van te doortlringen ter in Noord-Londen. Eerst op 22 Dezich ,van harte verheugen, eerstens
'1
te
programs zuBen wor~en.
dat '"Pareh" niet een speelfilm is (alb
b'
d
t IIi
I
hun bevo king tot groo r ontwlkkeUng
neer hem een dergelijk ,thema. werd
,
.
hoewel de inlandsche acteurs vaak weer- cern er egmnen e voors e ngen n
met het oog op de I.N.E.F, en haar
opgegeven!
_
En nu nog enkele woorden over "Pa- galoos good spel laten zien waaraan het Westend.
te brengen..
lofwaardig streven dat zoo succesvol
~,
.
reh,
het lied van de Rijst". Het b~stuurl bij~a geen enke1e Hollandsche filmspeDeze bijzondere vool1zorgsmaatregelen,
inzette, en voorts met be'trekking to~
Dit sterke staaltje maakte op de :aan- va~ de' I.N.B.F. heeft een meesterlijke ler kan tippen) met een spannende ondanks het feit, dat Diana Wynnard
Wll <fns volk dien plicht vervullt:m, dan
de 'vervaardigers van het piece de
zal het moeten meeleven met IndIe. wezigen een beg~ijpel1jken ind,ruk. Wan- ,greep gedaan door zich me~ deze film h~ndeling. ~en moet de intrige maar een van de meest geliefde actrices van
resistance van den 'avond, de heeren
Maar hoe zal het meeleven als het de neer de premier er niet bij had gezegd: aan het Nederlandsche pUbh~k voor te als voorwendsel beschouwel1 en het werk
Indische volken en Indische toestaThden dat hij hier een van zija persoonlijke stellen, "Pareh" is, naar Ge trouwens zien als een kleurige en in vele details het Londensche pU~llek. is, en d:;lt Louis
Fra,nken en Ba1ilik, wier kunstwerk
niet kent? Vermeerdering van deze ervaring~n vertelde, zouden velen" het uit eigen aanscho~\Vi~g wee~, van de boeiel'!-de ftesk van het inlandsche le- Borel in Londen een geweldigen \opgang
, ..Pareh, het lied van de Rijst" naar
kennis kan geschleden op velerlei wijze, o~getwijfeld louter anecdotlsch hebben €.erste .tot de laatste scene, een dicht~r- ven in een zeker deel van Java, als de heeft gemaakt, zijn waarschijnlljk genomijn meening zonder voorbehC?ud de
de I.N.E.F. zal hierwe medewerken door opgevat. Voor wie geregeld de i'adio- hjke, bJjdrage tot de kennis van het m- grootsche evocatie van gebTuiken en men omdat het laa~ste stuk waariIll
beste' rolptent mag heeten ~ie totmiddel yan de film en door het orga- uitzendingen van Droitwich. beluistert, IlalldSChe leven; geen enkel ander werk traldltl~s der onvervalschte tldnderen Di 'a W nn rd 0 tr d een ntzettende
dusver. over Jndie in onze bioscopen . niseeren van, Indische aYonden. Dat de heeft deze Britsche interesse voor kwam in zoo sterke mate in, aanmer- van het land tegen den aehtergrolld
an., y a.
p a ,
0
regeering llie't afzijdig is gebleven in het vreemde, kolonH~Q eeh,ter niets ohge- king om bij de ~ctl~ van de IN.E.F. van'. een . soms overweldigend schoone mis-lukking is geb1eken, die na een paar "
is vertoond.
eerste wordingsstadium der I.N.E.F., doch woons: ik heb U vroeger a1 eens be- te worden betrokken. Zoowel wat haar natuur. De genoodigden op den' gala- weken van het programma moest worden
De leiding van de I.N.E.F. had voor onmiddellijI.< de gevr~de medewerking schreven hoe d,e Brit.sche schooljeugd documentaire .als wa,t h~ar arti~t1ek~ avond waren, blijkens het warme ap- genomen.
dezen luisterrijken avond, waarmee zij verleende, wilde de heel' Fock aan het door middel van meesterlijk in elkaar waarde betrett gaat ze aa,n de spits van plaus, hiertoe in ,staat. Of de groote
zich bij het moederlandsche publ1ek In- slot van zijn met 'applaus ontvangen' en gezette radio-lezingen kennis werd bij- onze H~llandsche films, en in die beide massa, bij wle een film als "Rembrandt" ...
troduceerde, uitllpodigingen gericht tot hier, v~ij weergegeven toespraak niet gebracht omtlent de landen en volken opzichten laat ze bijvoorbeeld een rol- slechts een ~atig onthaal vond, di,t
de bloem van de Haagsche samenleving. verzuimen ,te releveeren. '
in het Verre Oosten. Dit zal waarschij~- pren.t als "Rubber~', waarin. ook enkele t,hans ook reeds ~al kunnen, zuBen we
Het was dan oak een zeer select gezelIijk ook nog weI op andere wljzen dan mome. natuuropnamen voorkomen, een moe ten afwachten. Nochtans meenen
,
schap van deftige heeren in' frak of
Na een met veel overtuiging gezon- door broadcasting geschieden;' ~n dan heel emd aehter zlch. Het zwakke punt ,we van een zeer ,goede start der I.N.E.F.
smoking en elegante dames in robe \de gen Wilhelmus kwam toen dr. Colijn even praktlsch en even pakkend. En een i~ uiteraard het scenario,' Itemrlinste te mogen spreken.
soil' dat voor de Nederl~ndsche premi~re aan 't woord, als groote koloniale en del'gelijk onderrlcht moet natuurlijk
van :(lareh het ruime thea'ter geheel vul- nationale figuur 'begroet met een da- vruchten afwerpen. W;lt nu die vraag
de. Men zag Qnder hep twee ministers: ~erend applaus. Zijn speech wa~ typisch aan den Engelschen sehooljongen aandr. Colljn, die vergezeld weret: door een Colijnsch: een 'guitlg aanloopje, een so- gaat, dr. Colljn maakte zieh als gezegd
van zijn charmante klet'ndochters. en bere en klare definitie van de zaak waar b ez9 rgd voor het antwoord dat een
jhr. mr. van Lldht d~ Jeude, twee oud- het om ging, en tot iIlustratie' een pak- Hollandsche jongen, in zoo'n ~eval zou
ministers, de heeren Welter en van Dijk, kende anecdote. De minister-president geven. Maar hij zal helaas die :1;>ezorgdeen '()ud-Iandvoogd: ]mr. D. Fock, I beO'on met te zeO'gen dat hlj een kleine heid nlet ,tot onze jeugd dieneri te be.
voorts den chef van den generalen staf I co;rectle 'in het program willie aan- perken, want het- IU~ niet de l1linste
gel). majoor 'Reynders, den president brengen. Daar stond namelljk Rede twijfel of van de tien volwassenen zouvan den Hoo'gen Raad jhr. m~. Feith, door ~r. Colijn", en dit was lichtelij-k den er op Z'11 minst negen met zoo'n
vele hQoge ambtenal'e.n van Wle som-, overdrfven. Een r~de ,tach is een door- r vraag in hun m,aag gezeten hebberi'.
migen het. land ook aan den evenaar t wr6cht, ~ ~edragen, betoog, dat mlnstens
"
.
.h ebben gediend, den ~\ee~ Plesman, ,yall ee~ uur lW~~,t duren, terwijl spreker
Wil. men het tr~.?lsche tel<ol~~ aan
c: --, .. " , de.· K.L.M.; stafledet\: van handelSmaat. :sIechts met ertkele-:wootden en zijn' \per- kennis omtrent Indle 3anvulle~, ~~<itf$
~~hap1>lje~ en banken .die- zakeri doell 'soonlijke belangstel1fng en dIe der Re;- vervolgde de pr,einierGongev.eer, hetge.en
met J~dle, een aantal mheemsche stu- geering voor het werk del' l..N.E.F. te een werl,(~i4d langen adem l~; dan heeft
denten en verdet natuurlljk' de fine k~mn~m wilde geven.
mep groote behoefte a3n de meest p:e-,
fleur van de Indisehe kolonle in Den
',
eigende hulpmidde1ep,. E~n belangrijke
Haag. Een vrij groot aantal gracieuze
Vervolgens gewaagde dr, Colljn,
functie is hiel'bfj voor de film wegge-.
Indische dames zorgde voor de versterlegd. Zij is bij uitstek geschikt' om het
king v,an de tropische steer rond dit
en hoe kon het anders, op ziJn beurt
Nederlandsche yolk vertmuwd te maken
,feestelUk samenzijn gedurende hetwelk
van het beangS'Ugend tekol't aan
met het gl'ootsche werk dat ~en handjevele aanwezigen zich ongetwljfeld we'kennis van en belangstelllng VOOl"
vol menschen gedurende eeliige eeuwen
derom bewust zijn ,geworden van de ,Nederlandsch-I~die. Bij bedenkelljk
in Indi(~ heeft verrIcht, en ')10g steeds
typische gev{)elens van camaraderie en
e' i 1 d
t
t d i t
verricht. Ons yolk moet welen wat in
saamhoorigheid die aHe oudgasten met
w 111 ,g an genoo en gaa
e n eIudie' de weermacht doet, w'kt het binelkaar verbinden.
resse dien kant uit,' de meesten wenenlandseh bestuur doet, ,.'wat de zending en de missie voor de Indisehe samenleving beteekenen. Het moet tevens
De' oud-landvoogd mr. dr. D. Fock,
weten wat er nog te verrichten overwiens stalen geheugen en vlotte redenaarstalenten ongerept blijven ondanks
blijft. Daarom staat spreker zoo uiter-I
het klimmen der jaren, heeft in zijn
mat~ sympath'iek tegenover het streven
van de' I.N.E.F. om door middel van de I
hoedaniglteld van eere-voorzitter del'
flIm,' van het sugge~t1eve beeld dat in I
r.N.E.F. het doel der stichting duidelijk
uiteengezet. De belangstelling voor de
dit v.crband veel meer effect heeft dan,
overzees'che dee len . van het rijk, zoo
welk bo.ek ook, de belangstelling VOOl'
troplsch Nederland op te wekken. Het
moest hij constateeren, laat in het
werk van 'deze ,stichting zal echter tot
moederland ,helaas nog altijd zeer veel
)
mlslukking gedoemd zijn wanneer de
te wenschen. De een weet weinlg van
Nederlanders slechts passieve toeschou- Up 18 Nov. had te Devellter, waar hij 350 jaar, geledell g'eborell is, .eeil piech tige en grootsche berdenkillg plaats'van
Indie, ' de ander is er totaal onkundjg
,IMP. N.~ ~ATHKAMP~Cg,
wers bij de film-vertooningen blijven: den bekendell 17de-eeuwscheU predika nt-dichter en g"eschiedschrijver, Jacobus R£:vius, Bij die gelegenheid is in de Levan. Deze ,klacht dateert niet van vanbllinus Kerk aldaar eell gedenksteell ollthliid. Een loto van de 'onthllUing.
daag of gisteren, ze wordt al siuds vele
21542 mel!. moot niet af en toe een film gaan.i
V66r

wljze
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I. .N.,.E. F. mcckt een goeden start
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De Gouden Rat
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.,Dat is mogelijk", zei'de prinses nadenkend'. Daar had ~k niet aan ge<facht.
Ik zie nu met de grootste belangstelling
zes uur tegemoet. De manuen zuBen het
haar natuurlijk ontraden,
aan jouw
wenschen toe te geven".
...la, dat ligt voor de hand, maar Jane
heeft een sterk karakter en als zij er
eenmaal toe besloten heeft, zal het niet
gemakkelijk zijn haar van inzicht te
doen verarideren. Ik weet, dat ik hoog
spel speel, maar ik geloof dat ik winnen
zal, want ik heb de meeste troeveij. in
handen'~. ""
.
,
"Ik hoop dat je winnen zult, want je
kunt niet al te best tegen je verlies",
antwoordde de prinses droogjes; toen
lachte zij weer. "Ik zou weI eens willen
weten, wat er nu op dit oogenbtik tussch~m Desbrook en het meisje voorvalt",
zei zij, met een blik op Grafton om te
~ien welk effect haar woorden hadden.
Ralph had Jane bij den arm de hut uit
geleid en trok haar mee naar den uitersten hoek van de salon. De groothertog
en Bill bleven, in de gang staan en keken hen na.
"Ik geloof, dat wij voor onze gezondheid maar een wandelingetje op' het dek
moeten gaan maken", zei de eerste en

Bill

wa~

het er

onm}d~elliJk

mee

e~ns.

Jane huilde nu zachtjes en Ralph nam we ~lle reden tot hoop hebben. .}Vat' zul
je tegen Grafton zeggen om zes uur?"
haar, vol teederheid, in zijn armen.
"HuH maar niet, lieveling, we zullen er vroeg hij kortaf.
"Ik kan slechts een ding zeggen - dat
weI wat op vinden", fluisterde hij.
ik
het met zijn voorwaarden eens ben.
"Ik wee~ niet hoe. Het is alles zoo hopeloos. Die man heeft ons volkomen in AL., ik weigel', - maar ik durf niet te
zijn macht. 0, Ralph, llevellng je mag weigeren. Hij heeft'" zeoeven openlijk
niet sterven en Bill - hlj is nog zoo gedreigd je onmiddellijk te zull~n doojong. Ik moet hem redden", zei ze met den' en Bill ook. En hlj is er best toe in
staat. Uij, is er de man niet naar om
gebro~en stem.
Ijdele bedreigingen fte niten. 0 [ Wat
"Vertel me eens precies wat Grafton moet 'ik toch deen ?" riep zij huilend.
t~gen je
gezegd heeft. Je moet .nlets
achter houden. Ais ik alIes weet, kan ik I "Zeg hem, dat hiJ naa'r den duivel kan
loopen. Het is het eQnigc wat je doen
misschien nog een uitweg villden",
kunt en laat hem dan maar doen wat
"Hij wil met mij trouwen. Dat is alles. hlj nie~ laten kan. Ik ga Bill halen. Het
Hij verte-ld4 mil precies wat er met jou gaat heJll, ten slotte, net zoo goed aan
en 'Bill en den groothertog zou gebeuren als mij. Blijf hier wachten. Ik ben daals ik weigerde. Het ergste van alles is, delijk terug", riep Ralph en rende de sadat Ik niet mag weigeren",
len door, de traI1 op en riep om Bill.
Terwijl zij naar beneden liepen, ver"Wll jij je aan hem geven?" vroeg telde Ralph hem in het kort, hoe de
Ralpl'\ gespannen.
zaken stonden en legde hem uit dat Jane
I "Ik kan mij zeIt niet aan hem geven, van plan was om' toe te stemmen in
want ik ben immel'S van jou, lievel1ng, Grafton's conditles.
maar lk !noet je redden", riep zij treu"Wij moetep ons best doen, haar er
(ig.
tee over te halen, om t-e weigeren. Zij
"Natuurlijk heeit de ellendeling het is zoo door en door eerlijk, dat als zij
in die richting gestuurd. Het is een han- hem eens haar woord gegeven heert, ze
dige duivel, om je zoo in je zwakke zijde het niet weer zal willen breken".
te tasten. Luister eens, Jane, Herste. Wat
Flrasei' knikte en zijn gezicht werd
er ook gebeuren mag, je moet welgeren", zeer ernstig.
.
"Dat kan ik niet. Q,nmogelijk. Probe-er
"Ja, ZOlJ is Jane en het maakt den teehet van den besten kant te bekijken. stand nog'moeilij'ker. Ik ben het met je
Zelfs al beloof ik het hem, dan kan er eens, dat we haar geen enkele belofte
nog weI lets gebeuren, waardoor wlj ge- mogen laten doen en ik zal je daarbij
f
red worden. Denk je ook nlet ?" vroeg zij steunen".
, Jane kwam hen tegemQet, toen zij de
smeekend.
"Ik heb een groot vertrouwen in salon binnen kwamen en Bill Hep snel
Graves. Hij ~G Ollze eenlge kans. Ais zlj op haar toe, nam haar in zijn armen
-het ~chip niet vermomd hadden, zQuden en gat haar een hartelijken ~oen,) '-"

\

- "Hoor eel~s even, jongedame, ik ben
het absoluut tnet Ralph eens. Je moet
gewoonweg dien vent weigeren. Je begrijpt toch' weI, dat Ralph en ik je
ronduit verbleden,. je nog verder met
dien bruut in te laten?"
"Wat moet ik doen ?'~ vroeg' zij, verslagen.
.
"Doe wat"je ~ezegd wordt. Wij ,kunnen
den toestand het beste be06rdeelen. En'
voer zoover het Jou betreft, ben ik er
zeker van, dat de man probeert je t:e
overbluffen. Als het hem om HOg meer
geld te dden is, wil ik hem best nog wat
m€er geven, op voorwaarde dart hij jou
met rust laat. Jk zal nog e~ns met hem
gaan praten", zei Bill op no,rschen toon.
;,Je kunt het probeeren, maar i'k geloof eigenlijk, dat je je qe 1l10eite kunt
besparen. Hij vindt geld' weI heel belangrijk, maar ik geloof werkelijk, dat
hij op Jane verliefd geworden Is. Ik "heb
van mijn leven nog niet zoo'n vreemde
mengelhig, als hij is~ ontmoet. Hij heeft
weI degelijk zijn gcede eigenschappen".
"Ik wou voor den duivel, dat wij ze
konden vindenu , viel Fraser hem in de
rede. "lk zal naar hem toe gaan; probeer het kind een beetje te troosten,
terwijl ik we,g ben; ik ~eb haar nog
niet vaak in tranen gezien".
Toen Flraser, Oraft()n's hut bereikte,
verliet, de prinses deze j uist, in zich zelf
lachend, also! zij net een goede grap
ge.hoord had.
"Nu is het jouw beurt" Bill. Volg in

O!afto~ over spreken? Mag
~ade1.1 1" vroeg zlJ op luc1,ltlgen

je

Ik eens
Won.
Vc-or Fraser antwoord Kon geven, verscheen Orafto~ in de deur en b~val
1)aar kortaf om weg te gaan. Toen vroeg
,hlj \Bill om' binnen te komen en bood
hem een bOrrel aan, die deze echter on-'
middeIlijk weigerde.
"In de salon drink je mijn hQrrels
toch weI. Waarom ;weIger je er <Ian hler
een?" vroeg Gr1atton met een glimlach.
..Hoor eens even. Ilk ben hier geko~'
mel~ on1 over' ~nljn zuster te praten.
Dat" i,s' allemaal onzin - dat' gek1ets,
dat ze :met jou zou moeten ~rouwen",
begon hij, zonder'omwegen.
<

,

'

\

."Ik wist niet dat lk over trouwen
g~sproken had. Natiturlijk is (jat ten
slotte mijn bedooling, maar ik heb het
woord nog nlet tegen Je zuster genoemd".
'
"Ploert die je bent", riep Fraser
woedend en balde zijn vuisten.

Grafton's gezicht werd wit ~an woode
en ditmaal was het zijn beurt om een
dreigende ~eweging te maken.

r

'..Dwa:as, die je bent. Wat begrijp",' jij
van mannen! Hoe, dud je een prijs op
het hoofd van lie.zuster te zetten", rlep
hij woedend uit.
Ii'ra.ser was sOOm verbaasd over ode.. '
zen aanval. llier was een man, die al..
lerl~i schurkenstreken kon uitdenken en
dan verontwaardigd zijn over een voor..
stel, ,waar heel wat', minder aan~toot
aan genomen kon worden, dan aan de
meeste van zijn handelingen; Er waren
inderdaad vreemde tegenstrijdigh~en
in zijn k\l,rakter en Fraser wist nlet
hoe hij "hem moest aanpakken, III elk
geval was hij er zeker van, dat het'volkomen nutteloos; zou zijn om zijn'voorstel 'te herhalen, want ihet was duide..
lijk, dat het Grafton niet aIleen om 'geld
I
te 'doen was.
'I

"Dan zijn wij uitgepraat. Maar ik wou
dat we ergeng aIleen war'en, waal' ule"Wees
nlet zoo kinderachtig. Een mand tusSchenbelde kon komen, da:n
dwaas is ruim vokloende. Ik ben niet zo~ ik je vermorzelen", riep Bill, sprong \
van plan mij vandaag nog m~er belee,
dlgingen te laten aanleunen. Ga zitten oP. en ~aastte zich de hut uit.
en wees verstandig. Kom er 'mee voor. Jape keek vol verwachting op, toon
den dag - wat heb je te zeggen?'"
hij verscheen; maar de uitdl'ukking van
,
zijn gezicht- z.ei haar voldoende. BUl
"Ik heb van Desbrook gehoord, dat bromde iets, ging zitten en bedekte zijn
je het met hem eens geworden bent gezicht met de handen.
voor den prUs, die door den groothertog.
'
en mij voor het schip betaald zal wor"Het . IS ~en hopelcoze gesch!edenis"
den. Dat is tach zoo, nletwaar?"
mompeli:ie hlj.
"Dat

is

inderdaad

waar'~

J

merkte

's hemelsnaam niet het voorbeeld van Je Grafton op, "en wat zou (fat?" ,
"Hoeveel meer wil je hebOOn ot) voorvriend ~n gedraag je niet als een holbewener. Ik had werkelijk gedacht, -dat waarde I dat, je mijn zuster met rust
Desbrook ver~tandiger was. Waar moet -Iaat ~"

(Wordt vervolgdJ.
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Groote ,iJll~llllen il,~ fie
Re~idelltie
-;

Bruidsmeisjes en -jonkers

.

S I GARETTENPAPIER,

~~j

huwelijk van Pelnses J ullana
I

OEllEELJ<; BRUI,~SWEQ IN FEESnO,OJ

Wie zuBen de uitverkoren
bruids-, grcothertogln Kira van Ruslaud, ee dpc1r
en bruldsjonkers zijn, wie'n de I ter van grootvorst Kir11l, van prlnses
, hooge eer te beurt valt om op 7 Januart I Helena zu Erbach-Schonberg en van

I rnelsjes

Hoewel de plannen nog In geenen
deele overat vast staan, kan thans well
worden gezegd, dat het zeker is, dat de
brutdsweg van het vorstelljk' paar door
Den Haag op 7 Januarl a.s, teesteltjk
g~twld zal zljn. Rijk, gemeente en particulleren werken ten deze prachtlg samen, De geheele blnnenstad zal verslerd I
en verllcht worden, en tal van straten
en plelnen in de bultenwljken hebben
eveneens grootsche plannen.
Aanvankelijk had het gemeentebeAN 0 U D S B E,K END
st\hif' het initiatief willen nemen voor
als het beste ~n het fijnste
de.' verslering van den bruldsweg, doch
than~' ~ cents
~)."JJcu.lieren langs een groat deel van
de, 'r9u~ zijn daarin voorgegaan. Toen
per boekje van 80 velletjes
heeft.het gemeentebestuur met de onO'US' IN'IEDE~? BEREIKI
derschefdene Inmlddels gevormde coml1~f14q
~~8 contact gezocht en men kwam daar- tao.¥;' , n. W.m.q,IOO" ..
d09,r. tot een behoorlijke samenwerklng, ~, '.~ .' ,,-,-~. ...,.~ .
. ..., ..,
daXl~ ~ de bemlddellng van het desbe- de heer Van Maste~broek vertelde dat er
tre.fte,Ude sub-comlte onder leIding van bijzonder moot nagemaakt blcen:enmaden Haagschen kunstschllder J. H. van teriaal aan de markt" is waarvan onMastehbroek, gevormd uit het comite getwijfeld een dankbaa; gebruik zal
tot hilst~rrijke vlerlng. Het was ook dit worden gemaakt. Op verllchtingsgebled
comtte, dat contact heeft gezocht met zijn er tot nu toe ongekende mogelijkhet ' rijk, meer speclaal met den Rijks- lieden. De verlichtingstechniek is in de
gebouwendienst, en izOo ~ullen een ver- laatste jaren op dat punt sterk vcoruit
s1erblg en verl1chting tot stand kunnen gegaan en de fabrikanten bleken vinkomen, waarin eenheld zal zijn te on- dingrijk in het uitdenken van. origineel
de!:k~nnen. .
ve~·l1chtingsmateriaal. Ook zal gebruik
~,r~ van H~ytema, ingenleur In alge.; kunrien worden gemaakt van de totom~~Aen I~ii~nst d~r gemeente, heeft C?11-1 t€chnlek, 'waardoor het mog~lij,k is enordersch~ld~~e planneh ontworpen en wat me foto's 'yan het vorstelijk paar in de
we'daarvari op teekeningen hebbe"n ge- verslering op te nemen, hetgeen' een
zl~n, v~rdient allen lof, schrljft de Haag- aardlg effect kan opleveren.
scll~ .oo\"r. ya,n het ,,Alg. ~b~." lI~t kal1
Het aantal straten en pleinen, dat
ge.s1~r~nqe die
da~en
buitengewoop. ged'urende den bruidstijd vel'slerd en ge!
rodel iijil in de residentle. VoOr tal v:\n illumineerd 'zal zijn, neemt elken dag
moellijkhedEm heeft nien v~rtreffelljke nog toe. "
"
oplosslngen gevonden.
'

Y

J'"

•

Er zijn alleriel orlgineele denkbeelden
'Voor de' versiering. Zoo denken we aan
het voo,rnemen van de bewoners van
de Alexartder~traat, waar de gevels der
grOOte" hee~nhuizen getooid zuUen
wor~en met twapenschllden van bekende Haagsche ladellijke 'famllles, als de
Van Limburg Stirums enz.
Op den Vij,verberg komen aan de zijde . van den Hofvijver eenlge groote Uchtzuile'11 tef ho'o~He van 1 Pl. en vetponde~
docl'i· een soort pergQla. Op de 'plaats
WOfdt' va'n~e~e d~ g~me~pt~ e~q ver~ie~
ling qqpgebracht,' aanslll1t~l).d biJ de

ge~lelyra$Y~~l~~~i~

ran: d~'

~~6'n~r~,

en '¥aarhf Op z~~t y~t~l~nsteNk~ w~j~~
het st~nqQ¢~ld y,3,.p, 'JQfi;ili d~ Witt is opgeri.Qm~ll: "VO·9r.·"d~' lteulstraat IS eell
a'ar~ll¢e ' f~r.~lerlng "m~~ del,1n~groe~ liedaqht;" ~a~rli1" de~ ayql1d~ elect~~~h~
lamPe.u zWl~n pr~naen. yqo,r de. v~rs~e
lini{' 'tap. ll~.t sta:dhUl~ is eep: ont~erp
gelf1aa:~t dQoJ: 'd~·I). sta~~a1chlte~t Vah
ze~~~~p. 1),9 'p~~tl ~~~fk'· QliJft 'aa~ d~
bUI~~1j<1f" Qll~~~J~rd~ tP.a~r 'd~ t~ren
zal <fj~' '~'y~nl~S 'Y~r1i~l1t zijI1. ~ het ~s
<>Ok 4~' J)~4~Ung "4e pracpt1ge kerkranlen "'{1e~ ~Yop.<is van het Koor Uit te
ve'r.H<:bten.~'·
,.
,
.
., 'J~Q' rij~~we~~ zUl1~n tal van open:bar~" g~QPllW~ii in feesttoQl worden gesto~gll' ~t ' v~rlJ.~~t ~Q'rden,' zot1 de parI

lenut~~g~Q9U~~U, q~' d~partemen~n ~n

'wa~t~hi}n!~~~ ~f "all~ ~stkantoren.
T~I~iJl
~~ pmg~vin~ van het stadhul.$
9'€ ~~flt· Nass!lu-bl~uw- en ~ll
ver~lt· ~~ 'q,~iP1Jie~r~rlde kJ~uren zull~n
z1jn.'; ., ,Z,a.l 'Ioor d~' ver,dere br~idsrout~
Qok' ~~prui.l wprp.~p' ~~maa~t v~n Or a n Je ~p v~n 4~ kleijrert va~:l Lippe t ~oodgee)'.' l' .", , ' : ,'" "
"
.. , '
'.

gn in.

.<h>

~~~ oo~~p.bl1f ~ijl) ~r vo~rt~ y~n

het "AAm~tf pi] b:~t gem~ente~stuur ~~r
goeg.j~u;rJpg' . pl~nnen tot 11h.,l!Ulnatie
varl' verschlllende monumenten.
H~~ La.:Q~~ y~rhPllt ~riJgt ~~n prachtige' v~rsler1pg met greote sparreboomen, "dIe' des avonds verlicnt ~lJnen zijn
met moderne olnamenten.
"
'

,BlJJtell~ewoop gJ,"oot Is de verscheldenne(d' no'g ~v~n materlaal, dat ter versIering dierlst kan doen, hoewel er bijv.
bl,H-ia "geeh' geschlkte bloemen zijn. Maar
_
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Veenendaal in huwelijk~b~otje "
r

I"

Feestelijke gebeurtell;S in
luc!ltvllll,·t·krillgeli.
I

I a.s.

Prinses' Juliana

I

en twee prinsessen uit het huls Mecklen-

Bernhard zlch ten huwe- burg-Schwerin, na~elijk de gezusters
" lijk begeven, den vorstelijken brulds- prinses Thyra eit prlnses Anastasia.
i stoet te openen ?
.
,
Van de zijde van Prins Bernhard zulNaar de "Tel." verneemt zullen op len aan den brutdsstoet deelnernen drle
I dlen hoogen natlonalen reestdag twaalf prlnsessen uit het huls Lippe en daarbruldsmelsjes en twaalf bruidsjonkers mede verwante hulzen.
aan het hoofd schrijden van den plechDe naarn van groot-hertogin Kira van"
tlgen, ma~r blijden stoet. !
Rusland, die slechts vier dagen in leerPrinses Juliana wenscht zich op dien tijd verschllt met Prinses Juliana, wekt
d
.. h t
ldd 1
i
de hertnnering op aan het huweajk van
ag, waarop ZlJ e rni e punt. s van
'prlnses
Marina; toen namen belden
heel het gedachtenleven der natie..
omrlngd te zien door eenlge harer oeste deel aan den bruldsstcet te Landen;
I~v.r~endinnen uit haar 'Lei:dsch~l~,studle- nu is het onze Kroonprlnses, 'die ·de
tljl;i, door eenlge dames, die voortdu- hoofdpersoon Is van een even blijden
lend in haar naaste
omgevlng ver- stoet: Prinses Helet:la zu Erbacl,1-SChonk~eren en :~~orts' door die prinsessen berg is €en nlcht yah de ~rin~es.
lilt de Europeesche vorstenhulzen, met
wie zij, hetzij door banden van vriendDe Mecklenburgsche prinse~se~ ~ijn
schap of door venyantschap .is ver- dochters van groot-:hertog" Friedrich
b<?~den.
Franz van Mecklenburg-Schwerin; zij
zijn waarschijnlijk de Jongste bruldsEen uitnoodiging om van den bruids- meisjes: prlnses Thyra is 17 en prlnses
stoet deel uit te maken, hebben _ont- Anastasia is ,14 jaar oud.
'
vangen 'mej. ~.' Ro'oseboom, kleindochter van' den
luitenant-generaal. W.
!?e dames Rooseboom en Michelin
Roos~boom, die y~n 1~~~-1909 gouver- Moreau behooren tot den ' kring ,van
neur-generaat vail Nederlandsch-Indie Prinses Juliana's InUemste vrlendinrten.
is geweest: en docht~r' yan den oud~n- ·Mej. Rooseboom studeert te' Le~den biur,~cteur-gert~r~al va~ d~!1 riJks\;Vater- logie; mej. MicheUn' Moreau' ijeeft' te
:staat O. Roose~oom. yoo~·ts !TIej. M. S. Katwijk met de Prinses samengewoond,
L. Micheli~l' ~o~eau, doch~er van pas-I toen Zij te Leiden studeer~e. De vrlendteur E. ~ichehn Morea~, ,den tWaal- schap, welke toen is geslote~, is s~derts~he~ prroikant te 's-.q~av~nJ:1age. Bei- dien in stand gebleven. '
, ,
de dames behooren' tot de Intleme
'
,vrtendhlrien van Prinses Julhn~.
De namen van de bruldsjonkers zijn
op het oogenbUk nog nlet alle ,bekend.
7Tot den bruidsstoet I zuBen 'verder WeI is het zeker, dat het er eveneens
behooren de hofcames jonkvrauwe A. twaalf zuBen. zijn.; een' invitatle hebM. de Brauw er.. M. J. bl1'oness~ van ben reeds on tvangen de secretarls va'n
Heemstra, die tot de naaste omgeving PrIns Bernhard, jhl'. ir. W. O. Roe 11,
van de Kroonprlnses behooren en de voorts G. baron Van lIardenbroek, de
verloofde van jhr. ir.- W. G. Roell, mej. zobu van den kamerheer en vro€geren
Delcourt van Krimpen. I '
ceremoniemeester van .iI, M. de Koningin,'J jhr. G~, Beela'erts van J31oktand,
Van het bericht, dat het Engelscne ZOOI1> van den vice-president van den
prlnsesje Elisabeth bruidsmeisje zal Raad van state en oUdmlnister van
zijn, Is geen bevestlging verkregen, well Buitenlands.che Zaken, en ten slotte
werden wat de buitenlandsche prinses- negen Duitsche .r:enden van prins
s~n betreft, de namen genoemd van Bernhard. , ,

I

Een oatterlj fotografen hadp,en hun
toestellen op het bruidspaar gerlcht W. van Veenendaal, gezagvoetder van
d'e K.L.M., en mejuffrouw L.M~ den Otiolander, die nu als gehuwden het stadhuts te Amsterdam verlieten. En daar~Chtel~ de collega-schrijver-vlieger Viruly, mevrouw Viruly, en dan de tweede
getufge bij het luchtvaarthuwelijk; de
heel' Levi van Polygoon.
En dan was er een receptie in een der
zalen ' va'n het ',Carltonhotel, schrijft de '
,~Tel" d.d. 24 Nov. waar persoonlijke
vrlenden en vrienden uit luchtvaartkringet\ het jonge paar kwamen gelukwen-'
'schen ... en weer fotografen, die trachtten zlnrljke fotografleen te vervaardig'eil van het echtpaar, staande naast het
kunstrijke piece de milieu door den chefculsinler van Carlton vervaardigd - een
l1efd~stempel van sUlker, bekroond door
een vl1egtulg - en in den t,empel een
brUidspaar met een stijIfout, want de
K~.M.':gezagvoerder droeg de uniform
van gezagvoerder en niet het stljve jacquet' ctat de chef-cuisinier vermoed had.
Na ' de receptle ~en intieme lunch in
eert andere zaal, waar boven de fraai
versie;l'qe tafel een mod~l van de F. 36
zweefde. De servetten lagen in omslagen
gelijk aan die waarin het nieuwste boek
van 'den schrijver Van Veenendaaf de
wereld" is ingeg,aan en ergens prijkte ten
draadplasUek van Q. Hahn, getiteld
"Gestrooml1jnde zotheld",' met i.n stalen
teekens de woorden "Happy landings"'.
Er waren gelukwenschen van vele zijden - de gelukkige bruIdegom, die jI.
Donderdag uit lildie is gekomen en in
Januari weder vertrekt, wilde' niet ont- I
hullen waarheen de huwel1jksreis 'zou
gaan - een verstandig inzlcht. En vermoedelijk zal de man, die geregeld aile
landen der aarde onder de voeten ziet
verschijnen, een )'ustig plekje in Nederland opzoeken, ver van aIle motorgedruise:h en· de pu?li~iteit.

"

.

,.. __ t __::_ • •

~u ~~ onl~sten i~l ra!es,ti~la ~veer 10t ,bet verleden behooren, worden tIe
~.ri,ts,cl1fi· r,es~,ry!~t~m,' d~e ~il z~o"~~' ~e~l?e'ndeli' getale' riaar dat land gestuurd
waren, lan~zamerhand weer teru~gelr okken. Op onze foto ziet men de aa,n'KOlnst van' 4e' eerste '100 iuall te Southampton.
.
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Naar het Handelsblad verneemt, Is
he.t' 't~ ~9~if~s ~e,~,';1-'Y~.e )a9~~' ~"Ch~hse'-'
var", bestemd v9Qr den sjall. v~n I Irail;
te Pahlevi aan de Kaspische Zee aarif~'e;.·
~Qn:e,n el,l l,n go~de orde afg~lever.d' aal1
a~n ve,rtegEmwoordiger
v~n <;Ie'n heerscher over' het oude Perzie.
'~~1:1 ~al z,rch herinneren, d.at he.~ j~ch~
q1e~19 Juli ul.t Nederlan<;l ver.trokl,{eQ \so
naar Len,lngr.a~. J;}aar Is het bl~v~~ lig':gen totdat het voor het verdere transpor't ben90digde sl>eciaal gebouw4~ gok
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~paal1sche officieren, d.w.z. Spaansrhe officieren van de ~~oorsche
troepen 'aall het' front bij Madrid. Op den achtergrond eenige (eden
van de lijfwacht van generaal Varela.
' ,
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Majoor Beagle,
chef' Van den Geheimen
Dienst,
verspilt geen tljd
met Mickey op de
hoogte te brengen
valt zijl1 moell1jkheden.

~.-.

~. --

,

.

'
'

I

Mick~y

\'

als H.K.H.

I Z.O.H. Prins

Met een ernstig g~~icnt vertelt majoor ~eagle,
die met Mickey en }<apitein Doberman aatt een
tafel is gaan zitten, van zijn zorgen: "De heele
kwestie is deze, Mickey. De staat 'heeft een nieuw
model kanon laten" constl'uGeren en nu zljn de
blauwdrukken van dat 'kanon' op raadselachtige
wijze verdwenen van het pep~rtement van Oorlog.
Oestolen natuurlijk! En we Ploeteh ze ten koste
van alles weer terug hebben! En weI zoo
s poe d 1 g m,o gel ij k ! !"

En terwijl Mickey ge'interesseerd
toeluistert verte-It rnajoor Bea"gle- dat
inen verdenkirig'en koestert' tegen een
voornialig ambtenaar aan het Departement van Oorlog.
,;,De qlan"" zegt maJoor Beagle, "ls
wegens slecht gedrag van het:. Departement verwljderd, maar we kun·
nen h~m natuurlljk moeilijk laten
arresteeren als we nog geen bewijzen
tegen 'm hebben".

"Daarom", gaat de majoor
ernstlg verder, "is het noodig
dat we hem eerst opsporen, dart
voortdur~nQ achtervolgen, e€n
bewljs tegeh hem zien te krijgen, en dan kunnen we hem il\
a'rrest stenen en de blatiwdrukken terug krijgen. En dat moet
alles ~66 ~ehe!,m en zoo gauw
mog€lijk gebeuren dat hij ,nlet
eens weet dat we hem vetdenken!",• : .
'.
,j

•

"Ja, dat zie ik drommels goed in", ~egt Micl,{ey
nu, "maar.re..... :... W~al'Oln verte.lt:
dat eige~llj!t
allema,at aan m ij ,1" ,
Dall lac,ht maJoor Beagle en wrwijI hij m~,t de
vuist' 01) tate} .sla,a,t en oJ), Mickey wllst, zegt .l1ij
trlomf,anteUJk: ' ,,0 m d a t w e j 0 u· h e ,Ut> en' g !t 0 ~ e ',n ' v p, 0 r d a' t VI e r k j e !"
K;aJ?it€in DO.Qer~an ~a~.h~. I..Iet i;s hem q~~idel,~jk
a~n te zi~n da:~ h.y ~r ,w.at tr,qt,sc.h ,op ~S, ,~~t_ ~l:c~~y
zoo'n gew1chttge op(jracht wordt gegeven.
.

u

e

ev~>n.e~.n.~ t,\an~.~k?i.n,e~ ~a.s. ~~~' !~~ht

dat' ~t"zc4v~~ gesleept Was, Is da~r. 'H~
net dok geplitatst, 'daar het te 'dlep' 'was
oni de" RUsstsche w\a'teten te I>evarefi:
aet tlOk rltet'1de)1 minuet grooter( di~p
gang is van Leningrad naar M'oskol1,fefi
vaw,taar via de 'Wolg.a naar de K~sIjl
sC,l.1e- zee g,esl.e~p~. ,. < .
"
• , Op ~lgen gelegenheid is bet jaght deze blnl)enzee overgestctten na:ar d.e
iuidkust, waar het nu in de 'Perzische
stad Pahlevi i$ aangekomen.
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~Afschuwelijk drcmo In

Limburgsch

-dorp
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TOSCA

.f.

Dubbele moord op ofgelegen boerderij
Huishotulster

geurresteertl

Zondagavond 22 'November heeft
· melt ~~" ~~.~ Z~iq-L,~~b\lrgschedorp..
je -Merkelbeek een gruwelijke ont..
gedaan.. In een
, (iek~ing
.. "'......
. atgelegen
.
.,..
bo~~~e~i~ Y~n? men de deerlijk verm\t\~t~ lij~e,n van den belaarden
la~9p'0l\\y.~r F. Buysers enqie~s
~~ll9-Qu~uste.r D. Senden. Den man
was ~~. hals afgesneden, terwijl de
sch~deI .van de vrouw was Ingesta~

(

,"

geri~"\"

T~g~~

.,.

\.

,.

'.

"

,

ees uur hadden buren aan de

~~~f'V~~~e, b?erderij geklopt, om melk
\la.l~,n~

te

d9,c,h er werd ntet open ge-

da~":' '?ijl)~b1?~~n\ to en onmlddellijk den

tij~yel~wa~l)te,r gewaarschuwd, die op
zijr('b,~~~\ '~ch in verblndtng stelde met
dema~~c.b.~~~ee te Brunssum en de ge1pe~~W~~l,i.~lf ~ van Me'rkelbeek. ~ GeZi;l~~,n:H.1I$· ~ro,ng men teen de woning
bin~~'*J . Waa·f. men de twee oude menschf~ . te.r~~Hl op den grond yond llgg, e.l'\::~~~~e~· w~ren ongeveer
zeventig

j aaf

/

Een @tSeJlie

had een slag met een, hamer op .het
hootd gekregen en /was bewusteloos ge, worden.
TOGh hadzij tan te Dine nog gezlen
met een mantel aan, waarmede zij
naar de kerk g~gaaQ was. Lai~r bij be..
wustzijn gekomen, merkte ziJ, 'dat zij
op een soort. vllesing opgesloten was.
In grooten angst .had zij aanvankelijk
nlet durven schreeuwen, maar later had
zij om hulp geroepen en toen had een
man, haar in Limburgsch dialect toegevoegd,. dat hij, als 'l'lj haar mond nlet
hleld, haar van kant ZOu maken, Zij
had teen nlet meer durven roepen en
had uren lang op de' vllertng Ineengedoken gezeten, tot toen het al donker
werd, de man bij haar vgekomen was
en haar het bevel gat naar benedente
gaan. Zijzou toen brood met 'ham voor
hem hebben moeten klaarmaken en
hij had haar tevens em wat relsgeld
gevraagd. Als zij het nlet gaf 'lOU hij
lvaar den hats afsrtijden. Zij had hem
teen /1.50 gegeven, die zij dn een kommetje als hulshoudgeld had Hggeu'e;ii
toen was zij aehterom naar buiten ge i
Ioopen, waarna de man verdween, Het
masker had de onverlaat steeds, opgehouden en een naderslgnalement kon
zij nlet geven. In. den hats toonde
''lij eenige krabbels, die de man haar
zou hebben toegebracht. ' :

Hoe Hjn ZIJn
de creaties in'
dell1711"Tosca
schoonheids-'
middelen. AIle
,hebben het
T osca parfum,
dat zoo gewaardeerd .
wordt.

,

.
hulshoudster, die zlch
tn :' ~f' b~~rqe~iJ bleek t~ bevlnden, is
on!¥.l~d~llij~ in arrest gesteld, Het was
bek~p'~,(' qat er ruzle was tusschen deze
hut~'p''p,4~stef. en, de twee 'andere bewoners." De mogelljkheld acht men niet
uitge~IQt~h,'~af de"man en de vrouw uit
o/r~~~1~~Jn'ge~Q?d, d~h ,het is ook moZe had zlch op het vUerinkje steeds
geIQI,f,' ~~t ~t~r iyan ~en roofmoord spra- 'afgevraagd, wat er· met- Buysers en zijn
k,'e 1S' \\., .. , . !
~uster gebeurd :'louzijn .en tOEm zij bij
l'~
(Ie famille Ummel~ gekomen was; had
B~ys.~r~ ~n 'Zijll.schoonzuster, die 'leer zij nog steedsgemeencr: <tat 'deze uit
goe~r' ~'ap'g~$chre,ven sto~den, woonden de boerderij weggeloopen waren. Eerst
ree~s 'y¢.l~ jaretl samen'in deboerderij. toenze met boer Hamers terug~ekQmen
z~~}~'i~' b~~l;ijp~n Is, heeft het gebeurde was, had ze het verschrlkkelijke gezien.
gropte 9n~tel~enis ;~ewekt lil het rustlge
pla{lt.~~~, 'W~~f jUi~t d~, kermis in voUen
Onderzoek van de marechaussee
ga~~'~'~s.:·1 .....
.
,
De opperwachtmeester der mare· Ip' l?~ prt. le~en W~ omtrent het dra- challssee stelde een onderzoek in en
ma h~~ fqlg~n~e,
onderwierp de huishoudster aan een
langdurig verhoor. ;'foen yond de op"De zwarte heks" perwachtmeester aanleiding de huishoudster te arresteeren. Geboeld vJetd
! Niet vcr vap het klooster te Merkelde vrouw per auto naar de marechi'1Us\~
beel'WP9n~
e~n kleine boerderij de seekazerne overgebracht; het parket
ong'~b4wde' Iandbouwer
Buysers. Hij te Maastricht werd gewaarsch'uw( ne~
hUi~fda.~'t alle'en metzijn huishQudster blad vern-am verder, dater tegen de
;,dIe in IMei 1934 bij hem in dienst 'ge· dienstbode zeer gegronde vermoed~lis
Komen is, een ook' aI vrij ,bejaarde zijn, d~tzijden dUbb~lenmoord'p:ed,~
~dou'\v> die thet 'met de dorpsgenooten gepleegd. De vrouw bleef echter" oiit.:.
niet al te ':best ~art \rinden en al spoe- kennen.
'.'
dig den 6ijna~am 'g~kregen had van
;,d~~{Varte 'heks;'~ SlUds' 'eenige dagen
De juiste naam van de, huishoudster
wa's :zljn schoonzuster, de weduwe Sen, is intusschen nog niet bekend.Wel"wee't
uit' Beek, Qij 'hem 'op bezoek, omdat het men, dat zij, weduwe ~ijride, voor'de
lr{' Merkelbeek li.ermis was. \
.
tweede maal gehuwd is in 'Holtein en;
na 'geschelden t~ ~ijn in l'4ei 1934,: in
. Zondagavond 22 Nov.' circa half zeg pienst' is g'e~fedeh 'Rij den he.er Buys~rs',
k'fam d'e huishoudster plot-seHng in de waat zij werd' aang~nomen op 'aanrawoujQg' '\V.an' 'eenzekeren Ulnmels bin- den van een 'landloop-~i,'1d~e wekelijks
nenstuiven, ba!'f schreiende, mededee- bij Buy~~rs wat eten '~wam halen e'n
lep;J~~, dat paa~wat erg$ overkomen bewe'erde eeri goede mei~ voor dezell
was~ Een m~li had haar den geheelen teweten. In !Joltem, waar zij ook al
d4lf ,opgeslotell 'gehouden en eerst nu ongenoegen .haq met de buren, zag men
h~qzi} ~ans 19.ezlen om te ontvlucl)ten. haar graag vertrekken. Bekend was in
l!a~r baas \vas uergens
te vinden en Merkelbeek, dat, toen 'lij uit Holtem
dIens ~cp.,oortzuster, tante Dine, vertrok, men haar daar met slijk nazo'oa}s
zij" gepoelnd'
werd, was veft~we- gegooid had. Zij vertrok op een vrachtr.' "
..
n~n;.
) I
a,uto, waarop allerlei zonderllnge voorwerpen lagen,n'aar
haar; nleuwen
J)~ar bij de famiUe
Ummels 'alleen dienst. ZiJ ~~t Q'p de auto en bedreigde
~~rt '{I;oclH',er' ep ,e,en ~.~eke )noe~:er thuis haar ~ur}~n':w~t eeh o~de sle~p,t~ r,~:
wilrert;· wer'deenander~ buurIilan, Ha- volver. In' M~rkelbeek zag men haar
mets gepaa'md;gewa~HschuWd'en deze daarom niet"gtaig komen' ell" men" beb~g\i'f 'zlch~ ;naar dewoningvan den ou- klaagde. 'den 'ou~el1 ~~~se;rS,
d'an
d~ri:' }3t(Ys~rs. Ook enkele andere dqrps- ook dikwijls teg~h' pa.~r·~ewaarscbu!y4
i~n.o6telj:v?lg(lerl spoedi~.
.
werd. '
.
''
"".'
.' '
E~n> ~f~t1gjar1g~

HiiJacht pJ in ~Jjn
baard,
ciie beste oude St. Nicolaas. J-lij verkneutert zich
reeds In de blijdschap,
die zijn mooie geschenk
zal geven. De echte"~111"
Eau 'de Colog~e! Welk',
een heerlijke geur en ho~
echt verfrisschend: wie
zou niet verheugd ZlJn
~~t zoo'n welkom ge-. Leve Sinterschenkl
.", t.
.'
,
'klaas r Schenk 01)S en
allen,diewij liefhebben,
de, echte "(JIII" Eau de
Col9gne, - het. wereldberoemde merkl

·

"

;

op

•• ,

~

;"

\.

.@o.

I

I

\ 1.

;. ;~

.

nf(]mo~s Hhjne

Lavendep"

De zachte welbekende Lay.ende~ g~ur
komt hierin op' zijn best tot ujting.
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AIschuwelijk

ScllOU\~spel

""Ken 'vreseelljk J schouwspel vertoonde
Zip·h.d.S\~.r. In d,e slaapkamer vond'men
derl ouden ~uysers dood en reeds geli~el' ;verstjjf~ ollder de dekens li,ggen
Uegell .met een, groote wonde aan' den
h~~~~ :1tj' d~ t<euken ~an de acht~r'lijde
van het huis lag een llchaam, b~dekt
m~t eep" dete~ mat, onder de ~afel, met
-:ti~e'lleri' 'ex op<,l~r\l.it. Het bleek de
ii-jarige
i.ufJrOuW '~end,enf tante Dine.
7
t~ zijri .. Qol< ~ij hi:ld een wonde aan den
til~ls·;·' ~~r sc~e~.eF lwa~ ?Ov,eli.~iie,n inge-

de

s~.~g~H· , . '

,

....

Want $~nds I),aar ~o~t sp~.el<JeR- .~l~n.
zonderlinge dln'gen <'1>' de pperderij' 'af.
Nu eens ,.~, verdwenen er' aatdap~l~n,
dan weer-ihdeie vruchten. 'D~ klPpen
wilden niet n.'1ee,r lkg~~.~~ m~~r' men
yond onder het' bed ·van' de dl~nstbode
een groote J)~rtu elet,~,n.. T~~~ p.~~ ~.~~
rlge jaar <:i;e- oude m~n zie~' W~~'~~ ~IJ!l
zuster he'pl' verpleeg,~e"g~! mJ, ,to~p.·'h.1J
een betahng moest'(loel~','ge~~' op~~al?l?t
het geld te halen' van onder ee~tstee.n
in den,koestal, waai"hij"rulm 1'500 vef..
borgen 'h~ci. ijet"g~Jd "bleek verdwe'nen
tezijn. WeI werd' i toen de dienstbode

Bezoekt onze speciale Sint Nlcolaas Expositi~ van 471'-;,.-II/(ql""
pi] Toko DE ZON van 30 H'! 'ffJni~",r tim 6

Deoemll,,"

VMdMh~":m~~fme~ ~,p ~m ~~i~~?g.h0

21546 .
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Off. BerlC
· hten

~{ Uij; q..e pO\ldin~ bl,~ek, dat e~n ~orte en ~uyserJ3, die geh~el onder de' p1.ak
van· ''lijn' bUl~houdster '\vas gekorrie'rl
wor$t~Ung scbijn.t te hebpen plaats ge,
,', 1 '
,'~~r,"

p)d. 'R;n'w:~~(de~~ijk 'Yer:~ de ,ma~ecn~.us durfde zjch n ,~~

~:'~,f~*~A~i~.=~~i~~;=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:
..
JustIhe

W~gens zesjarigen d~nst acht maanden op wachtgeld, laatstelijk commies tel' converlof naar Europa verleend aan J. C. A. trole 'R. SOENARIO en gepI. op het Hoofd-

Y~,I) p:aar on.tdoen.
OOSTDIJK, wnd. directeur del' open~are kantoor (afdeeling Persor.eele Zak'2n) te
Benoemd tot fiscaal griffit~r bij bet landVoor ,eenige yJ,ek,e:u ,wE(f.t.!- ~lOg biJ hem
mUlo-~ch~?1 te SO.:.rakarta, met bepahng, Bandoeng. .
1
gerecht te K'ediri, RADEN PANDJ! 'ABingebtokern. "WJ f had" twee varkei1S
•
dat hIj ZlJn betrekkmg den 2den Juli 1937 1 Berioemd tot adjunct-maohinist de tijde- DOELLAll TJOKROKOESOEMO, .Flsc~al
verkocht en men Wist' (.tat'iiij geld ~)i-t::
.
zal nederleggen,
'
.
lijk wnd, idem M. J. VAN DEN'STmEN. : griffi~r bij het l~ndgerec~t te S~.maran~~
v ngen
had" " ""'a' een taam openO~derwljs
. W-egens zesjarigen dier:st acht maanden, Op verzoek met ingang van ult. December I Benoemd tot flscaal gnffier blJ het land,. H
: \'" 'f
:. • ' ..
I verlof naar Europa verleend aan meVf, a.s. wegens volbrachten diensttijd, eervol en gerecht te, semara.ng RA,I?EN MAS ~P..?a
gebloken te
h~.l?,l~en, was me~ ~~t.;l
Wegens langdurigen dienst een jaar ver- fA. W. BUTH, Eur. hoofdonderwijzeres bij de met recht, op pensioen uit 's Lands dienst WARSO, flscaal gnffier blJ het Iandge~~~ht
.
,
. ':>
'
~> D~ QAe,l1~tl)Od~, ~,ie n,u e~l),s ~eer ze- nengekomen, maar ~e,n hdd ge~p g,elg l~t' n~ar Europa verleend a~n .ir. J. F, VAN lopenbare mulo-school te Salatiga, ffi'et be~ ontslagen de Ie commies J. CH. G. SCHUUR-, te Kendal.
omdat <.tit al naar de »deren',;. AA~T, leeraar, bij de Konm,gm Wilhe~mi?a 'paling, dat zij haar betrekking den Men MANZ en de ambtenaar op wachtgeld laat- I Benoemd tot flscaal gnffier bIj h"',t landJ;lU,wacbtlg was ~n~Qarr w~er verwOQ-der- gevonden,
k gebractl. was We 1 ·vk.~.J·toen $Chool ~e BataVIa, met bepahng, dat hIj zljn Juli 1937 zal nederleggen.
stelijk idem A. B. DE REGT.
gerecht te Indramajoe M~~ SOEIX!N,Q~Abetrekkmg'den 16den Juli 1937 zal nedeJ'leg.
DIRED.,O, ambtenaar ter beschikkmg va~
nj,k" k~l~~ 'd~,~(.i /m:e,t ,r~:qi:le ,~ng een I,eell),b~n., .. '.,' ",:,)J
€~t:l
par~lJ
llp~~n,~o~(d
Ol)t.yr~e~~.
,OO~
'gen.
.
,
Op
verzock
met
ingang
van
ult.
Januari
den
voor'zitter van den la!ld!aad te Malan~:
Y~ree¢5;l :-:e,r;~.a~l.
" . .!
I
in dit geval werd "de . zwartef< J,1e~~)',
staa~~onve~~~
,
,respectievelijk December a.s, eervol en met
Benoemd tot fiscaal gnfflel' Ie klasse blJ
'. ehoord" dmdat· men\ reden Iliad
Op verzoek, met mgang van 30 November
' .
aanspraak op pensioen uit 's Lands dienst, het landgerecht te Kendal RADEN MOHA,,' ;
Vreerod verbaaJ van de ,weer
g.
",' \ ..it' . t'
,'\,' "
1936, eervol uit 's Lands dienst ontslagen
Benoemd tot schrijver Ie klasse, de tijde- ontslagen de opzichter Ie klasse L. W. A.I MAD HADIPRODJO,' fiscaal griffier Ie
t~ v,ermo.ed,~n, d~~ '~1~ :r~i v~n b~Il!1~n- meJ. B. J.' VISSER, Eul'. hoofdonderwijzeres, lijk waarn'cmend idem M. ~OSENDJOJO en SIBBALD. en de ambter.aar op wachtgel'd klasse bij het Landgerecht ,te Tasikmalaja.
«p,n,~tp~(le " ~- i
tHt geb~o~~~ yJas, !I,l,aa¥ 09~' 1?-.u" ~~er bij de openo. Eur, lager~ school te Padang.
de idem TIS~AaTMWJA. " . '
'laatstelijk klerk met den titel van 3de com- I
.",,:':"
'v61<;lo'ena~ bewijs. 'pe wedUwe
y/egens zesjarigen dlenst acht maanden. ,Ontheven wegens l1chamehjke ongeschikt., mles'S. SOEMOWITO. '"\
Topografische diensfA
{T~~.W1P.~I.t~cht '$ nwrgens was de ontbr'ak
d" 'dt ,'';1 'deW.
1131\" bll"h
verlof,' iiaar Europa verleend aan G. W. H. heid, gerekend van 12 November jl. (na afGerekend van 2 en 10 Noveml)er jl. werk. 9u(Hf' . lu1.(rpuw ' Sen-den ·.naar de mis "fe,l1 . ,~n, "d~ ah~'te~~. Q" it 09 P., ~ 'J1'i f ,.:
VAN KA~1PEN, Ellr. hoofdonderwijz'er bid I loop dienst) -van zijn werkzaamstelling als zaamgesteld als volontair voor opleiding van
De Ritmeester del' Cavalerie E. W. POELS,
ge~1Uw~e <?~. ,lJ,?: In' ~~ek ~o~.~, ,~,a~ o,penb. Eur. 6de..lag.. school t~ Batavia, met, mandoer ffM;3AN II.
. ~'.
i adjunct-stationschef E, TH.. HENDRIK en, 18 November 1936 per m.s..,Dempo" uit Neg~,g.'a~,l) ',". ·./n·.·.·.~.,~~l ..n,a.b,' u".i.i~;e .,~~!~. '. IInt.u s- toevalHg
dagen' hij hdar 'broer bep~ling,' dat hlJ ziJn betrekkmg den 16den ~P verzoek," weg·.:ns llcham~lljke onge- F. H. ATTINGER, en gcplaatst bij de sta-' derland vertrokken,.. keeren~e van ,:erl~f teslh~~~" Pfl? 9.~ ·'P1;l.~s1j9u~st~F~ ~oo ,ver- op bezoekeenige
vanwege de kermis.·
JUl1l 1937 zal nederleggen.
s2hlkthe1d, gerekend' ~an 3 No~em~r 1936, tionsdienst te Bandoeng respecievelijk Soe- rug, is geplaatst blJ de '1'nangUla,tlebngade
lQ~al~~~lj, ,~icp~ljljlrge,~a~k.t om op
Wegens zesjarigen dienst acht maanden eervol en met recht OP penSioen uit s Lands rabaja-Goebeng
I te Weltevreden.
r~is' t~ (alan 'en ~a:~ ztj , zich op ?leg
Boschwezen
, Uit latere mededeellngen is geble- Verlof naar Europa verleend aan M. TH. H,' dienst ontslagen, de' bean1bte op wachtgeld" Ovel'geplaatst' van Bandoeng l~aar Ma-'
t
tl¢ge\1en ' fta'ar de ,au.to.b\.is, waht zij zou ken, dat een schoonzoon yan de ver~ DIEBELS, Eur. hoofdQndetwijzer bij de Iste laatstelijk machinist"'2de klasse 2d'~ cat. dloen de tijdelijk wnd. opzichter Ie klasse,'
moorde vrouwe te ongeveer twee uur l ope.nbare m~~o-~chool t~ ;Batavia, met be: PARTO II,
:: ~ .
,.
I J. W: BOERS.
De
boschopzichter HADISOEMARTO is
I1~aY fdochtit b~zdekeii in'SU$teren.
. • a
; palmg, dat hlJ ZlJn betrekkll1g den Zden Jum
Gepl. b/den Magazljnsdienst (mklarmgsOp verzoek. met ingar.g van ult. DeC2m- ~erekI2n~ 'van 24 ~ovember 1936, wegens
\3 0 n,:ie r weg
had: ziJ getperJtt; dat ~ij aan de deur van de boerdenj IS ~eweest'11931 zal nederleggen.
'
tiienst te .Kallmas) de, aqjunct ambtenaal' bel' 1936 eervol van haar werkzaamstelling llchamelljke ongeschlktheid, eervol en met
haar portemonnaie ,": 've'rgeten had en Op zijn ~oppe,11 et:\ tl~~i1' h~~ de ~an ' Op verzoek, met ingang van 31 December voor de ir.k,l:iftng C. ~: VAN ·OTTERLO.0. lontheven mej. C. E. BURLAGE.
I recht op pensioen uit 's Lands dienst ont~e~oem'd tot tijdelijk ..wn<1. opzicliter- : Tijdelijk belast met de waarneming det slagen. '
."
~as' terugge:ga'al1:"Maar het huis bln- geen geh'oor' gekregen: Hij kdl1 het niet 1936, eervol uit, 's Lands dienst ontslagen
rl~ntredet1de-: had 'een mah, gekleed' in met zekerheid zeO'gen maar hil meen- ~ mevl'. S. M. F ..SCHILHAM. Eur. hOvfdon- machInist Ie kIa-sse ~. L. DQC~ER en AJOE- betrekking van adjunct opzichter de volon-' ,Inget.rokken h~t beslult WaarblJ, d~ 1?-0utwcrwijzeres belast met de dagelijksche lei'; BOEL ANZORI.
" , ' ".
, •
tail' G. A. R. SMITH en F. L. VAN DEN, vester 11': W. C. JESSE t~r besch~~kmg van
~~li~"sltj~~v~J:ja;s ~l~ p.et e,en .tp~sker de, dat lemand h,em van ~ch.ter de gOl ding van de openbare Nijverheid:::school voor I Benoemd tot conducteur d'd tljdehik idem STEEN en gepl. bid Exploitati'~ der OOS-! .den advl~eur van dr~l~ dlenst de! bosschen
v'oor,"haar" plots'elh1g v'astgegrepen. Zij dijnen had aangekeken,
ineisjes te Batavia, " '
_ClI. L. WIRTH en tot Ie klerk d~ ambtenaar, terlijnen,
,
'
'.
1m de BUltengewes-t-en lS gesteld.
.
s:~e··,g,~\taa.rsc;:j(1\yd el~

e,e,n g,~"~stehJke.
'f;lcj~t:er "!C;r~m,e~s ult . AJl.1$tenr;a.de
W.as ~po~itl,g ter plaatse, .dochkon nlet
ai1d~t~·'~.~n ,~,e,~ d(j.o~ ·yas:~stel,leh.
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Vier stukken Lux Toilet Zeep, de
uitverkoren schoonheidszeep der
filmsterren. Sierlijk verpakt met
fraai adreskaartje en dan nog een
keurig -zakdoekjc ; vormt dit alles
te samen met een ideaal . kerst- \
geschenk ? En deze keurige
kerstverpakking is verkrijgbaar
voor de gewone prijs van 4 stukken '
Lux Toilet Zeep, zonder dat U
'iets . extra betaalt.
Maar de
voorraad is beperkt, zorg dus dat
U spoedig van deze aanbieding
gebruik rnaakt.
Nog heden

van

:f

"

i

Impor~eur~:

HAGEMEYER & Cos. Handel Mij.

N.Y.

"
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Europeesch Ateli.roche'!,'

'GOEDE, BILlIJKE' EN VLUGGE AFWERKING.
',Konfngsplein West No.1 Telefoon 1770 en 405

"

'~8\y

.

St. Nlcolaas-Oeschenk

\"

Magneetjes Trekken
,

21534

(

,

bestellen bij Uw winkelier.

Houdt mond
enkeel frJschmet formamint.
Fo r momtnt beschermt U
tevens tegen besmettlnqsgevaar, veroorzaakt door
met het stol lngeademde
bucterlen.

~,

Zorg, steeds formamint blj U te
hebben. Koop nog vandaag een

flesch

rORMAMINT
..

Dan
weet

r,t.
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~~..~~
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3.- Djamoe (djampee) Oesoes
reg. dive Ingewandsz, )1.50, en

,31,l- Gonon4,h. \ 3.-

en 7.Q,0 Obat Seriawan ", teg.

diarrhee en onvold, spijsv. 2.50

O. 0 A VI iii .
1, tel. 389 BUIUlUoi~
'

5. Sex, Zw. 5.-:- en 7.50 S\li.
kerz. 7,50, en 10.- D. R. krulden reg. verbloed, bij vr. 3. en
51- I :Sa"dta. '(gezondhetdskr)
tefl.
constipatle en overton.
vetvorrn, ook v. ,h~eren ..en on~.
welrlek.
transp,
3. en 4.50
lUaandst.Q9rn. 3. en 1,50 Bloedzuivering teg, puisten 3.-,
5, en .1.50 Galsteen 3. Em 5.Kraamvrouwkr;
(40 dg) 9.Slankheldskr,
v, dames, zeer
zuiv, ~n n,iet lax. 3. en 5.Niereiwit 3. en 6.- Nlersteen .
en gruis 3, en 6.- Dysenterfe
3. en 5.- Witte VI. 3, en 5.5.

Abonne's van het Batavlaas~~
Nleuwsblad te, Bultenzorg gelleven
zlch voor klachten omtrent rl1~t,
dan weI ongeregeld ontvangen v~p
de krant te wenden tot den Agent. '
den H-eer

\

pnefereerd, Verkr, teg:\ i Ze·
nuwzwakre -3.- 'en 5.- '.Aderverkalk, en verh, bloeddr;' 3. en
6. Moeil. en Onger, Stoelgang.
• 3.--: Pijnl. en npgezctte lever

'Geelzu.~ht

, B U I TEN Z,O R G

111o~coopweg

en worden daarom overal ge-

I

, .#

-

ONZE KRUIDEN
IIELPEN VLUGGER

worden.

TOILET ZEEP

LEVER'S ZI:Wl'rA13HIEKEN' N.V.

..

-

,dJongos
dat er
gespurt •
moat

LUX

I

de Keel·onrs:nettend"i! tabletten
In aile Apothekea en Toko'sverkrijgboQc

,

en OpO Haarolle ,ter bevord,
greet 1,25 Seriawanolie (mend-
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h~'k,t kuuroord BAOHOTEl MODI WANASARI ~~~e~ v::~ J

5ehiUerend zwembad met bron-leldinqwater.
llriliehtingen tell. 51. 303, WIt. 2100.
£

jj

Gereduceerde prijzen.
21138
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spruw) 1.75" Exceemolie 2.50 Te
Bat. 'en Band. i.aHe apoth,
B'zorg: W. Java Ap, Soek'mle;
Ap, Gedeh Ch'bon : Ap, Slamet
P'bang: 'Toko Sunshine en
Kho

Ind. Krufdenhandel
Mevr. It Franu
Oude Tamarindelaan 53, 'Bat.-C.
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NIEUWSBLAD

ya'u WoClisllag 2 ~'Decell1hel·

T9ID) - VlERDE BLAJJ

__

De .weg van den minsten

,,, en om den Pacilic

Japans drcnq noar hat Zuiden

,

jopan/s politiek tegEfnoverChilia

weerstana·

I

Nuar W es(el.~ ~en lVoorll·JP esten bemoeillikte ipenetratie

\

Yoorzichtig voorWO!ortsg(J'a'tI'o'nt'sfem't'~nrilitarren
/

ZQU, 66k. nadeel Qudet:v'Inden van een
'compteten chaos In China, daar de re-

.Een helangrjjk nrtikel in de
'I'Imes
Men kan zich geen goed beeld
van de positIe van Japan tegenover
ChIna vormen Indlen men
aanneemt dat de Japansche politiek
onder eensgezlnde Ieldlng staat.
Wanneer wij het hoofdstuk Manchukuo als gesloten beschouwen en
overgaan t~t d,e yO,lgende ~t~pp,e
van de Japansche pen,et'ratie 'da:n
~unnen wij opmerken, dat het een
paar maand~n geleden nog mogelijk was te spreken over een plan
van a'utonomie in de vijf NoordChiii~esch'e 'provincies
~op,eji, ,
;S~ant<?eng,
Shangsi, ~ Chahar en
Suiyuan.
J

In de "N.R.Crt." tretten wij eernge
vervolgartikelen aan over de Japansche
drang naar het ZuIden, die tevens bezien
in net llcht der [ongste gebeurtenlssen
(o.a, de teekenlng van het JapanscllDuitscne pact) extra leerrijk zijn. Deze
p~rt1~Uliere correspondentle is geschreyen uit To'kio. Hier voIgt het eerste artt'kel:

geerlng van Chhwg Kal-Shek ~e eenlge

macht in Chil.la Is tdi~, in staat Is eenlge
SJ11Pllitelt te, .waarborgen, I~ ~ijn elgen

.De

qeI*ng kan Japa~ piet veroorlqyep het
ge'zag va'p de tegefj~~ng te ~an,king te
verawakken, , Voar' fiandhaving, van ,de
orde in Nqord-,Chlna ltan Japan, eve,ntueel 'zelf wel zQrgEfn, maar In Middenep Zuid-C1?-ina ,~s ne~ 'afhal):~eUjlt van
de r~ge~rip'g te N,ank,h'lg p,m ~~ ,oWs.~an
dI~hed,en te handhaven dfe ,gtinstlg zljn
voor den handel.

laatste

weken Is de leuze, dat Ja-

p'~p expanste moet ~rij~en in Zuidelijke

ook in Tokio zelf bereldt men zlch
voor op een itanzienlijke "activeerln.g"
van de politiek in, het ~uid~ee~gebied.
Aan het departernent van buiterilandsche zaken te Tokio Is een speclale at- it
deellng voor ZUidze,e-aal},geleg~nl,Wden
gestrcht binnen welker gebfed van werkzaarnheld Nederlandsch-Iridie, Slam,
F'l"ansch Indo-China, de staten van .het
Maleische schlerelland, Ni,euw-Oul~lea,
Aus~r~lie, Nt,euW"'Z,eeland en ,-:-;- ,zO:O~la
zij onafhankelljk z,ljn - oak de Plil1\Ppljneii 'iUlIen behooren. Ook ~e t'a'ak
van deze afdeeling zal, evenals die van
de J~pansch~ pers, hlerln bestaan ~,ge
vrees van de bij het Zuld1u vap., d,~n

rlchtin'g, p..w.z. in het zliidelijk gedeelte
van !jen fStlllen .oceaan, weer eens op
den voorgrond gekomen van de polttleke
dlscussles, De Japansche pers doet daarb,ij eehter. plqelte slch te gedragen naar stme~ pc~a~n "ge"intei:e~eer<J~, la~~~n,
de aapmaning, in het .buttenland nlet met 'bet'rekklng tot Japan's terriMrJille
Da'iren, het l\Ianchukuosch 'Rotterdam
den Indruk te wekken, dat Japan streeft eerzucht te doen bedaren, Tezelfdernaar territqrI,ale ,uitbr,el~In·g. Zij sch~ijft tijd ~«hter mQ~t d,e Jtwans<;ne Q~naMle,
hed:ell ten da~e nIet meer In den ge~st, na~r h~t.~~~~en" wat ~tFe~t ,~~l~n,~~~tte
:De provincie,s 'aan 'd,~ Jang-r;rse ~h\ng ,
z9Qals dat in de Ni,~sji Nitsji ~og korten va~ J,~pa~,~~rs"vr~W~Fvl,~g,v;a~. QrOp~~ll:
v.9'rinell). de ketn van \ye'er~tand .y-an '~,e
tijd geIe'den geschledde: Wan'n~er de voor de lever~n~~e va~ gr?~ds"to~~e~, ~n
,rege~rrng te Naukll1g, ,en e.lke J.apa.n,sQhe
landen dIe bij den ZuldeUjken SUllen ,de bevorderirtg ,van den Jap,alliichen uit'., "
, ,
, v o e r , zoomede, en dlt niet In de laatste
'pOgi~g ',olp d~,il bl~loe,d v'~n, d~ ;reg~~
qceaan b~Ia:ng hebben, niet zoo v,ersta~- plaats, propaga rida/ voor de Japan~he
ring' da'ar fe verzwakken ZQU nlet all~e,n
dIg zljn de Ievensberang~~ v~n Japan te .,cultuur" met aIle mogelijke 'midde!en
lee~l ze~r. erl~st~,g. gev~l;~ hebl?en voor 'den
eerbiedigen, dan moet Japan er zich op gesteund worden. Er dlent 0"1> gewezc'n,'
J~lpan~ch~11 pandel, maar 0o;k dten toorn
v~or~ereid;en"ze tot v~r~tand te dwingen. dat Japan zijn planhen nopehs de.
. Eell sta(l.zollder UllluseUlell,t ~ll
be:(rel.aai·s t
van de andere belanghebbende mogendDe
,ca,mpagne, zelf echter Is sterker ge- Zuidzee:-Ianden ook bij: deze gelegenhefd'
heden wakker roepe~. ,Bo,vendlen Z{\u
niet ndder heeft 'uiteengezet, al had bet
In het Verre Oosten vindt men een ~eesche en Japa~lsche sch~pen aanieg- 'worde~.
'het communisme er weer den kop kun, .lntu&5cben is de. vraag, van, het aan~ daardoor taJrijke e'n betreurenswaardl-'
'Oat dit plan ernstig over~ogen is I nen gaan opsteken, hetgeen Japan bo- s't~d, ,~en~~~~ Ha.rbl~. ,D~~e stad li~t
~en.
leggen .van .versterkingswerken in de ge m1s.ver&t~nden omtrent de doefetn4
gewee~t, is
zeer waarschijnlijk, maar, ven alles vreest.
'
,
~~~ i,n ¥tl~tsj~rij~, d?cjI slechts zeer
de mllitairen, gei'rriteerd door de lang'
En daarom juist Is het zoo onbegrijpe- eilandbezIttIngen in de Stlllen <keaan den van Japan ~n het buiteriland kun 4
'
zaamh:eid van de Idiplomaten, legden
J,n Ml~del,1:- I~n Z~~q'7Cl:li.Qa ,zl~'~, Jaw n z~~den .Y'~rdt zulks ye~meld op ,de brle- lijk dat de stad zelf zoo'n hopeloos w~er acuut geworden, nu binnenkort nen wegnemen.
het verdrag 'Van Washington afloopt, in
zelf beslag o.p ~,J:tahar en ,Sui~uan. zich '\we'er .VQOf a'nde,.re i>.J;9bl~W,en: ge- Yen, welke naar Harbin worden gezonJapansche 'oogmerken
Onder ~en allerdoorzfch~igst voorwend- 'steld. ~ep.~\v'e ,~'~t lh~t ~ntl-'j'a~{\~~che ~~n!
m'~este ,?ur:ope~ne:n, die e~m rfuchtertm zakelijken 'lndruk 'maakt. Al- welk verdrag zulke versterkingswerkep
' ' ,
sel van ,een, aut~:>nomlstIsche ,beweging ge,vbelen da~r ~ter~e,r, .ls, ,.IS h~t ,h\l,1,a er brief naar Harbin zenden, ze~ten on~er- les-'"schiJnt.in nairen mech'anisch te ge- waren verboden. Men kan heden ten
heeft h~t Kwantoengleger ~hahar ~e- ,beter C?,,~tw.ilt~~l?,', d~ ;~ev~n~~~al.ld~~rd aan het adres "Japan", of weI "Sovjet- Qeuren.
dage, in Japansche opvattIng hooren
Wan'lie'e'r 'men zoek~ ilaa'r. eeh "d'Hl~~..:'
zet en l~ ,op het /~?~.e,n~hk ;~ezlg de ,h<;>oger" ,eI:l d~ ma:r~t ,Y,~n be~r~. kwa.Ubepleiten, dat, de verschlllende Japan- lijke ·d·e.finitl~e,'van,'(;ie J~,;P.,·~ri~ch,·e ,o,'.'o$~~,~"
MOngo~lsche bevolkmg ~rv~~l .t,e d,rlllell ,te,it, iood~t 'fapan scl;J:~t~,r. 'll.1q~lt, cQn:- R'u~land". zoo SChrijft de "Avondpost"
Alles geschiedt er "op den loopenden sche eUandengroe'pen, met Inbeg'rip van
e? vlleg~eld~n a,~n te l~ggen, aldus 'Iur,reeren, dan.l,n Nobtd-\C1l1n~,~~~ ~ljn dd. 22 November.
band", met dat ver&c!lil, dat men er de kolQnie Formosa, z'eer dringend het ken, d:an ,ylnd~ J:.llep, alle,~eet:'st.~e, ~den,.
versterkingen noodig laatsten tijd ruim 'versprefde brochq~e
schrijft een blzondere medewerker van ma'rktel1 ya~ slec~tere kwaU{~lt. D~ :I.ag'eeq Amerika~n~clie sllelh~id kent. Uet aanl~ggen van
van de Japansche marine, waarin' ·o.m.
Ancteren zijn er, die bewer~n, dat Har- 06sten bteef hier het Oosten, ondanks ~eb,ben! ,d,aa}' z~ v~n aHe ~ante~ open- w,o,r,dt.meegedeeld, ,:, a,~j d~, h,p,'d,lge .pin-'
de "Times".
,v"
I pansch~ ini.~~tflir~ ac(~~ W' :1,let ~Oorde,(l
llggen voor aanvallen uit de lucht. Ook
t
,
...
I heett g~np.a'a~t, ,dat ~e ,ql:l~~,e~~che 'In- q~n, ,v'an, C,hina is en e'r ,d\ls "China" 'de weste"rsche Invlaeden!
"tt'
. 't" t
t d'
nel1- en ,bult~Al'ai;1,'dsc~~,·pol\He.~e, c~:i~:'".
De plannen tot autonomle ZlJn op het dustrleelen in de .rang-'r~-vallel beter onder vermelden. Zeer vermetelen adresQ., , .v,r~~g~ tJ~,
eza~en me
e
voorstellatie,moet
:~,rv,Q9r,WQ,rct~n 'ge~9r,gd.~ a1.\t
De grQote, ,haven ,'kan nauwelijks aIle bereIdselen van Japan tot uitbrelding
,
',~ ~
o~genblik op den aC~ltel'grond ?~ra~kt. gingeI:l a.~n:pak~~,n, '.~~~ ,o~~~:r ~~n ,~tf~~7 s~eren hun ,brievtm ,naar Harl?In. "Via
v
Zlj waren voornamehjk doo?-, mlhtauen lans, even~s ,de J'ap~,Q'~ch~ aa,nyal PI? Panaina", ~oo~at ge b~i~f de halve aar- schepen bevatten, welke Dairen binnen- der wa'peningen ter zee, heeft den ~et hip~ voldQ'en'<i~ ge,Ylal?end zij..... J. "P:ll .r .
,,'dran'g
naar
het
Zuiden",
die
hoofdqa:a~me~,
,a~l~eI:l
,k~n
q~
,a'.~.
,cl:~I~
..
,n(~t
loopen.
De
hande-I,
welke
hier
wordt
ontworpen, en ,~et ~u, PO~lt\~~ gezi~n, Sh~ng.1?-~l bijl).,a l.\it~elokp ,had ,Qat, ~en de m~t onizwerven, eer hij te Harbih
w'~r~e,n, oye'nvQnl1~)). ,p~ ~e9,at'lp?~t ,~r
gedreven, I~ zoo omvangrijk, dat D~ire~ iakelijk berustte op Oeconomische
een zeer dure w,ljze van penetratie zljn in Cnlna 'tot ~e Qve:t:tulg{~g glng ,lw~en, aankomt.
'eep, stad is geworden, waar geen wet:k- zaf'k e,~ op ,hit prestige van de vloQt, n';lar $treyen de v.erschaftlng en :de lf~~
geweest, welke waarschijnlijk tot Inter- dat e'r ee\n na.Hon~al ,l~ger behoord~ ,fe
nationale complicaties zou hebben ge- zijn, il1:plaats ~'ah 'een .a'~\ntal.~t'rij~~Hich~ . Laa,'t ,~ns_, ~~~~t vermel~e:ll: Harbin loosheld ,heersc~t, en waar men ge~n nOJ~ J:.lla~~ ~rac~t1ger g~maakt. , J;>~ \yerk,~ng ~~r. grondstof.(en i'll ,bet ,h\,b"d
leId op het gebled van de er geve~tigde teo van a~lerlel ,g~lle:t:~al~. I:J;et 'gey~~r, l1gt in ,Mantsjoek,,!~, een staat, welke enkelen bedelaar zal aantreffen - overl- kr~~ht1gst~ a~p.lei.ding echt~r. voo~ h,et z~Jf ~n ~n de l~;n<le~, ~y~r~ee .te)\be,vor':' ,
d,eren; tI~t. transpo{tweze'n ,ma~t wQrd
.
.
handelsbelangen..QP het oogenbl1~ is dat de, Japa.n~c,he pqli~~ek.in Noord-Chl- plaats biedt, vOQr 100 ,mUUoen menschen gens een unicum in e'en stad in het op'ni~~)V opvla,mm,en v~n e d:lscussles qe.,h \uitgeb"reldj~n er n\Qe,'t 's~etin, W,Q,rW,en
Verre
,Oosten.
over
den
drang
naa'r
het
Zulden
spruit
"
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Japan beZtig aan een meer bedekte wij- na met zichzerf meebrengt is, da't zij en waarin "slechts" 30 mlllioen ,leven.
v90'rt .u,it 'de jon~s~e 9nt~ik:k~lingen op &egeye_n a~n han.del ;,~n niJ,ver~~ld. ~il
ze van penetraUe. Chiang I<al-shek en medewerkt nan de totstandkoming van
Komt men Dairen binnen, dan val~ F~r,mosa. Dit ella~d is g~kozen als uit- q,escher,mlng met ~ubsld~eeringa,alll~~?"
de l:egeerlng ,te N~nking ~ij~ nooit erg een nleuw soort OhIneescn pa.trlotisme.
DqCrt in ~e laatste j~ren w:a st hler d~ het, «en toer.~st op, d~t' ~e stad zoo wel- gangsp~~t ,voor de Ja,pan~he exp~n~ie bouw en viss~h~rij. ,He.t Is de ~taak .dlr
populair Igeweest in Noord-China. en Dit wier - heeft ,to,t, 'gevQlg, dat de chlnaar het Zuiden en de to~bereldselen diplomatie en van de we~rm~pl;i~ .4~~e
. . . het is ,het doe I van de Japanners neesche industrieelen zeUs op de mark- bevolking snel, hoofdzakelijk door de nig Oostersch is. :areede boulevards, grpote
immigratle.
Mantsjoekwo
beteebanken
als
paleizen,
monumentale
getot dit doel zijn serieus aangepakt. Ho'e- ,doeleInden te bevorderen, terwijl ae dlden buitenlanders in Peiping te toonen, ten van slechtere kwaliteit fn rfoo'rddat Nanking in Noord-Chlna terrein China concurrentie tegen Japan kunnen kent letterlijk vertaald "Rijk van Mant- bouwen, zlekenhuizen, gebouwd 'volgens ver dit ook waar is in strategisch-mill- p;19 m a Ue en d,e w~~rmacht van ha:fl~'
sjoe". De staat heeft op de landkaart Westerschen trant.· ,
~lr opzIcqt, k~n ~og, niet 'gezegd
kant w~er .ste~~ ,on.tvan~~~ van Ae .I~-·
verllest. Tegelijkertijd trachten tij het gaan voeren.
deh vorm van een "T", In het m i d d e n .
' d , e n . ~l,1 leger g~yat he~,tt. zich d~ prik- ~U:$trl~e~~ en, econop)ische Iu:a~ht~n" 9~e.
be,lang dat Nanking bij de NO,ord..Chl'
'.' . ",' . ,V~ll ,d~n; dwarso~lk li~~ Harbin ~ep,~",-l\P:" ,~'Dail'ell )1s';e~n st:ad, waar1n', bulien ,de ~~19aar~eld vtln de ;Japall,sehe autoti4: ,aG~,ter, hen ~ta~~.• Over~ee~~he .. "lt~J;~~~,
neesche provincies heert, te ve"tklelnen,
Japa~s~be dJplomatieke, uit Harbin gaat een onge~eer 1000,K.M. bewoners _ meest Japannets en Chl- telten ill Formosa tegen alle directe ding zal d~s zoowel m~terl~el, a1~"geeSr,
door het aandeel VtlQ. .deze provincles
lllam,en.
lange SpoolJveg naar het zuiden, vIa de peezen - niets aan Japan, bloeiende beiangsteliing van puitenlap.ds'che zijd~ telijk veel bijdragell tot sterking der
.aan het nationale inkomen te v~rmhl,-,
De
Japansche,
diplomaten
:den
dlt
hoofdstad, Hsinking en' over Mo~kden kersenboomen of andere Oostersche ro- a~nzlenlijk verscherpt; ~,telkens yveer na.t.lonale \~rachte~,ln d~n waren ~ln,4~s
de:r:en. Zoo Is de opbrengst van de zoutbelasting van deze provincies ,niet meer heel goed'in eh e~m v'ah hun. mo'enij~~ste naar Dairen. VanuJt, Hslnking -loopt de \Uantiek doet herinneren. 'Men neemt gerake~ Ne,derlandsc,he, Engelsche, .Rus- ~oords. Het pU~llek mget e,r ten krac~7'
dan een papie;en post op .de begroo- taken 'is dan <>ok het .ra'pans,che leger baan verd~r en ·heet dan ,,,Zuid-M:.tn~- de Londensche city en denke dan aIle 'slsche of andere buitenlandsche sche- ~Igste van wo~d~n:~90rdr~ngen, ~~t, Jf\:amusementsgebouwen weg: dan heeft pen op Formosa in moeilijkheden, wijl pan zich alle mogehjke inspannlng m~et
tIng. En dan zijn er de gevolgen varl ervan te overtuigen, dat' het zkh moet sjoerijsche spoorweg".
neerleggen bij het langza'me pio~es der
men Dairen met zijn honderden suizen- zij bij storm In "gesloten" havens bin- getroosten dit streven aan te moodigen
de smokkelarij.
diplomatIe. China Is veel teo ui,tgestrekt
Nu moet men zich deze baan niet de auto's zijn 'snelle trams, zijn hooge nenvallen, of omdat er schepelingen van en te bevorderen.
lIopei, Shantoellg en Shahsi en te gedecentrallseerd' om 'onder wer- voorstellen, als den vl'ij primitieven a~tob~sksenk'en Zhij~ ontelbare Westersch- die ,bode,lUs ond~r de y~~denking kome,n
Ane andere. uitlatingen zijn steeds
kelijke cantrole viln 'eeI1fge mogendhefd spcorweg', welke dwars do~r A~ssinie zllldehj e oop ~ z~n.
te hebben gefotografe'erd. Het Is een weer ;varia,tles van vaag aangege~ell
,Q9st--:Hogei is eige~\ijk al Japansch te kunnen koinen en aIleen IdOor 'iriend- lo,(m t, ,n~ep, q~ze ,Z~~~-~an~i~X:ijs~~e
feit~ dat de kolonie, na reeds jarenlang doelelnden, Ibij welke ,echt'er de ':Qe"<jQoPQ4
grondgebled, want Ji\1 ,,Tu ,I{.eng, , de schap te sluiten met 'de Chlrieesche 'a~:' spoQrweg i~ ~en van ~e grootste onderDairen 'heef~ slechts een fout: op de ~e h~bben gewacht op het be1dofde zelf- qlische krachten en <Ie kracht d'er v~oot
se\f-mflJ1~ mtlgistr~at, dI~ I met steun toriteiten is Ja'pan in staat zich m~eS'ter nemin'gen, welke Mantsjoerije kent~ Aan gehe'ele, weref~ is e'r geen, havensta~, bestuur, en na lange jaren van een be- als van' elk'aar' ~;mafscheldelijk ':y{or4en
van Japan dit, Q,istrlct inste~de, is ee,n .te maken van i66veel contr6le oV'e'r de de'ze'h spo'o'rw~g' l1eeft de sthd Dahen welke z66 vervelend'is als Dairen. Alles stuur door civlele gouverneurs, thans voorgesteld. Dit gescnledde b.v. QQk hog
madonet, in Japan~ch.e
handen. Ret Chi'neesche markt, dat zljn economisch zijn' opko'mst te danken. Aan deze baan ge,sqhi~qt ~r ~aI7m, zOt;l~~r ee~ige haast, yo-or het eerst een admiraal v,an onlangs in een ~ang tijdschrlftartikel
bestuur van gene.raal Soeng 'rsje-:-Tuan welzijn, ,dat nood'zakelijketwijze v'an is ,he~ te dan,~en, d~t ,D~iren, .thans ~en ionder gedra'a'f. De Japanners he boon de vloot als' gouverneur-gener;.tal heeft den ookenden vloo,tspeclaUst ~ssailor1
In West-Hopei (hij is de preslde~t van China afhangt, er door WQi'd't 'gediend. q.er. ,beiangrijk$te l1av~nste,qen ,yan"het in aIle lust en kalinte deze vastelands- gekregen. Het ,heet, dat de benoemde in Ito, 'die zich als ~orgt uitliet: "Jf\P~n's
den poUt1el<~n, raad ,yoor ,Hopei. en Japan is ~Ilermlnst geste~d op de lte- V~ire' Ooste'n, fn de'll loop van zeer kor- haven opgebouwd, en zij h~bben daarbij een interview gezegd: heeft 'dat ,hij wel- zeeha.ndel in den Stillen <keaan 1$ een
Chahar) 1s minder onder, invloed van gEmwoordige Chineesche 're'geeririg. Het ten 'Uh't h'O'tels; fabr'ieken, schole'n', uni- zpo ~D;t~ns~e,f g,e'Y.~r~t, ~~t zij ,volk!Jmen iswaar geen ervaring van besturen ,levensbelang en het is duldeijk da't, "om
Japa,n, maar g'eneraal SQeng leeft 0,0- z"ou die regeerhig ten val ktinhen bren- ve'rsiteiten\ 'clu~bs, musea, enz. enz. v,~rgaten ,voor ~enig~ ontspanning of heeft, maa'r dat hij aL,> ervaren marine- dien handel, te besch,ermen~ 'pe v~oot
der de bedreigiqg V~.n h~t ,Japanscne gen" maar, de oms,tandlgheden "zijh o'p h€eft ~ufmen scheppen.
a~usemen't te zorgep,. Hier In pairen officier op succes meent te kunnen ho- vechtklaar moet worden gehouden.. De . . .
leger, en ,hij we~t, zeer ,goed dat bij het oogenblik in C,hina nu eeilmaal z'oo,
v'lndt 'me'n geen publ1eke verl'flakelijk-, pen, want dat er tach eIgenlijk geen oms'tandIgheden, dIe den koers der opt-,
nlaf in ,staat, is verzet te plegen. lUj dat er geen alternat1~f is. 'Zou de'ze "re- , ,Qairen ,ts h.e.<1~n ten ,dage ..h~t "nQt- heden. Srech~ een paar idanshuizen, en verschil was tusschen ~en bevelvoer.der wikkeling van Japan n'aar het Zuld'en,
kan tegenstr~bbel~n" maar moet ten geering. uit ,Nanking verdwljnen, dan' terdam van ,Ma~tsjo~rije". ~ie~ }{o,men dan ......;,is ,o~iJe.n pog e~n para~lijs voor van een eskad.er oorlogsschepen en he't richten, en 4ie geworden zljn tQ-t ,eelli
slotte toch altijd toegeven.
moet het gevolg chao's zijn, en 'daaron- alIe oosltersche ~n Westersche ha'ndels- de dame~, omdat men er" voor een zeer besturen van een kolonie.
.factor voor de, versterking 'der ll}:,\r~~Ie..
der zou Japan meer te lij'den krijgen (ian' sc~epen. Bier *orden aile m:ogenfk~ en ~~~ln ,'b~~~je i~l~ 'een m~ssa kostbar'e
'
' m e macht, zljn nIet anders dan ~en
S'inds den dag dat zij Tsjlng'tao .'llit China zeif. Het ee'nige wa't..Japan kiln onmogelijke hanaelsartikelen opJ en af- dmgen kan koopen.,
De Formosl(' Development Cy. organisch binnenlandsch verSQhijnsel.
de handen van Duitschland p~men, doen is het volgen van 'eern' m:eer op d'e gem-den, ,van'at. de soja-hoonen tot,_ de
,
.
dat aIleen Japan a'angaat ~n ;<rat ~ee ..
hebben de' Japa'hners Shantu'~g b~- yex:re toekomst gerichft politiek, ,en te z,Pe,tste clwcol~4~ ep, de ~ets,~~, ~~el'.
Dairen is e~n vrij?aven.. .De ,I?rijzen
Tezelf~ertijd IS, met een kapitaal van nerle! betrekking heert oj> and.~re l~ns'chouwd" als ,een I speciaa,I
te!f ein: voorkQmen dat C,llina zich te snel ont- M~,~tsjQ~~,ijeJ.s rij~. ~~t, W9rdt nlet yo~r van de meeste artikelen zljn zoo Qnt- VOOrlOOplg 30 millioon yen, .de Formosa den. ' Onder deze om~tandighed.el). iXtag
om ()nder hun invloed W b:ren~en. wikkelt.
niets door het buitenland 't. "t~~ed.e ste~l~n~ gpedkoop, ,d~t ,men, als m,en ~e~ I Development ,~omp~ny gestlcht, welker Japan nlet rverzuimen :de ~ijk,dO~lunen
De leicle'r van 'Shfmtung Is Han Foe'/
la:p.·~ 'd.~'r .o·n~eg'r~l!sde mq&e~iJ~b,~dep" pr,ijscou.r:al!t ~1,1 h.<\n.d~p ~.rijgt, w,er~elijk, taak het zal zljn van Formosa ult ook van den Stillen Oceaan te exploiteeren".
'r~joe" di,e het gezag v,an N~nk~ng nooit "Het, poel van Japan is er· voOr te zor- genoemd. En vooral de Ja'panners yve- met W~~~, ~.f h~t een .gr~p is, Of d~t ~et daarbuit~.~ als oeconom,isch pionlersmeer da'n formeel heeft erk.eq.d. ~ij is' gen, dat de regeering 'te Nanking ge- tep 'uit 'haaX' rijkdom voordeelen le trek- d.:ep. w~nk~l1~r, ern&t Is. Ee.n hee}.'~l.lpall:- llchaam op te treden, en welke de or~aZuide'lijke k<>ers b~pleit
e,~~ ,b'~k~aa~ maa:r niet zachtzInnIg' llo~g 1~. de sch~tklsj; ~rijgt om haar be- ken.
,AI
~ah9p ,l1a~r.. l}1aa,t ~9st h,ier sle~ht~ 30 nisatorlsch financIeele rugg.e~raat. zal
c~stu,urder. De Japanne~s he~pen J?,em ~t,uu~ t~, pa1l:~llay'en" maar "niet, genoeg
AJllerlkaans~he centeno Een gramofoon- vormen voor verdere uItbreldmg naar
De "oms'tandlgheden,. ciie den koels
een Ipa'ar van hun adviseurs opgedro n- o~ gr,09te, RI~nn~n vpor" de ontwlkkeDairen heeft een machtige havep, wel- plaa't wa"arop Jan Ktepura ,~en aria ten het Zuiden. In het ,verloop der \ferdere van Japan naar het Zuiden richten',',
gep, maar in het alg~meen 1~ ~an Foe- ling van China ten uitvoer te leggen.
ke geh~el, volgens ,de ,e~s'cJ:1e~ des tijds pes'w' 'geeft, gaat yoor 2 ce'nten m~er weg. "ontsluiting" van de kolonie moet het zijn den laatsten tijd met bijzondere
Tsjoe er in geslaagd het ,bestuur en de
1s gebouwd en waar honderden Euro- Alies,: ,Made in ,Jap"i\n". De mee'st zw~aFtepu.nt van, de oeconomische klem bep~eit. Zij l1gg~n plet z~zeer In
f1nancH~n van zijn provinCie in eigen: , Het "~oo'p't 'dat, d~ ,Chinee'scJ1,e regeekostbare ~tot{en koste'n 'er slechts 5 cen- ontwlk~elillg van Formosa verIegd de veelgenoemde schaarschte aan grondhan'den te ho'tid'en.
~h;1g ~~ch iI)., ,sl~~p ,laa,t wJegen dQo'r e~n
ten per meter.. stran'd- en tennisschoe- ..w<;>ide'n. :naar he~. uiters,re Z\l~d'en stoffen en moeilij~hedeq met de~ e~..
~t~,~ing ,van ,de, J~p'an~cpe
rol1ltai,re,
,
,
lie!} ·sch~·dt. men a'an vaor 15 cent~n -, d;es en~nds. C~~'dieten voor Japansche port van Japan, die zich in deze laatste
De laatste va'n de ,vijf
provinclesf a~~ilt) e~ het h,,~opt dan ,een ,steeds toe- die nog be"Staflt, 'en haar stapdpllnt te- kQrtom mep -teeft, hier als een richard kooplleden, b,oer,en enz. oJ> Java en e jaren Qeeft l,aten kennen in een,. P~JShansl, s'tond In de eersfe 15 jaar V,ail p~~e~den i n vl9,e(l op p,le, :(egee(~llg ,.te,' g'~~lqver :q~n ,tijd Is ult~rst phlI~~f!s~.h. voor b~lacheliJk weinig geld.
Sing~po~e (tot 2000 gUI~~n pe~ hoof?) z,onder sterke. tO~~~plIng van ,het.Je~~r~
R'epuhliek bek'end ials de "model';- ~~ljgen ,doQ,l' apyi~~\lrs, te, ,benQ..cmell "en ~e~, ~hine~sc~e yolk Is bereld :een .eeuw,
,',
iullen van hler uit worden vetstrekt ter op !i~ bandel~b~laps, (\yant zo~d~r ,he,t
prQVi'nc,~e. ,lIaar '~ouv~in'eu!-" ~en ,~jl-: d99.r ~Iddel. qaal;va,n ,stee~s ,m~~x c,qn- of .zen twtfe,.fe wa,cl\tep ,voor het 9pm~- .Da't is h~t ,ntod~rJl~ Oa~ren, dat met oeconomische ste,rk~ng van d,~ d~arginds geweldige tempp der Japansch~ wap~4
sjlan dte zich verborgen hield achter hole, ~e ~rijg~n oy~r <;I,e ,finanpH~9, ,Het ken yan d~ re.ken'ihg. ,Op het Qog'enb~i~ ~et Jil a r , g~ooter wordt; Een. s~ad 'van g~.v,estr~d~ :'~'pans~~e J;?ionlers. Aanzlen- ~ip;gen en' de 'daaimee yerbon~~ ,·u.!:t(i'e.,~o,o:~'~ g,eberg,~:en, ~ie ~e gr~I)s van ~~.I. t~vel}s ~eQ. ,?~~r.~gr09te 1p;lte ,Va)l wen,scht net alleen ma.:ar zijil eigen pot· a~bei~, ,arbeid en pog ~ens '~rqeid., Goed, hJke kapltaalsverho!OgIng; s~at op h~t, breiding van de J~pansche. inclu~trle
Shansi vorinen, Het zich nlet In de bur- ~ql~~r.Qte krijg.~n 9y.er,,4e ,nog st~ed$ ,nle~ fe te kunnen gaar koken.
{llen ~~n ~r :dan~~n, ,~~h ~~e~. nlet. , plan. pe afdeeling voor bmtenlandsche zouct'en versch~ld~ne soorten Van wa,ren~
ge~roorlogen, ,die zi1n prQvlncle omri~g V9pe.qJg
:g,eex.p.lolt~~r4,~
en-in,eescne
, In ,de da,ns~uizen v,an .'~a~~~n ~ost ,de ~~nge~e~e,I:\~ede~ yarn pet bewInd, van g~produceer~ door de nieuw ontVJlte¥~l';
de?, m'e'~,sleepe~..lZijn .~~l.k, l~de !b~nkiers ma~kten.\ A!s ,~at ,~~pm~.l ~~reU~,t ,is, ,Wanneer ,men Ei~n bHk we'rpt
het- et~u~st~ ~COllsup1:ptie, e~n, flesch1.e bi~r, aen, g~uver,J;leur-generaal moot woliden de Japa~sche nijverheld gema~Ke1fik~eq
van China", genoot groote welvaart en ~4Ue~ grpot,~ "on~werp.en., te} 9ntwl~~e- geen ,~~, t,egenwootdige ),'ege'erlrig ,,~t 19._, ~me~l~a~n~c1).e ,cen~e~. !?oc,? de ~it~e~~,ei4 e~ ~rijgt speciale vertegen- buitenlandschen a(zet kunnen v'trid'en~
kon 'kapit'aleil blJeellgaren.· Sha-~}i le- ~in~ v~'~, qhjnaJe.n l.J~,tyo,er g~legq,.W9r- ~'ta,~d,ne~f~ ~unn~n brep,gen sings 1929, v;l'e,e~delfp~, ~le de?;e "goed,~oope stad IW~~rdig~r~ in de ZUid-OhJ.nees<;he a~l- terwijl daartegenover g.roote invo-erp9~"
vert voor de schatki'3t weillig qaten op, ,(\~n,,;doqF, ~~,.f~P'1nlA~rs .t~ f.ip.~nci~,ren, tQel1 ee'n g,e,neraal )lOg qe ,s.tbU,tm'oedIg- ~zQetkt, .. verye~lt z,lch ~,~r gauVl· Dus dere s~den in de belangensfeer van ten ~ou<len ~ljn bespaard), maar zlJ llg..
\Vant "in de hoop de welv~lart in het en d.e. ,~,conowi~cpe, ~oPWle, van ,fflP.fl:l1 n~ld,. ko'q )l;~bben eeh r~vol\l.tie te, be- y,l~qht, hij, J.l~, etIkele ~agen in de "vel'- Fo:rptos:a.
gen hoOfd~akelijk hi het felt, u~t, 'de
land te herstellen, heeft J-2l1 Sji-SJan ~vet:, Q~h}a .Z;~I.",yrij\y~l cQlllPle~~ ~ijp,~:" ginnen te Po~k9U" aan. ~e overzijde yatl y~.l~~de) stap. ~e, ~,ebben ve~toeft, naar
TezeUdert.iJ,d wordt een Z~idzee De- Japansche uit~cer naar aildete, richtlnzijli provincie, met een serie monopolies ,~~ p.ol.l~le}{ ~~~c,,ht .j~u~p., 'tijd, maar. ,mo~~,t I ~e rlvier, tege_n.9v~.r, de, h,ootstad, d~Yl ?osigaur~ of ~a-~a-:,ka-Sh,l, ~an ,~et V~lop"~ent C01!lP~ny gesticht met e~n gen steeds 'grooter moeilljkheden on..
"
afgesloten,
en hij bemoelt zich ook tot su~ces l~~d~~l, ten~ij. de ,l~p~~~ivit~it b'egx:ij'pt m~n, well< e~n ~~n<>rme, V90ru~t- l;>lauw.~ Ple~~, w~~r.,m~n \ll~er vi,n~t d~n kaplt~al 'van 20 mllUoon yen. Het zal dervlndt.
Qverigens zoo weinig mogelijk met de van het ,Japansch e ~e~~t d~ Ch~ne~sche I gang fs ge,Inj,lak,t, ,onq'~n~ .aIle .m.ogelijk,e w~rke~de, geldye,rdienende menschen en haar taak zijn ~anpbouwongerneming~n,
b'ultenwereld. '
regeer1ng lot z't1 l(moo,rd ,dwingt of, .de moeil'Jkheden wa:a~med<e ~e rege~ring',te danshuizen.
v{ssc~e~ij, roijhen ,en reederijen te steuHet is geen wonder, dat de drang naa'r
&ew~Iqige 'eis,ch,e'n ,van het lege'r. een kampeil had. In de, laat,ste jaren heeft
hen, die voor de uitprekUng van J~Pftn het Zuiden bijzohder sterk wordt, ~naai
\Ve'hlfg te verliezen 'ec~no'n\lsche crisis In Japan zelf ver-Icp~apg ,l<akShek zi~h ,el:toe ~~zet het
in overzeesche gewesten nOOdigzijnen mate de 'met succes bek'roon(le wa~
,
co~),mlsm~, ,te OnQ~fq(~kk~n ,en d,e
~RJ8iUD'E'RS IN 'Ci-UNA
wier wer1(zaa'mheld zlch zal rlchten 'op nlng der SOwjet·repubUeken en st6k)t!
Oorzaken.
Wat hetieft de vijf Noordelijke provin, "
.,.". h,~~f~qntlfhan~elijk~, gener~a,ls In ,', de
Ne'de'rlandsch-Indie ,en andere landen heeft gestoken voor den drang rtaar het
cies heeft Nanking 'dus weinI'g meer dan
J)e .ll~ee.n!l~g v'an het p.~9vin~les, aan zi,Qh te ,onderw~r~n.
Aal{tal op '140 iUlllioen geraanid'
in het Zuiden van den Stlllen Oceaan. Noorde~, terwijl de drang naai, het We~~
prestige, te ,verliezen, lndien het hun onvolk ill Chfna. ' .
~~t ~~~ ma,chUg v~rtt:ouwe~l V,QI,gt Aij,
"
,
De verbindingen tusschen Formosa en ten, d.l. naar China, door de toep6mimae
afhalikelijkheid zau erkennen. De bui" '
' '
~~jn ,1d.~e~ dat, ChI~~, .w,apne~r ~~n~.~al . J;i~~ ,qhi~eesc~~ 'k~ntoor, yan he't ~n,- de Japa~~c~w man~aateila.nd~n in de consolidatie varl dat land en door'steun
ten1andsche -polltek van deze distrlc~n
Indien men onderzoekt hoe het yolk de orde in het binnenll.lnd Is herstela, ,t~rn~;~!o'nal~ ~,rge.ige~~p~,r,ea,~ gaf vo.or Z.uldz~ worden 'l1auwer toegehaald, al welken China voo'r zijn teg'enstand t~..
wordt nQg weI aan de centrale regee- in 'China f~g'el:o~er dit :a~re.s st~at, ~n~- ,lli;(e(' te'~eh e~k) a~ger 1~l1:d ,~,al '!<u~'n~p het, ,aantal, ,arp~ider~ in, Ch~na ~~ .140 ,~~n de Vol~enbo~d een off,i,Gi~e~e trek- gen Japan den laatsten tiJd opnieuw ,bljl
ring overgelaten, maar wat aangaat het dekt men tot zijn verbazing dat h~t er opn'eme l)..
Wanneer de le~en van 'd,e irtillioen hetgeen QnO'eveel' een vierde I kIng ivan de Zui~ee-ellanden binnen de ,Westersche mogendhe<Ien vindt', swoos
biline'nlalidsch' bestuur heeft Nanking totaal . gee'n belal~gst:eling voor heeft. 1 hIstOrie lets ,te beteekenen llebbeh, 'heeft deel va~ de totale 'oe';Oll<ing van 'China Ihet bestuursgebied van den gou'vern'eur minder succes' belooft. Maar In Zuldelijke
$lechts een schijngezag. Echter Japan De Chlneesche beschaving is de oUdstei generaal ChIang Kal-Shek gelijk.,,~
is, aldus €'ell Snanghai radio-telegram. ~ van Formosa bemoellijken.
richtin? heert Japan een kans.

Het. Manchukuosch Rotterdam
DQ'i"ren/ de hO'n'dels'poort tot h'et Vetrre' Costen
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Eell Rembrandt in Nederland
terug

Kunst
en
Letteren
------------------------------

Collectie firma Katz

"Claudius Civilis" op de planken
Axel Gll.ullin schrijlt eeti

Zu~eetlsch

tooneelstule in

Amstertlamscli milieu
MEESTERWERK
BLIJFT 1I00FDZAAK

RE~1BRANDTS

In de groote Nederlandsche zaal
van het Nationalmuseum te stockholm hangt als "piece de resistance"
Rembrandts "Claudius Civilis": "De
samenzwering der Batavleren tegen
de. Romeinen". Weinig werken van
den meester hebben zulk een bewogen verleden gehad en over weinlg
-hebben zooveel kunsthistoricl zlch
het hoofd gebroken. Tientallen van
Iaren was het machtlge ongeteekende doek het onderwerp yah discussles. "Wat stelde het elgenlljk voor ?

zoon van den eersten predikant der Nederlandsch-Hervorrnde gemeente. Zijn
moeder was de dochter van den In stockholm woonachtlgen Hollandschen schllder Martlnus Mytens, terwijl de fam1l1e
van zijn vrouw Margareta' Grill ook van
Nederlandschen oorsprong was. Het Is
nlet mogelljk geweest vast te stellen wie
van deze drle famlUes het kunstwerk
naar Zweden heeft gebracht. Jarenlang
was het elgendom van de Academie der
Beeldende Kunsten en hing ook een tlj d
op het Konlnkl1jk Slot.

aet Is te begrijpen, ~ dat I de vele
problemen in de geschledenls van het
gehelmzlnnnlge schilderij de dichterlijke
fantasie prlkkelden en korten tijd na ide
publlcatle van Gauffin's opstel schreef
Wle was de schepper? Hoe kwam
de Zweedsche schrijver Tor Hedberg
het in Zweden verzelld 1"
zijn beken de drama "Rembrandts Son",
/
, waarin Titus' ongeluk, de zoon van een
De directeur van het museum, Axel genIe te zijn, aan een dlepzinnige anaOauffln, een groot Rembrandtkenner en lyse wordt onderworpe~.
vurlg bewonderaar van het gehavende,
eens afgedankte kunstwerk dat hij tot 'Thans heeft ook Axel Gauffln zelf een
de grootste schatten van zijn verzame- drama over "De samenzwering ,der Baling rekent, heert er in 1925 een ditvoe- tavieren" het llcht doen, zien, na er verrige studie aan gewijd. We zien daarln,· scheidene jareq aan te hebben gewerkt,
hoe het schUderij in den loop der eeuwen aldus schrijft de St~kholmsche corr. van
verschlllende opschrlften' kreeg. EeilS de Tel.
heette het "Ziska's samenzwerlng",' toen
Bij hem is echter het kunstwerk zelf
"De wraak op de terechtstell1ng van Hus" hoofdzaak en hij vraagt zich af, hoe
en elndelljk "De gesc,h,ledenls der Ma- ,Rembrandt den impuls tot zijn schepcabeen".' Doch uit de navorschingen we- ping kreeg en waarom het onvoltoold
ten. we nu waarom Rembrandt het bleet. Hij maakt van de samenzwering
~hiep en hoe zich achter het grootsche der Bataviereru een samenzwerlng van
werk een d-er meest trag-lsche epl.ooden den ouden ~eester zeIt tegen de meeuit 's Ineesters trtesten ouderdom ver- doogenlooze njke handelsstad, tegen den
bergt.!
aliel, en tegen jden jschand'aalhonger.
; , "
Gauffln zlet in elk'kunstwerk een per:'
We weten nu hoe zijn leerllng Govert soonlljkheid die geboren wordt, strijdt
FUnck van' Jacob van Kampen de, op- en sterft, en om ldeze,volkomen te begrijdracht had gekregen om een der muur.. pen" moot men deru mensch k(mn€n van
vlakken in del groote galerij van het wien het een. deel uitmaakt. Zoover hij
. nieuwe stadhuls te decoreeren en dat de' de geschiedenis vall!' de Amsterdamsche
beste1l1ng na dlens ,vroegtljdig overlij- peri ode van het doek heeft kunnen opden.op Rembrandt zeIt overgirtg. Hij bouwen; heeft hij ~met dic'hterlljke, inwas nauweIijks met het ontwerp, klaar tuitie er de levenssage van gedramati.of h~t' werd, yolgens Gauffin op aansto.. seerd. Het dec'or ,wisselt van een speelken van Vondel, door het stadsbestuur tuln aan de Rozengracht naar de begeweigerd. De ~rijze' /kunsten.aar t diep ruchte galerij in het stadhuis en het
gekrenkt, zocht en vond wen troost bij stuk eindigt in Rembrandts wQning,
zijn trouwe Hendrlkje, die zich, zonder te waar de meester, gelouterd door het
klagen en z~nder lets te eischen, 'roor leed, zich de opofferende llefde van Henhem opofferde.
I
'
drikje bewust wordt.
.

,

Een medewerker schrijft aan het Alg.
Hbld. :
Weder Is er een Rembrandt uit Engeland In' Nederland teruggekeerd. Het is
een der zeldzamq knapenportretten,
waarschijnlijk ontstaan in net laar 1634,
toen Rembrandt, pas gehuwd met saskla van Uylenburgh, Zijllo palet verrijkte
en blond, zonnig en weelderig zijn suletten sch11derde.
Kinderportretten zijn er nlet vele bekend. Dr. Bredius nam onder de arbeeldingen in zijn bekende werk, met als
authentlek erkende Rembrandts dit
knapenportret onder e~n viertal op.
Bijzondere voorllefde schijnt Rembrandt in ~at jaar voor het kinderportret gehad te hebben. Zij hebben alle
dat blonde en zonnige van dlt kind met
zijn groote open oogen, de mllde lippen
en 't teedere modele van 't gelaat onder
kastanjebruln haar, 'door een gouden
band bljeengehouden. De das Is zwlerig
gewonden met zachten glans, het costuum met de fijne hoogsels is van het
prachtige rembrandt1eke colorlet. Het
expressleve wordt verhoogd door de hou,ding, het l1cht naar voren buigen van
het lichaam, het naar den toeschouwer
toegewende gelaat, ui~zlend uit de ovale
lijst.
Eens schllderde de meester dit jonge-'
tje naakt als Amor, een schllderij, dat

J

. ii~·· . . :' §
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Nieuw stuk va,ll Per Lagerkvlst

schoten; hij Ron Inlet 'iermoeden, dat
het I:taar minnaar was. Van deze twee
PRE~UERE VAN "DE lUt\N ZONDER
menschen, zij die een kind verwach~ van
J
ZIEL"
den 'man, die haar bedroog, maar dien
Te Bergen (Noorwegen) is begin No- zij bemi~de, en hij voor wien het leven
vember de premiere gegaan Nan ~en totdusver zoo eenvoudi.g was als het cjaglicht, vertelt Lagerkvist's st,uk; het vernieuw stu~ van Per Lagerkvist, den
telt van hun ontmoeting en hoe'een plotauteur 'Van 't geruchtmakende stuk ,..De
seHnge en doellooze li~fde hun nleuwe
Beul". Het stuk heet "De man zOl}der
wegen . kan wijzen.; Zij gaat zonder
ziel".
klagen, door honger en zorg den' dood in
Aan de recensie in "Aftenposten" ont- Ita aan de wereld een ~leuw leven, een
leent het Handelsblad, dat wij, hier een voortzetting, te hebben geschoriken. Hem
heel anderen Lagerkvist leeren kennen' geeft ,de ontmootlng een nieuw~ levens-'
dan in "De BeuI".' Het nieuwe stuk be- houding.' Hij beseft dat er andere en
handelt het lot' van twee alledaagsche sterker machten in den geest en de
l1l~nschen
tegen den achtergrond van de gedachten
der menschen zijn danI de
.
,
onrust van den dag van revO'lut1e, oor- duidelijke werkeUjkheid van het heden.
log en c'hauvinlsme, twee menschen die Zoekende n~r d~ raadseis van leven en
teva1l1g tot ekaar komen in het moel- dood, ~a~,t \hij ~ijn weg. iHij v~rvreeindt
lijkste oogenblik van hun leven.
van de verantwoordelljkheid en de
pllchten van de samenleving en kan niet
In een klelnburgerlijk cafetje zit een langer een plaats vinden in de gelederen
e'enzame vrouw tevergeefs op .haal" mln- der 'strijdende kametaden. Als dan het
naar te wachten. Plotsellng, st'ormt een oordeel der menschen' over dezen deseronbekende jongeman het cafe binnen, teur V~ll' het leven hem hard en onmeenaar haar tafeltje toe - hij moet. d~k doogerid .treft" gaat hij trotSch en rech tking zoeken achter een oogenschljnlijke op het l1cht, den dood tegemoet ~ de
vriendschap len zijn ppgewond~nneld man heeft een ziel gekregen.
moet worden verborgen achter een ge~ , De ;schouwburg' was uitverkoeht bij
f1ngeerden roes. ,Hij heeft· juist ginds dez~ p'remiere, en ,de auteur werd aan Dr. Raimond van lUarle kunstbistorfcus, is fe
J
in het park zijn tegenstander doodge- het s,19~, ~e.p.rge' malen teruggeroepen.
.'
; San l\Iaroo-Perugia. overleden.
I."
----I
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Den10 en Kelen;: de bekende caricaturiSten, hebben hun medewerktng verIeend bij de verfraaiing van de bar in Iret nieuwe palefs van 'den Volkellbond.
lUen ziet beide Hongaren - hier jhezfg.
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lIe~ Iaatste portret der vermaarde Iyrf~he
sopraan der Itallaansche Opera in Nederland
Sara. Scuderi.

lang in Nederland was en nu waar- '
schijnlijk In Amerika verblljft.
Andere kinderportretten van 163~ of
1634 zijn opgenomen o.a. in de Wallace
collectle te Londen, in de cO'llectie Roth·
schild' te Parijs, in de Ermltage, in de
Walbeck Abbey. Het is dus weI van bij- t
zondere beteekenls, dat een ervan in
;N~derland terug Is.

sr-mc

H

•

__ '

'.73e S:rAATSLOTERIJ
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Eerste Lijst.

Trekking 23 November

f 200~ -No. 1356Q.
f 1000 No. 1197, ,4087,
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11~31J 163,86,
20821.
400 No. 10065.
200 No. 7635, 10147, 10308.
100 No. 7161, 8084J 9697, 11241.
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Eerste Klasse. - Tweede '~ijst '
TrekkhW 24 November '
20.000 No. 15182. '
5.000 No. 2454.
1.500 No. 4617, 7869".
400 No. 2195,' 5642, 12731.
200 No. 7533, 16793.
100 No. 908, 2738, 8453, 12439J 16248,
17485.
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Het verworpen project was 120 jaar
De schrijver heeft Rembrandt met
lang verdwenen, om plotsellng in 1782 i eenvoudige rake lijnen geteekend en het
In stoc~holm weer voor qen dag te ko-I zwaartep,unt in, hetf zuiver mensch~lijke
me,n waar het voor 16.3:! riksdaler ge- gelegd. De wij~ waarop hij de bonte
restaureerd werd. '
,_ Illlengelln g van 17d~-eeuwsche Amster.' ,
dammers, die door het st'uk trekken, lIt'
Hoe .het daar terecht is gekomen, zal, hun typische. mlUeu neeft trachten weer .. , ,
weI steeds een rt\adsel blijven. De laatste I te geven, getuigt van zijn' groote belang...
elgenaar was H~ndrlk Willem PellI, de' stelling voor Rembrandts tijdg~mooten.

ring. Hlerdoor tontstaan de neurO'len en
verdrongen complexeri waarvoor'de.psychiaters ons zoo. terecht waarschuwen
~'
:
"
Het kind zou eigenlijk moeten worden.
-.
opgevoed door begaafde paedagogen, dia
op geenerlei wijze bevooroordeel'd' zljn,
Onpractisch en ,i,ncons~,', t1uent
'i,dealisme
reId, voor ons behoorden ze al lang te d.w.z. dI~ geen bJoedverwanten zljn. Het
~
hebben ~fgedaan. In.het volgehde hoofd- is een tout, aan te- netl\en, dat ledere)
I
stuk echter clteert. hij Shakespeare: vrouw uithoofde van haar moederschaQ
·I I
t I.
"There is nothing either good or bad, een goede opvoedster Is; eerder is het
D e stein eells roeIJelUIen I~"
.c e woes
but thinking makes it so". Dus vooral tegendeel waar. De z.g. he1l1ge moeder..
t
l '
nlet gaan denken en onderscheiden, zegt lietde kan leiden tot de gr,uwelljkste vor ..
Frances J. Beeckfng: j,1 h e
Beh~lve partijprogram Is dit boek ook hij, maar alles accepteeren zooals het is, men van' menschenhaat-; wle in staat
voice ill the Wilderl,ess". geloofs"belljdenis en' UOOpi~. Het is niet als natuurlijk. Dit nu is juist wat het is, het belang van de' meerderheid' op te
Uitg. A. A. lUI Stols, Ltd., moe11lJk, deze drle elementen zuiver te primitieve di.er doet. Het dler kent geen offeren voor dat van den enkel1ng, i~ "
onderscheid tusschen goed en kwaad, geen normaal mensch meer. Een en anIl\Iaastricht & Londen
onderScheiden ; ze zijn niet tot ~en gflve doordat' het zijn instinct, en dat aIleen, der llcht hij toe met cltaten uit Romain
eenhelp vergroeld. De ,utopie hangt er tot richt:moer neemt. En eventueel au- Rolland in "Jean Christophe". Veivol~:
In dit boekje wordt ons door een.idea- maar zoo w:a t los bij, is op sommige car- toriteit. Welke vanJde twee ste11ingen is gens bespreekt hij in dezelfde trant he~
IJsttsch, oprecht-menschlievend commu- dinale:punten van ,een verstrooide vaag- nu eigenlljk de echte? Overigens spreekt huweUjk en de kuischheid van de moilo·
nlst met serene bedaardheid hetl ideeel heid ell op andere, van ondergeschikt de schrijver, dadelijk na een al1nea over game vrouw, dat hoogste ldeaal der burprogram van zijn partij voorgeleg<,l. De
het nlet-bestaan van goed en kwaad, gerlijke samenleving. Hlj vestigt er de
serene bedaardheid. w,ordt speciaal ge- belang, grappig-ged~tall1eerd.Het eigen- heel on~zorgd over het oer-kwaad aandacht op, dat het onzinnlg is, eeni-:- .
Hjke, 'practlsche communisme laat den (zljnde het bezit); en over den schepper gerlei' vorm van liefde, die vrij Is vail
noemd, omdat ze het effect van deze auteur volkomen Siber1sch. Behalve €en van het oer-kwaad (zijnde het sterke ik~ zelfzucht en geen keerzijde h~ft, van
lectuur aanmerkelijk verhoogt. Den bra- enkele' vermeldlng van het felt, dat het bewustzljn). Hij st~lt hlermee dus elgen haat, als immoreel te beschouwen. Als :.
Yen, eenigszins ze1fvoidanen burger, die' genie Lenin' in Rusland een extkriment lijk het Oenken gelijk met Ik-gevoel, men een mensch lief \1eeft, is dat goed; , ,
vol1jverig en uit principe niet vercter
een stellll}g die slechts schijnbaar' door heeft men er twee 11et, of meer, dan M
kijkt d~ll zijn neus lang Is, rijzen onge. op commu~ist1sche basis op touw heeH Descartes' "ik denk, dus Jk ben'" wordt dat naar verhouding beter. Jalousie 11$
t'
gezetJ bevat het boek geen enkele in'Uch- bevestigd. Immers de schrijver verzet puur egolsme.
twijfeld: bij het lezen van der.:€cdoor-en- tlng over de Sovjet-staatslnricht1ng of zich niet tegen het b est a a n van
'
Mi~daad is slechts een reactie op een .do or welgemeende en serleuze beschOu; de geschiedenis van de ontwikkel1ng der h e t ik , a 11een t egen h e t 1 k - g e v" 0 e I, fout
in de maatschappij; rulm de oor..
wingen omtrent liefde en bezitsrecht, 'de idee. Waar het hem om gaat is het reU- de egocentrlsche levenshouding van het zaken op en de misdaad zal verdwijnen. \
'
\\
. d e h aren t e b erge. D aarom a1.. gieus elem~nt
van de nieuwe leer; zoo- in zIchzelf gevangen indivldu. Met het Niet nieuw, en tamelijk si.mpl1stisch.
welgekam
leen is dlt boekje het al waard, door ge.. als hij die opvat. Kennelijk is deze au- denken zou niet alleen dit verdwijnen,
~,
zegden burger te worden gelezen. Nlets teur een zoeker, die tenslotte In deze maar het geheele menschelijke geslacht.
Leed is de logische consequentle ,van.'
De beeldhouwer F. J. van Hall werkt aan een bronzen beeld voor de vereen vergissing. Wie verdr1et he eft over
keersbrug over het lIollandsch Diep, voorsteUend de· triwnfeer~llde figuur,. I is stichtender 'dan het huldlg leven,s- leer gevonden heert wat 11ij zocht: een
panorama, rijk bezet met ivoren torens hem bevredigend ideaal •
Deze bedenkingen betreffen allen meer het verlies van have en goed, leere daar- \
die Noord- en Zuid..Nederland verbilldt.
en he1l1ge huisjes, nu en dan' eens te
het boek' dan de eigenlljke inhoud ervan, uit dat het verkeerd is, zich aan have en
~
bekijken van het standpunt van den ,Het resultaat van daze verhoudillg die niet vatba:ar is voor .crit1ek. Een ge- goed te hechten. Wie zich vergulsd voelt..
anti-individuaUst en beeldenstormer. Dit tusschen schrijver en subject is niet aI- loof crit1seert men nlet, men kan het doe l1fstand van zijn ijdelheld. Wle 11ef·
standpunt blijvend in te nemeq is een tljd even gelukklg te noemen. De man slechts accepteeren of verw~rpen, Allen, desverdriet heeft, moge bedenken dat de
IN lU&UORIAIU L. APOL
uten s Iaagde de aan d e kle 1 deer1Ijk gek
t
I ht d
h ft
.'
die geneigd zijil tot het 'la'atste, beschul..
t,
havende "Willem Barendsz" erin, vlot te taa , waar egen s ec s e zeer, zeer ee de heele ideeele leer zooals ze reU- I
.
t ware Hefde zich slechts met het geluf\o
komen en te Hammerfest binnen te 100- grooten zijn opgewassen - een feit, dat ell zellde, aan 't har~ getrokken, zonder d.?t d~ schrijver III de Inleidlng ~l vas .. van den ander bezlg houdt, en niet nict
Landschapschilder van naam
pen, ja zelfs nog op eigen gelegenheid den onbevooroordeelden toeschouwer on- RUckslcht op 't feit, dat ze elementen
vo~rbaat van angst v?or het verUes dat van' het ten troon verheven lk. '
In den hoogen ouderdom van 86 jaar de thuisreis te onqernemen. Het pano- w11lekeurig tot de meenlng brengt, dat bevatte die met zijn eigen Inzichten in
n de zekerheden, die hlj noodig heeH: Alleen het Ieed der menschheid mag dG'
is ZOndagmiddag 22 Nov. te zijnen huiz·e rama "Nova ZembIa", na die gevaarvolle het door genoemde grooten gewraakte strijd waren. Deze strijdigheden is hij ~~nZiCh een ~.echtschapen en belangrijk enkeling voelen, het gevolg van de groot..
te 's-Gravenhage overleden de bekende reis door Grol geschHderd, heeft tien- individualisme toch zoo gek nog niet Is. zich blijkbaar niet eens bewust geworQ
sch te bhJven yoel~n. De kapitallst, sle alIer vergissingen: de verkeerde 1n___
kunst.schilder Louis Apol.'
tallen van jaren' in het toenmalige PaHelaas zal' de tijd waarschijnlijk u"tt- den. ~en van de meest ig ~t oog 100- zeot hij, is bat:tg zljn geld te verliezen; terpretatie van het woord persoonlljknorama-gebouw te Amsterdam de be": wijzell, dat de schrijver bij de keuze van pende.1s weI zijn afzwering val1 alIe au- de b?u~geols. vreest een leven zonder .de held. Persona beteek~nt masker;' het".·,;
.De heer Apol werd 6 september 1850 langst.ellipg,' van duizen~en getrok~en. den titel van ·zijn werk blijk gee~t ge- toriteit en tradit1e, geheel vo'gens com- toewljdmg:n h~t .excluslef bezit van zljn lnd'ividu is niet meer dan een uiterlijk~ ",
in de residentie. geboren en bezocht de
geven van juist inzicht. Dit is een van munistisch beg!n~el, met daarnaast een gezin, waarm h<lj lemand van gewicqt Is. verschljningsvorm va het Eene hpt Ie.. . _
Academie voor Beeldende Kunsten, waar
Hoeveel ook
waars
er schuilen,
,in deze beschuldigingn
, ~ wit., '/~
,
mag
het gaat toch ven of God of hoe men
het noemen
Enkele van zijn schllderwerken bevin- d Ie b ae k en, dl e bij voor b a;l. t ge d oem d zij n s t er ke . persoon lijk e ne ig Ing tot het ci- a-priori
hij leerUng was, van de kunstschilders J. den zich in musea. Voorts is er veel in om den wille van de Iectuur· te worden teeren' van groote gees ten als Shakes- eigenliJk niet aan met een d 13r gplijkl)n Wie de eenheid v~n ~et l~,-:el) h~ft ge: _ ,
T. Hoppenbrouwer en P. Stortenbeker.
part1culier Qezit. Een van zijn schWle- gelezen, of he..elemaal nlet - en dlt kan peare,' Goethe, Schmer en vele anderen;
'.
"1 ~
'{
reallseerd, dIe heeft den weg naar he~ , '}
, Reeds op jeugdigen leeftijd maakte rijen voor het panorama werd later ge- nooit de bedoel1ng van den schrijver ge- en vooral yap den bljbel. Ais dit niet 't dooddoeller aIle bedenkmgen dIe er tegen geluk gevonden.
I
Louis Apol naam in den 'lande t\ls schil- kocht door H. M. de Konhlgin en in het 'weest zijn. Aan de toepassing van de in 't geweer roepen V3n traditioneele de V~Org~bt~chte ~te~l1ngen ~un~en ~Ij~
Men ziet, het is al idealisme .wat de '
der, bij voorkeur Ivan het winterland- paleis het Loo ondergebracht. Ook wij- hier beleden idealen is men nog ner-I autorltelten is,. wat is het dan ~ Om maar; zen, am e s aan. en waarsc uw ng a klok sIaat. En wie mocht meenen dat '
schap. Zijn belangstelling ging echter len Koningin Emma bezat een ,')childerij gens ter wereld toe, en zeker niet in de te zwijgen val{ het feit, dat de schrijver e~~l V:jaardig~r indruk g~maakt dan tj~t de bljbel met bovenvermelde tirades nlets
mede uit naar r1viergezichten, bosch.. van den meester, R.I. "Winter in het Europeesche landen; en om de toepas- zelf hier en daar een uiterst autorltairen u Zl n aar onweer1eg are argumen ..: van doen heeft, zal goed doen er het i.
branden in zomer of hertstooi, plttoreske Haagsche Bosch".
sing', althans de aanvaarding van het t60n aanslaat en zeUs, naar sommigc
Overigens is er vaor schrijvers bezwa- nleuwe testament eens op na te lezel1. ,.
Janen enz. Op dertigjarigen leeftijd on- ,Lou'ls Apol vias vele jaren voorzitter communist1sch levensbeglnsel, is het p~ssages te oorde~~en, van onzen Lleven ren tegen het gezlhsleven wei iet.s te Het moge een onpracti~ch idealisme zijl1,
dernam hij met het poolscheepJe de van de commissie voor de koninklijlte Beecking julst te doen. Er zal misschien Heer zelf eenige tips heeft gekregen 0111- ze'ggen. Het kind, betoogt hij, wordt en uit de oude doos, en het mag waat
"Willem Barend.sz" jvan IJmuiden ult een ~ubsidles aan jeugdige schllders.
een t1jd komen~ dat welwil1endhe~d te- 'trent .Zijn bedoellngen.
door de ouders eensdeels gebruikt als zijn dat de OOuden Eeuw, waarin het
Noordpool-tocht en wen heeft hij kogenover den medemensch het onomstreEen tweede tegenstrijdigheid llgt hier- middel tot verhooging van hun elgen toepassing gebracht zal worden, ondenk..
ning winter in diens rijk van de eeuwige
Oedurende 66 jaren, n.1. sinds 1870, den postulaat der samenleving zal wor- in, dat l1ij achtereenvolgens. het priml- belangrljkheid; ze pronken er mee en baar ver weg is, maar het blljft een leit .,
ijs- en sneeuwvelden uitmuntend leeren was de heer Apol 'lid' van Pulchrl Studia d~n, maar dIe tljd l1gt weI ver in het tieve instinct en de rede ,er van beschul- offeren het bij gelegenheid weI eens op dat er In dit vuurroode communistenboek
kennen. Hij maakte daar verscheidene ~n in de laatste jaren was hij het oudste verschiet. Waarschljnlijk za deze over- digt, de oorzaak van aIle kwaad te zljn. aan' hun ijdelheld of comfort; ander·· moor Christelijks staat dan menlg braat
sChet.sen, welke hij later verwerkte in het werkend lid van dat genoot:schap.
weglng ook opkom~n in het hoofd van De mensch, zegt hij, is iets meer dan deels wordt het kind zelf doordrongen Christen zou willen toegeven. Zelfs. al
De hee~ Apol was officier in de orde Iden reeds vermelden geschokten burger, een beest, dus behoort hij zi,ch boven het van zijn elgen gewicht, het is het mid- kunnen wij, sceptlsche' 20ste eeuwers, he~
door hem geschilderde panorama;, Op
die rels heeft de "WHlem Barendsz na- v~n OranJe-Nassau en ridder !n de Orde en hem helpen de i~ dit boek vervatte grove instinct te verheffen. De zelfbe- dalpunt van een overdreven belangstel- . nlet altijd au ser1eux nemen. \
bij Bergelland door het stooten op een van de Ei~elkroon en die van den H. wijsheid ten spoedi?ste te vergeten: vochten buit, het eigen jong, mogen fac· ling, het wordt van den beginne af be-l
rit schipbreuk geleden, doch n\\ vele Mlchael van Beleren,
"Apres n,o,u[$ Ie' ~eluge".
OOren van belang zlJn in. de dierenwe- smet met ~et vergif der zelC-waardee. E. M. B,
t
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Met ingang van den dag, waarop de betrekking zal worden aanvaard, benoemd tot
Insp. van ~l .. ie klasse biJ de algerneene
politie J. PH. VOORBROOD, ambtenaar van
EERSTE RONDE
buitenlandsch vertor. terugverwacht, laatste...
D.
S..
~int (Vnll . Temealaa
l1Jk die betrekklng bekleed hebbendeen ge. Blnneulandsch Bestuur
/----4--plaatst biJ de algemeene politie in het gouShlldon - stalyb~idgeceltic
4-2
vernement Jogja'karta, met bepaling dat hij
DE
BANDOENGSCIlB
1I0CJ(,EY
Benoemd totboordaaent
van Politie P.' G'. wordt geplaatst in het gouvernerrrent Oost Southilverpool r--r Motecanlbe. 1-0
e
J1detb~t
COlUPETITIE
GOLDER, . ,thans 'Ujdelijk belast metrde kust van Sumatra,
Lincolncity - Newbrighton
1-1
.waameming dler betrekking .en geplaatst te
Acerlngtonstanley resldentie Bangka en Onderhoo- ,Met ingang van den dag waarop de be'Door de' in den'Iaatstentljd gevallen Djebroes,
Well1ngtontown 3-1
rlghed~n.
.
,tl'ekking zal wordel;1 aanvaard, ben?emd tot
regens,
konden
vele
'wedstrljden
dese
.Met Ingang van den dagwaarop de be- Inspecteur van politte Ie klasse blj doe alYorkcity - Hullclty
5-2
dagen geen voortgang hebben,
trekk.ing' zal worden aanvaard benoemd tot gemeene politie A. W. FRIEP~U9H, amb:
Oldham .-Tranmererovers·
1-:-0
Oisteren werd nog de Mlxed-wedstrljd hoofdcommlssarls van politie W. F. O. t~naar in Neder~and op nonactivlteit, laatste
Crewe Alexandra - Rochdale 5-1
ambtenaar van buttenlandscn verlof lljk die b,etrekkmg bekleed h~bbende en gegespeeld tusschen Temesias - O. D. S., S'T'Ti'IN'
"''''1
,....
'.. h .
.
1
plaatst blj de algemeene pohtie. In de restBlytJhspartans - Wrexham
0-2
Ultalagen van Zaterdug
terugverwacht,
laatstel1jk oofdcom~ ssarls dentte .SumatJra's Westkust, met bepaling,
welke
met
een
4':"-'0
zege
voor
de
O.
D.
S.Rctherhamunited van
politie,
hoo!d
van
de,
.stadspo~ltle ter dat hij wordt geplaatst in de provincie WestHartlepcols 4-4 .ers eindigde.;
.
hoo!dp'l~atsS~marang tevens techntseh ~ei4 .Java
.
1
derder. veItlpol1tie en ·leider del" gewestelljke'
.
•
Burtontown ..:.- WIganathletlc 5--:-1
Mi ed
d t"jd 0 D S
recherche In- de resldentle Semarang .(proBelast met de waarnemmg van de. betrekBarrow - Mansfleldtown
0-4
r xe
we s rl ..••• - vllicfe .Midden-Java), met bepaling, dat hij king van commissaris van politie 2de kHtsse
Frickleyoolliery - :SOuthport
0-2
Temesias . t-O
'wordt gepl'aatst te Semarang teneind-e op J.P.K. VAN EECHOUD, thans commissaris
WallsaU -:.- Scunthorpe
3-0
te trooen alII hoo!d van de stadspolitie al... van politie 3de klasse. met bepaling, dat
Dez.e wedstrijd vondonder vriJ groote da~r!, zoome~e als technisch lelder d~r veld- ~ij. b1i~ft· geplaatst bij de ~fdeelin~ veldp<?Halifax - Darllngron
1-2
belangstell1ng plaats, op \ het B. V. L. O. pobtle tevens chef van de. gewestebJke re- llhe 'Ill Noord-Nleuw-Gumea (lcsldenhe
Bostonunited - Speennyterrein De Ietdhi berustte blj deheeren cher~h~ in de ,residentle, Semarang.
Molukken) met standplaats ManoK.~ari.
moorunited . 1-1
,
. .
g...
'7
.
Met mgang val1 den dag, waarop de. beVerleend, wegens langdurigen dlenst een
Carlileunite.d - Stockport.
de Wit en van lIaefren. Daar de uwaar: ,trekktilg zal wc;>rden aanvaar<;i, benoemd tot Jaar verlof n'aar Europa, aan d'cn hoo!din~
cqunty 2~1
gevallen regens nog' eenige natte PleJt1'~ii¥~ hOQ~1commissarisbJ~n1pol~ieh
J. H. specteur van 'politie in de resldentie Ba.Gateshead - NottScounty
2-0
ken over had~en ,gelaren werd,het ,V~Jdlot teru'~:e~wa~~~~rla~~tel1jkdi:nbe~ek~~g tavia (pr~vinc1e West~Ja~~ A.J.H. ~RILKi
Crystalpalace -'-:'SOuthen~nited 1-1
dQOr de referees afgekeurd, doch in' bekleed' hebbend'e' en geplaatst biJ de stads- met bepahng, dat hlJ ZIJn betrekkmg za
overleg m~t den Competitieleiderend~l1 P9l1tie te ~marang, resldentie .semaran~ nede.rleggen op den 16den Maart 1937.
Corinthians _ BttstolroVel"S i 0-2
protestcommissarls en de beide aanvoet- provincie Midden Java, met bepalmg, dat hlj
..Jerk46r ell \Vat""rs.taa~'
W:Hthamsoow'aveneu . . .'
"
....
. to . wordt geplaatst ~ Benkoeleo, teneinde op
1'......
...
II'
.
Northampron
5-1 . de~s ,werdbesloten
deze wedstrijd. ,ch te tre'den aLs technisch loeider der veldpol1Rydesports. - GllIlngham
1-5
Wegens opkomst in werkelijken militairen
te doen Igelden en dus moesren de rl.. tie ~vens chef van de gew~stelijke rechervalen ·bet tegen elkaar opnemen.
che. in deres.ldentie Benkoelen zoomed'e als diepst, met ingang van 1 December 1936
Queensparkrangers hoord van qe stadspol1ti~ te Benkoelen.
eervol .ontheV'en van zijn werkzaamstelling
Brlghtoneandhove
5-1
Met
ingang
van
den.
dag
waarop
de
beals volontair bij de Postspaarbank (ag'2nt2-1
Middlesbro' -Presron N. E.
Ipswitchtown -.Watford
2-1
O. D. S. verscheen met een invalster, noemde hQOfdcommtSsarls
van
politie schap Medan) H. E. TEN CATE.
1-1
Bournemouthandboscomte Portsmouth -. Bolton
Temesias, had :enkele ln~allers.' H~t W. P. G. ~TEIN. zijn l1etrekldng zal hebben
Tijdelijk belast met de waarneming van
1-1Harwichandparksrone 5-1
.
Broke C. - Huddersfleld T.
spel had een welnLg vI~tverloop. .van aanvaard,' geplaatst bijde Stadspolitle te de betrekking van adjunct-hoofdstationschef
samenspel 'was geen Sprake, op somri1ige 60erabaja de adjunct hoofdcommissaris van bij de Staats5poorwegen, C. J. POUBLON,
Ne'wportcounty - Bristolcity
3-0
West ,Brom A - Arsenal'
2-4
pOlitie n. F. eH. TI~LEMAN, thans tijde- tevoren stationschef Iste klasse bij idem.
Batucity - Tunbridgewellsplaatse.n in het veld kOll de b al niet lijk
belast met de lelding van de stadspo'jd lijk bel
t d
.
rangers
1-2
verder dan een halve meter worden weg- Htie te 8emarang en met de technische leiTi e
'a~t me
e waarnoemmg van
TWEEDE DIVISIE
gewerkt. Daar O. D. S. het op den stick ding del" veldpol1tie en de leiding d'er ge- de betrekkingg van Ie klerk b/h Dept. van
Exetercity - Folkestone
3-0
meebrengen .. als; onderolrond . had, westelij'ke recherche: in de i'esidentie seA ~j Y~:e~ej. A. L. WAERSEGERS. two klerk
EyovUandpetters - Wor-t-uin.g 4-3
4-1.
Barn~ley - D<>ncasrerR
CI
marang.
. . ' .
Cardiffcity -:- SOuthaI
3-1
Bl~cItburn R - Chester(ield . 5-2
trokken 2;e zich ,niet veel aan van de
Met ingang van: den dag waarop de beDept. va'n Kolonle"n
Aldershot
Milwall
.1-6
plaatsen. en zag men dan ook telkens .noem.deadjunct hoofdcommissaris van poll.
Blackpool - Nottingham F
7-1
.Ilford - ReadIng ,
2-4
een O. D. S:-er', die er met de bal van tie J. H. ,SMl.TH zijn betrekking zal hebben
Bradford - Fulha,m
1--2
.. aanvaard,' buiten werking gesteld het uesIuit,
Bl1jkens berlcht van het Dept. van Kol.
. .
Claptonorient - Torquayunited 2-1
2-1
BU,ry - Aston Vllla
door ging op zijn stick. Met dit' spel.. waatbij de commlssaris vanpolitie Ie klasse zal de Onderluitenant Apothekersasslstent
'Swindon
'
DuIwichhamlet,
.
~
4-1'
Leicester - Bradford City
sysfe.em toonde O. D. S. ~ch srerker.
W. F. O.L. OIlAASSEN is. gedetacheerd bij A. J. DIEVENBACH· met het 8.S. J.Johan. de
Darford -: Pet.ersborounited
3-0
de al~meene / politie in de residentle Ben- Witt" dat op 2 December e,k. vertrekt val~
3-0
NewcaStle U. -,- Burnley
..,
verlof 'naar Ned.-Indie. terugkeeren.
4-2
Na een paar mlnuten te hebben ge- koelen:
Norwich C. - Southampron
Sheffield U. - Coventry City
2-2
gleden en geplast wIst de sneUe links-'
Totrenham H. -':"Plymouth A. 1-3
buften van O. D. S., Quapp, .de bal te. be2-0
West Ham - Swansea T
machtlgen en met een handlge .truck
Lllc!ttvaa.rt,
hadhij het leer op zijn stlck,een snelle
len, de backs waren reeds achter hem,
Scottish Leaglte
eilde uitlo6pende keeper werd met een
I
'Abe;rde~n - Hamllton A
3-0
Vlieghtig
haI'ldige wip overtroefd en het eerste
Altbion Rovers - Rangers
2-3·
doelpunt ge·incasseerd.
.
Arbroath - St...Mirren
2-2
Twee doodeu, zeven zwaargew~nden
Celtic - ' Dunfermline A.
3-1
Sp'oedIg wisten' de O. D. S.-ers het
3-,2
Duridee - Third Lanark
Een Pooisch pa.ssagiersvl1egtuJg is, tweede doelpunt' te scorel'l. Een. Schot
l,' .
Htbernian - Falkirk
2-2
llaar Transocean ult Athena meldt1 u a b i j van de O. D. S.-rechtsbulten werd door
Kilmarnock - st.' JohnsCone 4-2
het vllegveld ,van 'ratoi, ten g~volge vanden uitloopenden keeper nlet votdoende
Par,tick T. -' Motherwell
1-0
het slechte zieht, 'tegen een ,l>erg;9pge- 'geweerd en de bal kwamenkele deCi..
0-4
q~een of SOuth .- Hearts
batsto Twee inzittenden werden gedood,; meters voorde doellijn in 'een mOdder-:1-3
Queen's Park - Clyde.
terwijl zeven anderen zwaar gewond p~as te. l1ggen,
", .
2-1
Ailoa, - Forfar Athletic
werden.
3-1
Brechln City -- Raith R.
. . To~loopende spelers, 'hoog opspatte~He, .'"J
COwdenbeath - Kings Park 4-0
modder en water en de bal verdween in
.
D1iinbarton - Dundee U
4-5
het doe!.
Ea.st It'if,e - Edinburgh City
3-0
Kort voor' halftime kreeg Quapp de'i
Roksell
~.,t· s,th'ling ---., Leith Ath
3-0
bal weer toegespeeld en wist
nu weer' i.
()'-1
Morton - AWdrleonians
een, doelpunt te boeken, waardoor' de
2~5
St; Bernards - Ayr Unired
O~I UEN lVERELDTITEL '\VELTERrust inglng' met een 3-0 voorsp'rong'
Sle'nhousemuir' - Montrose
4-4
GEWICIIT
voor O. D. S.
/
, ,.
. Na' de rust een gelijk spelbeeld'"
.
, '." DE.RDE DIvlSIE
Barney Ro~ versloeg ,JzzY'Jallnaz9QP : :f.:OliJ-:~·;envalpartijen .1,twamen alles]pe< ) (,'~ ~.
-" .", .
punten in een gevecht van vijtfien. ron- halve, sporadisch vo'lir, oot groot vet..
Noordelijke sectie
den om den wereldUtel weltergewicht, maak va'n het publlek.
seh,1t Reuter uit New York.
'
0-0
Ch~ter - Port Vale
Voor' het eind wisten deO. D. S.-ers .t, ":~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,
2
hetTeme~as-doel nog een~aal te.door~
l
boren, waarna in de reeds gevallen
duister111s eil1de werd geblazen: Een te- .1.
genpunthadden de gasten'o.l. toch zee'r
zekerverdiend.

Sport en Spel

"

..

l

Berichten

Hockey

Beker-ioedstriklen

o.

I

Wedst.riJden in Engeland

I

0"

..

.
'

l\Iarlne
Vergund om naar Nederland terug te kee...
ren, aan de Luitenants ter Zee. der tste
klasse J. M. LOGGER en H. WITTE.
0 dj
"
Overgepl. van de Marinekazerne" e oeng
naar Hr. Ms., "Java" de <officier van den
Marine
Stoomvaartdienst' del' tste klasse
J.
A. STEERNBERG.
Overgepl, van Hr. Ms. "Flores" naar de
Marinekazerne "Oedjoeng" de officier van
.den Marine stoomvaartdienst der tste klasse F. J. SIEGENTHALER.
Overgepl, van Hr. ~s. 'JJ~va" naar Hr.
Ms-. "Flores" de orrtcter van den Marine
Stoomvaartdh~nst del' 2de klasse H F W
. '. •
VARENKAMP.
'~
Bepaald, dat F. DEK~E~, sche~psbouw...
kundig hoo!dteekenaar blJ het Manne Etablissement te Soerabaja, in verband met het
hem verleend buitenlandsch verlo! zijn betrekking zal 'neder1'eggen op een 'nader te /
bepaleil tijdstip in 1937 instede van 2 December 1936
'
Met inga~g van 30 October 1936 tot lui..
tenant tel' Zee del' 3deklasse bij de Koninklijke Marine-reserve benO'emdi A. '0. DE
ROOY.
Met ingang van 6 November 1936 bevorderd tot~apitein luitenant ter Zee bij de
Koninklijke marine-res'erve, de luitenant tel'
Zee der Ie ldasse bij die reserve cJ•.W. HERINGA:
" .
. Met mgan~ van 6 November .1936 bevorderd tot offlcier van den Manne Stoomvaartdienst der Iste klasse biJ de KOllinklijke
Marine reser,ve, de officieI'cn van den Marine StoomvaartdiE,mst der 2de klasse bij die
reserve J. J. VAN DER EIJK' en H. WOUDENBERG.
'
Met ingang van 6 November 1936 lJavor.
derd tot luitenant ter Zee der 2de klasse bij
de Koninklijke marine-reserve de luitenants
tel" Z'ee der 3de klasse bij die reserve E. N.
VAN DER STOK, S. N. SCHELTEMA en
J. J. PLUGGE.
Met ingang van 6 November 1936 bevor...
derd tot officier van den Marine Stoomvaartdienst del' 2de klasse bij de KQninklijke marine-reserve de officieren van den
Marine stoomvaa,rtdienst. der 3de klasse bij
die reserve L. HAGEOOORN, J. BIL.
C. G. L. PILLEN en M. E. KRUL.
Met Ingang van 6 November 1936 bevor- '
derd tot officioer van administratie der Iste
·klasse bij de Koninklijke marine-reserve, de
officier
van administratie del" 2eklasse
bij die reserve·~. A. C. BOL.
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Verdere' uitSiagell van de·

laatste dagen 'zijn: '
Heeren.
P. M. H. C. - B. S. H. C.
~'rlendly ,game, :
H. B, S. - Chr. Lyceum
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M

den. In beide gevallen zal Ovomaltine

~ ','

U helpen.·
Ovomaltine is een extract uit de waar.. '.
devolle natuurproducten: versche eleren.
Z'witsersche melk, 'mout en een weinig

M.'
M

II

It.. ·..
It

cacao. Ovqm~ltine smaakt heerlijk qai
versterkt U w organisln~. H~t maakt U

I'.~en

. • . ~. ~',

,Oo~~in:o_~z~n tijdev~nals'in vroeger
dag,en blljft Boldoot s'·Lavendel. e~n

Aanstaande Zaterdag zal B. V. C.een
tegenbezoek brengen aan het kamploenselftal van Bandoeng O. D. S.
.
De Batavianen zullen met detweede
sncUe vier naar Bandoeng vertrekk.en,
waar ze 's mi<idags een. 'Heerenwedstrijd
en Zondagochtend een Mixed wedstrljd
zuUen spelen.
De Heeren zuBen voltal11g uitkomen;
in tegenste1l1ilg met het Mixed-elftal,
dat als voIgt is samengesteld:.
.

\

'altijd welkom geschenk. Hat heerlijk
frissche' bescheiden parfum wordt
.niet aileen door dames,
"doch· t ook "door heeren',
. buitengewoon gewaar'dee,rd. Ditzelfde
pittlge,~ frissche

10

i

_~'t<

Hensen
Boet Freyhoff (Capt.) Mej. Florent1nus'
Mej. L Boissevain Ellis Mej.Jansz
Delmaar
Mej. P. Boissevain
Bond
Mej. den Hamer Hornlnge
De .ter·ugreis is vastgesteld op Zondag
6 December met de laatste vlugge vier.
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'parfu'm;'vindt U

,lerugin Boldoot's

NO.OIT!

- Flacon Lavendel

L,a y,e n,d e:1 ze ep.!

~

met

Laveridelzeep
in Geschenk·

BoId 00 terpakklng

. Qvomaltirie is o'veral
verkrijgbaar..
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Uw baby krachtig.
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Onderwijs en Lessen

Te

E'u.ROPEESCHe OAME, f9 Iaar, zag
ONDERW. S~UDENT(E) gevraagd, om
zich gaarne geplaatst als dame voor de het hulswerk van een [ongen, de lagere
hulshoudlng. 'Br,feven onder No. ~21 de school bezceken~e, na te ~i~k.enen ~ij.
M 4848 te werken. .Lietst, omtrek Pasar Baroe.
la .Mar J;Jata,vJa-C.
Aanbledlngen met gewenscht honoraIk leg den nadruk op het economlsch rium "onder No. M 4842 bureau Bataelement, dat bij de bepaling van I het .viaasch Nieuwsblad.
devaluatie-percentage meet overheer-

NA ZIEKTE OF OPER1,\TIE vindt U'
HUIZE OUO-WASSENAAR, Parapatrust
.in Huize "Nagrok", boven soekatan 48, Batavla-O; heett direct beschlkboomi,
mistvrij!
M4~27
baar famllle-appartementen engroofe
'VQorltame·r.
.' M ·4841
PIANO-STEMMEN. 1 X per .maand
.DiQ·C~A\VE<) 8, bevattende tetras, 5, t 3.-, 1 X per.2 mnd. t 3.50, 1 X per
gesloten vertrekken, garage, enz. te huur 3 mnd. f 4.-. Per keer t 4.50. Klei'ne
vo'b~ ~O.-: :re:bev~dgen 'oj'ocia)yeg 12.,. reparatiesgratis .. le klas werk gegatelefoon 4859 \ W i . . M 4840' randeerd. 12 jaar tropenpraktijk bij den
. .'
,.'
grootsten planohandel in Indle..R. E. F.,
).~dOE~tANi&o.EN 11' PAVlLJOEN,. Ziemke, Oude Tamarindelaan 61. Tel.
terras, ',vQQrgalerij, ~.it-, slaapkamer, e.l-; Wl. '6100. ".
~ .4826:
g'eu"gemakKen, 'te hUUl"I5e~ l~an~arl
. .
,
a.s. Te bevragen noordgebouw, tel. 429, HOTEL BELLE VUE Singapore. de-;

•.

..

.
.
".'
.
Ret .getal Van twee, dat gewoonli~k ~e.-,
noemd wordt als het onvermlidehlke
in'lniinum-per~~ntage
van werkloozen
onder. de arbelders, wegens selzoens- e~
dergelijkeinvloeden, en dat utt vroegere
s'tatt'stfekel} blijkt,zalzeer waarschijn-,
UJk :hlde toeK9Inst .'t.usscl;ie·n '~e'i~s en:
acht ·liggen. (Sit wU'ir:lm Beveridge). ;

_een

. brugde versehll met het Internattonale " Onrnlsbaar is niemand; gemlst wordt
kostenpett alsnog door een opnleuw te I menigeen. (De Zakenwereld).

zlcht, gezonde en rustlge omgevlng,
Weensche keuken, Volwa~senen$ 3:50,
Kinderen half tarlef.
. M ,4843

.Z·~ildf.

alstu~Ueft

u me

~Uch~ei1JOf.. posty{l~se~".'

kunnen

~.Zegfels"~ or ..Postpakketten" .~r

vooe zou voeten, vananmdw,et!

memee .naar de bloscoop te .gaan?·
KOTA· GEDANGSCH ZILVERWERK.
Het beste adresvoor geschenken. ,H. ,¥.
Sjarif, Tjikini 31.
M 4845·

)

te Tllburg).
.

studle, door SJ. .van ·Eck, is
iq :eikfm boekhandel.

_.~-- --;-~--.---:--._-

p,,?&

.]1

----------------HET LEERBOEK VOOR S'1'ENOORA~

ber~~.e~ oud-mlnlster, voo·r~. der x.v. 'K.,·. FI~ systeem Pltm
.. a.n. ,~esch.i,k~ :v~or ~e,'Xt~

(London Oplnlon),'
,-:

vceren aanpassingspolitiek zou moeten
worden, bestreden. (Mr. l'yf. P.L. s'teen-

..'.

- .-.--'-- ;-.-..;~~ .• - ..---.:.....

,

PHILIPS RAOIO-TOESTEL, In uitste. ke.nde condltle, 331A, ge~Q~,t h~bbende
t 32S.-, ter ~vern'ame ~'langebOdenvQQr

I

Te huur gevraogd
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Niroin

17.30

, .

18.03
18.30
19.00
19.20
19.50
20.10
20.30
20.45
8.30

Zen~~rTPA 2. 19.68 1\1.
:Volkslied.
'Concert (relay Radio-paris).
Nieuws (Engelsch).
Concert (vervolg).
Nieuws.
·20 45 Concert (vervol~).
'~1:39 Economische cause.rJe.
~U;40 .9i\.userh~: . . .Q~ ,tponeelwereld.
. 21~l)0 ~o)cniale koer~en.
. .
'Zl·OO COIieerf.
. 23:25. Koersen.
23.30 Sluiting.

-

23.00

18.00

18.20
18.40

19.00
19.30
20.00
21.00
22.00

23.00

,

.• "!. R.)

~

~

','

..';.J

_:

'.. •

•

_,.;'

~

Van 20.30-23~30 P.C..]. 0·pt9.1.1 M. '

Oramofoonmuziek.
PersberichtEn.·
'.'
Kinderuurtje. (st. Nicolaas spreekt).
,,.DIe Fl~ermaus·'.
GramofoolUlluziek.
.
DJE 16.~9, ~~Q 19.63 (van 20.30:
BUitenlandsch overzicht door dr. L. Zenders:
UUl), DJB 19.74 en DJA 31.38
F. Jansen.
Piano-recital.
18~25 Volkslied.
Gramofoonmuziek.
18'.30 L:chte muziek.
Dansmuziek.
19.30 Nieuws (Engelsch).
Sluiting.
19.45 Licht~ .m~ziek.
29.25 'Oroeten nan de lu.iste~aars.
20:30 Nieuws ell ecollomisch overzlcht.
. .
21.00 Zan~-r~ital.
Ban<1oen~ P.
Y.
21.15 Causerie, over Hamb.urg.
21.30 'Nieuws en 'e'co'noinisch overzicl1t
58.03'1\1. en 90.63 1\-L
(Eng. DJE en DJQ, Ned. DJA en
DJ.B>.
'
Th'cemuzlek.
21.45 R~dio-jourp.aal.
Ceilo-r~ital.
22.00 Lichte Duitsche muziek.
Tango's en rumQa's.
, 23 00 Tijdschriflen-revue.
Persberichten. Op' 90 M. : Muzi~aal
23:15 Pianomuziek.
programma.
23.30 Sluitfng.
Alfredo Campoli en zijn orkest.
Balletmuziek.
Viool, xylophone en vibraphone..
Serieuze muziek.
B. B. C.
Variete.
Sluiting.
Zenders: G~il.13.91, GSF19.8~

J

l\i.

17,00

, _. ,.

Phohi

Batavia I 151.89 1\1., Batavia II' 61.66 l\J.

20.00
20.45.
21.00

•

Bandolng II 103, (pun 45 tot 22.00 uur)
Batavia I 126 M.
18.00 . Scendaneesche Ii·cderen.
Gevarleerd programina'(ze~ldersPLP
18.30 Krontjongmuziek.
.60»1~ ,.(~ ~
en Soerabaia I).
".
19.QO Ni~u>vs..
'
Lichte muziek.
19.15
HawaiianmUziek.
Qolfl~n~te 25." 1\1. A~ie-uitzf)11ding
Zangles voor kinderen.
19.30 Balil1eesche liederen.
Persl:rcrichten.
·_~0.3P ;~lltu}Vs."
. .' ;.
19.45
~iamee~\1e
'lNderen.
Populair programma.
20.45 ,Concert:· \ .
20.00 KrOlitjong-:-Orkest.
Cinema-orgelconcert.
21.00 G~userie. • .,
Causerie': Militaire en bur~erlijke
~~l~l~«i¢U)Vs' .(Engel~h).
,~~~doepg II 10~, P~~N29, Y,D,C· 20
luchtvaart.
·21·30 Concert·· .
Oramophoonmuz;ek.
22.45 Lezing over den Islam.
.
2(41; CauserIe..
'.
,
Concert "Toonkunst".
23,ll) l\1aleische Hederen Jnet.z.ang.
i .. 22,QO .'/oca;ll en· ip8ttumeptaa~.concert.
Bluiting.
23.30 Siuiling..
22:15 'Nieuws... ., 22.30 Bean~v<oordiIlg l?isterrapporten.

B.R. V.
17.00
17.05
17.15
18.30
19.20
19.45

":, !~.

18.25
i8.30
19.30
19,45
20.15

Bandoeng II 103
17.00 Ar}lbi~lJ.e .llluzi~k.
17.30 Cantoneesch.drama.

'V'OENSDAG

18.30 Big Ben. Si4ney Torch (o.rgeD .
18.45 ,.Foreign . affairs", causerie.
19.00 Orkestmuzioek.
19.45 Hoorspel.
,
2<1.00 Tipica-Orkest. ..
20.30 Nieuws en mededeelingen.
20.50 Dansmuziek.
21.15 Sluiting.

NirOlll (l\I~J.eis>cll)

Batavia. II 190.
l7.00 Conc('rt Javaansch OameIan-Orkest
"Wiroll1o Sedjati".
.
19.00 Nieuws.·
19.20 Bel1on~-OTkest.
19.30 Arabische muziek.
Zemlers ~ GSII 13.91,GSF 19.82, GSB 3(M
20.00 Ha waiianmuziek.
·20.30 Balineescha gamelanmuziek.
21.30 Big Elm. Fransche orgelmuziek.
20.45 Ja~n~c'ne . H~~~,ren.
.
22.05 "E'mpire exchange".
Krontjong-Orkest
"Llef
Java".
21.00
22,20 Concert van· Qlaasmu,Ziek.
23.00 Gevarieerq programma.
Batavia II 190, Priok 99
23.50 Gramophoonmuziek.
24.00 Nieuws en mededeelingen.
22.45 Lezing over den Islam.
0.20 Quintet.
23.15 Krontjong-Orkest (vervoIg).
0.30 Sluiting.
23.30 Sluiting.
.

Bf\tavla I 12~ 1\1.
6'3Q Oyil1nasHek.
..'
6:<J5 ~uchtige g\."ap1p~lioonmu~i·ck.
7.00 ,~Gra1ll9pl1QOnlJ1~~Zlek .(aIleen over de
6 archipelzenders).
.
8.00 Sluiting..' ,
:'
1).00 Popll1air ,prQgl'amm~.
-11.40 Morge'nwljdmg .(N .r.C.R.O.-spreker).
~
12.00 Weel'~richt

12'.03 $eri~ll~ mti.ztE:~.

)2.39

13.~

'.

:~'~pl~~f~k:.·

,

\

14.20 Persberlchtoen (herhaling).
14.30 Sluiting.
18.03 Populair allerlei.
,\8,15 OP. verkenning,
18.45 j\tgentijnsche tango·s.
19.00 persberichten.
:\9...~ 9Pera-concert.
.
,29·00 Ret Nirom':'Orkest.
20.30 Aigemeen buitenlandsch j We'ckover~iqht door den heer J. ~. Ritman.
20.p5 .Populair concert Nirom~Orkest.
2'1.45 De Mills-Brothers.
Dansmuziek.
'popula.ire gra.qiophoonmu'ziek (zenders, PMN, Priok, Soer4baia I en
.<XAC)·
23.00 SI\1ltl_ng.

i~:~

I

Batavia I 157~89 r\~., .'Ba'tav;la '.11;61.66 M.·
7.00 Ochtendconcert.
8.30 Sluiting.
W,09 'tQl:flnW.f~qnmu~~e~. (~Ee~n op Ba~
avia D.
.
11.00 Vervolg gramofoonmuz:'2k.
I
1430 Sluitip.g.

17.00 GramofoonmUt~iek.

17.30 Persberichten.
17.45 Oramofoonmuzi€k,

ll,-CO Bluiting.

·~'-'llchmuziek.

·15.0G Slu·itir.g.

.
17.00 Filmqulziek en zang.
18.CO Bridge.
1~,15 Het, Royal. Opera ol'cnestra.
.
18.4~Per.sbedc~lten. Op 90 M.: Muzikaa\
,programma.
'.'
'.
19.00 . Piano-syncopations.
19.20 MHitail'<3 muziek.
20.00 Concert door het Orchestra "Tipl'ca"
.
.
~sscl)~n~.~9 .~n 22.@,.heq.ti\~Jl-.
ding interessantste gedeelte Phohiprogramma.
21.00 . Vroolij-ke ~ijsjes.
2,1.39 X>.ansmuzlek.
'. 22.00 . ,Krontjoilg: .
23.00 Bluiting.

Nir·O.lll (~laleia'ch)
17;00
17.30
18.00
18.30
19.QO

22.00

'. "

lJ.n. y.

58.03 ~I. en 90.63 1\1.
'600 Gramofoonmuziek.
9:00 L:chte muzi)k.
10.00 Voormiddagcol1cert.

19.30
2Q.30

.liJ.39 Lunchcop.cert Niroitl-Orkest.

ktQO

Bnndoellg P. 1.\1. Y4

13,00

1,7.00
17.l5
1,1.30
17.45

Batavia II 190
Gambang-kromongmuziek.
Chineesche muziek.
Arabische muziek.
Ambol1eesche liedercn.
~ieuws. .
Hl;\waifanmuzlek. .; ,
Voorlezen Uit·'den Ko'r'an.
Hannonhul1-0rkest.
·Sluiting.
Ba~doeng if 103, p~p .~,
Arabisch'a llederen.. , ..' ,
Javaan~he gamel;Ulmuziek;·
Chine,e~he IJl4ziek.
Amboneesche ,liederen.

Bandoe~g II 10.3, '~~~\I 45
Krontjongnitiziek.
..
Soendaneesche liede·ren.
Nieu.ws.
Moderne Chineesche
mtiziek.
t .,.
'
Bandoeng II ,103
. 19.30 ,Adzan.Lezihg over den Islam.
13.00
18.30
19.OP
19.15

Personolia

21.10 Persberichten.
21.20 Gramophoonmuziek.
.
21.30 Dr. A. R. Zimmerman, spreekt .ove:o
,,!l\ternatiC\nale Arbitrage". '.
21.50 Tweede Iersche gramophoonplaten~
concert.
. ,
.
22,20 ,.Men verlangt per ... ", cause~ie.
22.40 Qansmuziek.
23.00 Sluiting.

. ,·i·

Pholii
z5..51.·~1.
21.00 .) Wilhelmus.
21.00 Gramophoomnu21iek,

;

•

.~ . a
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l
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•
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Diversen

TENNISP~N.EN' VAN ,DER aOUT~
LAAN. Nog eenlge avondbanen te huur
:t~g~n ,bl1ll)ke pdj~~n. tiitsteken~e
·llcht.~~lk en Pi'~ti~ .~~b~s~·~re~.:a.ii'~e!
,ma~n.~en sp:eclf\l'eqo~dHtes. ,Inllchtln'gen ,WI. 336.
M 4832
,
'

Ver-

Onverschilligheld doodt alles,'en eel1
onvers'chlHig mensch wekt vertrouwen
noch g~negenheld. (De 'z·ak~nwereld).

.}lolue (E. I. 1\. R.)

)

GoIU..mg:te 25.<1 1\1. i\zie-uLtzending
20.3'0 Nieuws.

20,45 ConceH.
~1.15 Nieuws (Engelsch) .
21.30 Nleuws (Japansch).
21.45 (Kdeelten uit de opera "i).~da:'.
'22.30. N~:.!uws.

Z~e8en

1\NDERE ZENDEII$:'

~enders: "DJE 16.89, DJQ 19.63 (v'"n
20.30 .uur), DJB 19.1-1 eli DJA 31.38

Nirom: Buitenzorg 182 M., Cherlp91,l 105
18.25 Volkslied.
M .• Pekalongan 92 M., SoekabO'emi ·.lj}~,M.,
18.30 Lichte muziek.
Bando€ng 120 M., en de i\rchipetz~,,~rs
Bandoeng (Y D OJ 20 M. 27 M. ~p L;P) "en
19.30 Nieuws (Engelsch).
.
29 M. (P M N), Soerabaia I (Y 0 B> ,25. )to
19.45 Lichte muziek.
tU$schen 8.00 - 14.30en 31 M. (Y D·A) tvpn
20.25 . OrO'cten aan de luisteraars. ~
20.30 Nieuws en economisch overzicht.
I 6.~0 - 8.00 en's avonds, Tandjong Prlok
20.45 Quintet Op. 165 van Fr. SChubert. ('f. D.A) bO M. tusschen a.OO - 14,3y\en roI?
, 21.30 Nieuws en economisch overzicht
99 M. (Y D A) van 6.30 - 8.00 en's .avpp.p.s.
(Eng. DJE en DJQ, Ned. DJA en
NirOlll Oost- en Midden-Java, 5Qerap.aia
DJB).
II 196 M., Senlarang 122 M., Malap.g· t9~ U., . \
Djokja 181 M.• Solo 188 M., TjeI)ge.. 1~):d.
2l.45 Radio-journaal.
D.R.V.: Buitenzorg 156.25 M., ~oekabC)e22.00 Ie akle van "Die Walkuere".
ll1' H2.U lU.
'
.
23.00 De dichter Otto v. Taube spreekt.
Radio- Ver. 1\Udden-Java: 161.29 M. en
23.15 "DIe zertanzten SClluhe", sprookje
van Grimm.
188 M.
.
AJg. Radio Ver. "Oost-Java:': 109,89 .'M.
23.30 Sluiting.
en 61.29 M.,
,,.
Luyks Batavia (C,) 143.01M., alleen wetk':'
dllgen 8~ '"- 10 en 5~- 8 UUt.
.' .
.Erres. W.-JavaBat.Y.
G. 4' 106 ,M;
B. B. C.
(regelmatlg op uren, dat de overlge ~ertd.
. .
Zenders: GSP 19.60, GSD 25,53, GSC 31,32 stations zwijgen).
Van Wingen, Pekalongan: 91.74 M., ~e.
6.30 Big Ben. Leonatd Henry (cabare- rabaja 14.0 M., Semarang 103.09 M.,Ma.
t~er).
' '
6e1ang 91.74 M .. Madioen 101.53 M.
6.40 Causerie ,.Scientists at ,work".
Radio 1I0lvast, Soerahaja: 159.5 M.
7.90 'Een bezoek aan Cambl'idge.
Singapore, Z. H. 1.,49..9 M.
, 7 40 Kamenl1uziek.
Penang, Z. H. J., 49,3 M.
.8.10 Nieuws en mededeelingen.
Kua.la Lwnpur, Z. U.E., 48.92 en ,111l10.
8.30 Sluiting.
Philips-Radio, Eindhoven, elken WO'etudagavond op 19.71 M. '. .
:.: '
Ze~ders: GSII 13.91, GSF 19.82
Pitsburg (U. S.A,) 48.86·M. vanaf 4 UUl

n:

30.

.

.

18.30 Big Ben. "Der Bett~lstudent".
19.32 Oim~ma-orgelrecital.
19.55 "Food for thought", causerie.
20.15 De B.B.C. Singers.
.
20.30 . Nieuws en mededeelil1gen.
2Q.5Q ,,soft lights and sweet music".
~1,15 Sluiting.
Ze1l4ers: GSU 13.91, GSF 19.82 GSB 31.55
21.30 ,Big Ben .. B.B.C. Danso~e~t.
~
22.00 Concert B.B,C. Empire:-Orkest.
23.09 "Under Big Ben.", causerie.
23,15 Militaire mUZiiek.
24~()() ~ieuws -en mededeelingen.
0.20 Gramophoonmuziek,
0.30 Sluitiug.

Volkenbondsz,ender(lladio Natiol1~) .38.41
en 31.27 M. resp. ZondagJi 6.09 -~. 6.4ti en
8.15' - .9.45 uur.
.
t
,.
.
1I0ngkon" 49.06 M., 31.49 M., 1~.75 M.
of 16.90 M. 15.40 --: 22.40.
:'...
Rio de Jaf\dro (Braz1l1e) 31.58 M. 5.30'6.15 uur (onregeImatig).
.
.' .'
Melbourne (AustrallfH 31.55M.,
<Jag. Donderdag, Vrfjdag, ~~t~rJa.,g 17.$0 -.:..
19.30 uur..
.
.
'" . Rome 31.13 M. en 25.4 M. .resP.~ol\dag
·Ma.andag, Woensdag, Vrijdag yanafl);30. 8.00 uuren dagelijks 20.4.5 ..:..;. 22.45: .6.30
1.30 uur.
Madrid 30,43 M. 5.45 - 8.30 uur ~Qndag

Paris-Cololliale

29.04 M. 2.0c) - a.3Q
/ .
. Vatlcaan-stad .19.84 M. 23.00 - 23.\0 uur.
8Qdapest: Zondags van 21.30 tot- ,23.30
op 19.52 meter. Maandags 6.30 .tot· 7.30 op
32.88 meter.
'.
Bangkok 19.20 M. Maanda'gs van :20,30 ....:.

Zender 'fPA Z. 19.68 M.
18,~

I

:

w:oeJU.

1.30 -

3 30 UUT

Rilysselede
uur

P~III,. <1S

19.30 Vool'1ezen tiit den K6r'ail.
...... """
Bancfoeng II i03,P'~ill;~5
-2,030 Cha3idah. ..
.
20:45 Arabiscpe . lle4eren. metzal1g.
21.15 M9d'erne Arabiscl)e muz~ek.
21.-30 Sluiting.

.,

<?'P

"

l.8.30 9pera-klankfm.
19.30 ZigeUner-muz~~k.
.
~
20.~ Conce.rt .doorde m,uziekcIub llOud~
Batavia."
21.15 Gramofoonmuziek.
21.3Q Pho.hi..re,lay: Over "Internatlonale
.i\rblt.rll~". . . . .
.
21.50 Gr~lnofoonmuziek.
22.00 The four ha'ppy TQmmies.
22.30 Oramofoonmuziek.
23.00 Bluiting.

19-;20

Ric1}~rd $;hmiU~rger-T~io.

Persbericht:en.

."

~" ·18.00 Gymnastiek.

Pllri8~:~oloninle

Radio-programma 's

~ ,~

'

he,t oog,enbli~is het. de t;lak v'an
.'s wereids staatsUede'n het beste te maken van d~ kansen,die de gebeurtenis,
.sen
. der vorige weken hebben gescha~
PLANTERS-WEOUWE met kinderen
pen.
Devaluatie lost de probiemen, 'd'l~,
uit' beschaafd milieu, alge~eene ~ntde wereld plagen, niet op. Maar het
wikkeling, vlceiend Engelsch sprekend,
zoekt .vertaaJwerk ~ng~lsch-~ollandsch 'biectt lllenige' k3.ns om voorwaarts' ~~
of omgeke'erd tegen kolom- of maand- 'komen langs wegen, die versperd leken
b.etaiing. Ook ge~eg~n conversati.e:--le s zcoian~ een groe'p der ,meest belang'rifke
'valuta',s halsstarr.1g· aan deflat'ie .va~'tte geven. Brieven onder No. M4847 gat.
hie~d·en. (The ·EcOnomist).
"
·Nleuwsblad. '
__u'"
Wie te veelonderzoekt, .vlndt vaak
meer dan hem lief is .. (De Zakenwereld).

Ml

v.

i

'

verluijg~aar

n,i..; __-; -., -.-:---~-;:--.--;-:-'"~--;:--7

SINT NI·COLAA8.-CAPEAUX. Diverse
soorten gereedschappen en. andere benoodigdheden voor flguurzaag- en l1out-:
DRIE-BLADIGE SPIEGELKAST, sha- t, 100.-;- ~ont~nt. Brieven onder .Nd.
snijwerk. Toko Diana, Pasar Baroe 107, bloon- en borduurpatronen ,(y09r kus- M .4,80~ bU,re~~ ~~tavi,~,~s?h, ~ie,¥~~l?l~~.!
·Batavia-C.. .
M 4846
sens en kinderkamer), Emma-bilJartta.
Het 'verschU t,ussche.n re~~lt~ten en
. MEJ. A. J. ,LUC.A8, R·i~lerlaan'.l~A. fel,. te koop aangeboden. Adrfs: O. A.
gevolgen is, dat, terwijI resultatenzljn
OEMEUBILEERO RUIM HU~S, d~ie Aan-maak to'i1etten, corsages 'e.nbio,e- ~oorop, ,~atoetoelis 53, tel. 62 Welt.
slaapkam~rs, per 1 Februarl .1937 ,te,; m·e~. O'pleidlng t~t costl,limiere .~h'
M 4838 wat gij verwacht, gevo'lgen zljn wat gij
krijgt. (pe ~a~~nwe.rel.~).
. \>
~uur gevraagd voar geruimen, tiJd., Bl'1e-; <:pupeu~e. Z~er billijk tarlef.,
MA829' . d.···"~,
•
. N
M 4757 b r a'u Bata'
~
.
. K~~SIVAL-~IR.OOP IS het aa,ngewezen
ven onder
0.'
u e
.
.
'.
'
, ..
. idd I t '
h'" t
Prijs verlaagd tot
VLAGGEN.Vh;l.ggen, rOQ~wlt-Qlauw:
viaasch Nleuwsblad..
.VOOR UW SINT... NICOLAi\S F~gsT:. m. '. e eg~n .. oes en.
Wolvlagget:tdoek,
kleure~ht <ldanthren)
. .
. ' . ~ 'Onze uitgebreide collectie: Ch~.ola'de- f ·1.55.
M 4828
2·35
X,
l.5DMtr.,
compleet met w'impel'
Even goed .als de in ons land gevestig-,en Marsepain figuren, ChQcolad~- ,en
en.
koord
f
15.
Het
Woonhuls, Noordwijk
de bedrijfslelder - vooral in de~n. tijd: BQte:rletters, -Bonbons in luxe dqQ~n, .,~ENWQW~R.- l?~~ TEC~IEK en
Het is even moeilijk ongelijk te krijtelefoon
302
WIt.
M
4831
- met eigen oogen zijt,l buitenlandsche geurig ,gekrulde sP~cuI~·;1S,.en~. "T~koto~_~ ,~le~ ,·d,u.~r .~~~,~t "met d~n Grand 23,
gen
tegenover zichzelf als gelijk tegen"
t,
afzetgebieden behoort te zien,teneinde "Lay" Passer Barqe No. 89 en9l, telef.: r~~?C ,~~ro~>n~e ,.~.e~t.~on. uurwerk. Het
over anderen. (De Zakenwereld>'
persoonlij~ kennls. te maken metqe No. 201 en 202 ,WI. F1liaal ::ijoekbrug: \?9.~~- .~~,~~lv~'r~~ls,.~l~~delweg 35, teLEERBOEK MACHINESCHRIJVEN 10marktomstandigheden, zoo Is het ook' Passer Baroe 2, telef. No. 205 WI.
; '1~!09l1: 4.286 'WIt.
M 4835 vlnge~s-systee~,vo~r jda~lkaal o.l\derMASSAGE GEVRAAGD van masseur.
een gebiedende eisch, dat on~e in het
M 4'8 33;
wljs ',en zelfstudle, dQor SJ. '1a.rt 'Eck,ls Brieven onder No. 907 de la Mar Azn.,
buitenland gevestlgde officleeleverte' OQED .ONDE{RH'OUDEN INBOEDEL, verkrijgbaar in elken ~oekhande-l.·
Batavia-C.
M.4839
genwoord~gers zooveel mogelijk op de ENCADREEREN. is een kwestie van'~i~'kam~~,'~RtntQq'r, ,~~~k,am;er, 3 slaapka- ..
. hoogte blijven van1de wenschen, welke; smaak. Laat ons voor U enca~reeren.mers, 'ged€~lteUjkfa9rikaat
d. Pol, l~ -------~------"' PATENTEX is (;mmlspa~r voor de hyin: het Nederlandsche' bedrijfsleven be- Groote' keuze lijste~l en passepartou.t.s·:.tt.er.. o~~r. namea. al1~~~oq~n, :~mstre~~s:".';Ee. n v.erstandi g. me.nsch' kan haast giene van de moderne vrouw. In elke
staan. (Offlcleelo'rgaan _van 'het Ge':' 0; Kolff &.Co., - W~ltevr~den.. .. .,19 '. Januart. .,ijev·ragen telefoon ··W~lt. ,!lebb~n.. dach is nooit gejaagd. (De Za- apot»'eekel1' drogis~eiij verkr,ijgb~i'ar..
M·4825;!2807."
: . .
M 4836 ~enwereld)'
M.4830
nootschap voor reclame).'
, .'
"
.&4-

,

' ( .

te groot als e~n te . P~~~9~HOOL SILVESTER. Gevraagd
klein percentage .zou verkeerde gevolgen dames en heeren voor nieuwe dansclub.
teweeg brengen. Een te klein percentage Lesgeld f 4.- per maand. ~an.meldi.l]-~:
zou voor het bedrljrsteven 'dit tuneste OUde Tamari~deraan69.
M 4844
gevolg hebben, d~lt het dan nlet over- L
.
' ."'"
.. , .

. schen, zoowel

. ....M 4739\ ~la~kelijk. te bereiken.' SC.h.ltterend U.l~-;

.'.

,

,

i

Welt,

..

~..4 ,

f

.; i

.

'

~- '

::

(BelgHH

Volkslied.
22.00, .'
18.30 Concert ;(relay Radio~Par1s).
Saigon 25.50 M. 19.30 - 22.00.
19,39 Nieuws (EngeIsch>. .
19.45 CQl1cert (vervolg).
2();15 ;Nieuws.
l\Ialeische ,Zenders
20'45 Cpucex:t (vervolg).
21:30 {nternationale kroniek;
.
NirOlll Ballc!oeJ1g -: 103.meter..
214Q . Causerie: Het 'leven 'in Parijs.
Nliom S,oetabaja II: 96 iu-eter.
:':n:50 Koloniale koen:en ..
Nirom Remarang: 111 meter.
22.00 COIl-Cert. Pl.et soli§ten (vocaal en. 1r.-, Ntrom. J)JokJa,: 127 meter.
strunlentaaD.
"'rl-zender Solo 36.30 mewr.
23.25 Koersen.
Vadera. DJokJa 87.97 meter.
23.30 Sluiting,
Vorl, Baudoenr 107,63 metet~
'. \

.~.';

~

)

~

..

:

"

'

'

•

"

• .

.

,-

,

van Woells'dag 2 December 1936 - V1JFDE Dti\D,
------'--~---;-,:;j" -.'~'-'-'- -"':--'-:---,----'-_~
.._~ __,

De heel' C. C. vall H e I s dill g e 11
wljst erop, dat indien het arnendement
werd aangenomen, ook andere b.v.' de
rechterpjke ambtenaren hetzeltde recht
zouderrmoeten verkrijgen.,
.
De R. G. sluit zlch hierbij aan.

De ' Militaire -- Pen-sioenen
Geen

voor leqer-ortsen
" " ,.

r

Ttcee amendementeu nan mr, Bluatuo oeruiorpeu
In de gisteren gehouden rvergaderlng
van lhet College van Gedelegeerden kwam
eerst: aari de or de de voortzettlng del'
behamdeling van de wijzlging del' kapokbelamgen-ordonnantie.

aIleen
gaat om de, onderofficieren,
maul' ook om de officieren. Voor een
overgangsbepallng als door den heel'
Van Hetsdingen, op een suggestle van
"Pro Rege", beplelt, kan de Regeering
dan ook niet gevoelen. Wat de suggestie
. De' he~r ~ eye r houdt een eenlgs- van lIOns Aller Belang" aangaat, die
ZI~S.
Ul~vo~rlg .betocg terzake van de zou de kwestie niet' aileen tot 1945 doch
leldlll1g del' Kapokcentl'ale. Hoe meer ten, zelfs tot 1955 nitstellen.'
deze overgelaten WOl'dt aan het, particuliere element, ;hoe betei' spreker 't zou
Re- en Dupliek
vindren. Spreker herinnert aun het
amemdemellt-Feuilletuu de Bruyyn, dat
De heer 'If I a a u w dankt den Redestijjds
behandeld werd en eveneens geeringsgemachtigde ,'"oorde tegemoetl'eeds~
aandrong op een particulieren komende
houding, ten' opzichte van
inslam in de dagelijksche leiding der Ka-, verschillende: van spi'ekers wenschen
pokc(entl'ale. Spreker stelt voor het 2de aangenomen'. Spr. handhaaft nochtans
,lid V1an al'tikel 3 in verb::md hiermede zijn inzlcht omt1'ent de wenschelijkheid
zood::unig te l'edigeeren, dut de dagelijk- van het treffen van een ove1'gangsbesehe leiding del' Centrale berust· bij den paling en omf-rent het recht, dat aari de
voorz~itter en den secretaris.
officieren van gezondheid C.S. behoort
te worden toegekendom hunstudie-'
De
Regeel'ingsgemachtigde, de heel' tijd te doen medetellen. Spr. is 'dan ook
H aft, ~irecteur van Economische van oordeel, dat zijn amendement niet
Zakelll, wII trachten den heel' V/ey~r te veel vraagt. Terwijl in waarheid de
geruSlt t.e stellen. Voor ee? beduchthl;ld studietijd voor een arts 7 a 8 jaar is,
als dlool hem bedoeld, besta~t geen re-, . heeft hij slechts gevraagd om 5 fictieve
den. "Er is vol~oende en goede s~men- , dienstjaren.
werkllng tusschen de
verschlIlende
;
groewen, jwelke iil de ,centrale verDe heel'S 0 a n g k 0 e P Q n blijft
tegemwool'digd zijn. De leiding del' het standpunt del' Regeering steunen.
Oentlt'aJi zal dOOl' de voorgestelde wijzi- Met
het amendementvan den heel'
ging geen verandering ondergaan. S'pr. ,Blaauw kan spr. echter niet meegaan.
.heeft nochtans geen bezwaar tegen het In wezen bestaat er tusschen de offidoor :hem vool'gestelde amendement. Spr. cieren van gezondheid, militaire apodeeIt verder mede, dat in het 25 millioen- thekers en miJit:J,il'e paardeIi~sen en
plan is vervat de bedoeling tot steun- hun bul'gerlijke collega's Jgeen verschil.
.verleEening aan die inlandsche,sproducen- 'Als militairen kan men hen in feite
ten, (die voldoende zekerheid geven.
niet beschouwen.
•
Hett ontwerp wordt ve1.'volgens z.h.s.
aang~enomen. '
De heel' Vel' boo m blij ft eveneens
. , .
zijn standpunt handhaven. Eij heeft
,'Vervlllg voor )31utelllau(1
zich nooit principieel tegen een pensioenskorting
gesteld.
Hij kan zich
Da:n is aan de orde de ontwel'p- voorstellen, dat op dezelfde gronden
ordonnantie tot regeling va'n de wel'vin~ I tot een verlaging van de rangspenop Jatva en Madoera van Inlanders tot I sioenen wordt overgegaan. Dat mtm
het v'errichten: van al'beid in het buiten- echter komt tot een a f s c h a f fin g
land.
van het rangspensioen lijkt spr. onjuis~
De lieeren T ham rin en So a n g- en hij vraa~t of het niet mogelijk is
k 0 Ee p 0 n verklaren zich tegen het dat pensioen te handhaven, eventueel
ontwlerp, dat vel'volgens z.h.s. wOl'dt met
inachtneming 'van verschillende
aangEenomen, onder aant-eekening, dat de factoren in verband met den toestand
juist genoemde leden geacht worden van's Lands schatklst.
tegel1l te hebben gestemd.
De Regeerlngsgemachtigde, de heel'
M ar i n iss e n, merkt naar aanIei-,
Dc .1\Iilitail'c I~ensioc"en
ding
van het b~toog van den. heel'
Verboom op, dat 'het, moet gaan tus-'
Hie~rna is aan d,e orde de voortzetting
schen afschaffen of handhaving 'van,
, ,del' lliehandeling van de Militaire penhet rangspcnsi6en. ' Een tusschenweg
sioel1lreglementen.
\
'
;
Rem~eringsgemachtigde is
de heel' bestaat er niet.
Den heel' Blaauw wijst spr. erop,dat
Mall' i n iss e 110, kolonel del' Intendanct:e, hoofdambtenaar tel' beschikking onbeperkte handhaving van {let diensttijdpensloen tot datalle behnghebbenvan dien Legercommandant.
den ,zullen zijn "uitgestorven" niet 1110Sprr. begint met een woord van dank gelijk is.
voor de instemming, welke het ontwerp
Wat' de officieren van gezondheid
in helt algemeen gevonden heeft, doch er
ziju. mog verschillende wenschen geuit, betreft merkt spr. op, dat deze natuurlijk officier zijn,maar toch niet geheel
welke~ spr. in beschouwing rieemt.
AIlEereerst schel1kt spr. aandacht aan als officier kunnen woqien behandeld.
de ofpmerkingen van den heel' Blaauw, Al gaat spr. niet zoover ais de heel'
toch 'moet dit erkend
waarwan de Regeering met belangstel- Soangkoepon,
worden.
De
officier
van gezondheid is
ling lkennis genomen heeft. Spr. zet dan
in. allgemeen zin uiteen, welke motieven eigenlijk een tusschenprOduct, voor
aan hlet Regeeringsvoorstel ten grondslag wien dan ook een soort tusschenregeling
Uggen, waarvan het voornaamste is het moet worden gevonden.
versclhil weg te nemen, dat dusver met
Natuurlijk zullen zij ook weleens webetre1kking tot de pensioensbepalingen
heeft bestaan tusichen de militaire en gens dienstbelang gepensionneerd moede bUlr'gerlijke landsdienaren. Een ver- ten worden, doch dit kan worden opgedoor verrulming van de afschil,
waardoor eerstgenoemde groep vangen
vloeiingsbepalingen.
bovem de andere bevoorrecht is.

I

I

Spr:. verdedigt vervolgens het standpunt dat in het vool'stel is ingenomen
ten o)pzichte van de officieren van gezondhleid. De grondgedachte, van het
amemdement-Blaauw, beo,ogend dieofficierem van gezondheid, militaire apothekers
en militaire paal'denal'tsen het
recht te schenken hun studietijd mede
te dOlen tellen, acht spreker niet juist.
Wanmeer de officier van gezondheid in
die~stG treedt heeft de troepenofficier van
overerenkomstige positie reeds eenige
jaren werkelijken dienst achter den l'Ug.
De Reegeering kan het amendement dan
ook lliiet overnemen en moet aanneming
daarvtan ontql.<ien.

Amemtem.ellten
...'"

Bij de artikelsgewijze behandeling
voel't de heel' Roe p het"" woord over
h'et amendement-Bla:.i.uw C.s. om de officieren van gezondheid, militaire apothekel's en' militaire paardenartsen ,het
recht toe te kennen hun studietijd te
doen medetellen.

Juvusuiker- nuar Hullund

Geheele irrigatie complex kost
1 ~ ~nillioell

Nadere hlzonderheden vult . 's ministers

Na al hetgeen de laatste jaren te
doen was om de draineering van de
Rawah Lakbok, is. het bericht dat de
regeering aan de provincle West-Java
een subsidie van f 70.000 heeft verleend
ten' behaeve 'van 'net eerste gedeelte del'
werken, met voldoening vernomen.
Met het complex der geprojecteerde
werken voor den afvoer van het Tjitandoej-water dat telkenjare in de
West-moesson de Lakbok zou blljven
bedrelgen, zal thans een aanvang worden, gemaakt, Maar even grootsch als
het. totaal del'. werken zich doet aan~ien - naar schatting vorderend 6 a 8
J~ar ,waterbouw~ en. wege.nbouwkundig
werk. - ~ven beschelden IS d~ze a~n
v~ng, aldu~ het A. I. D. De mtvoermg
van he~ eel.ste gedeelte del' werken tot
normahseermg van de Tjitandoej, b~
teekent slechts, dat, enkel~ lussen mt
den lpop va~ deze grensrivler tusschen
West- en Mldden-~ava worden weggenomen.
.
Van de drie gedeelten wanin de verschillende werken zijn onder te brenaen
is het eerste het voorkomen van in~n~
daties., Een, snel1er~ ,af'loer" van' water
van de 'Tjitandoej is het" ineest urgent.
Vandaar deze normali~eering van den
lo'op als eerste werk.
V~rbetering van den waterafvoer uit
de Lakook zelve is een tweed..~' phase en
daarna komt men 'in de derde: -de" be-'
vloeiing del' aan het water ontworstelde
streken.
Als wij vermelden dat de kosten van
het geheele werk ap omstreeks 11,4 millioen gulden zouden' kunnen worden
begroot,' ziet men op hoe bescheiden
schaal wordt begonnen.

In de zoo vlutst ontvangen luchtmail
vinden wij nag' het volgende over de
voorstellen .vanden minister van kolo'ufen aan de Tweede Kamer met het
doel, de Invoer van bultenlandsche suikers in Nederland te vervangen door die
van Javasuiker, waardoor cnze lndustrle
ongeveer 85.000 ton naar het moederland zal kunnen verschepen. Enkele
spatleertngen zijn van ons. \

I

De h er B I a a u w' verklaart zich
nog niet gel1eel.overtuigd.
,Aan de ,orde IS vervolgens een tweede
ame~de~ent van de heeren Blaauw,
Sosrohadl~oesoemQ en Verboom, luidende,;.als voIgt:
,
. "Deze ordonnantietreedt in werking met
mgang van den dag lla di·':ll harer afkond.iging el: is van toepassil~g op alle penSlOenen mgaande na dien daO' met dien
verstaqde, dqt militairen, aan wie bij de
thans bestaande bepalingen bij het verlatet:l van den militairen dienst een keuze
i~l uitzicht is g'csteld tusschen een penSlOen krachtens de voor..schriften van het
K.B. van 4 December 1919 en een pensioen
kl'achtens de vool'schriften van het K B
van 2 December 1926 het· recht' b'ehoud'eri
hun pensioen overeenkomstig de thans geIdende regelen te doen bepal'cn op den
voet van eerstgenoemd K. B.".
0

f

Dit .amendemeIit wordt zonder d i sc u s s i e i n s t e m min g g e _ ' EXPRES MET STEENEN B'~OGELD
b l' a c 11. t en met 5 t e ff e n i 0
s tern men vel' w Q rp e n.
'Tusschen het station Kertosonoen
(V 0 0 r: de heeren ,Sosrohadikoe- Ngandjoek werd de dagexprestrein met
~oemo, Verboom, de Hong, Roep ~rt... steenen bekogeId; waarvan het gevolg
Blaauw.
, , ' w ! l s , dat een del' ramea w~rd vernie-ld.
'r e g en: de heeren Weyer SoangUiterst moeilijk was het voor het
"koepon, Moh., Ncor, Soetardjo, Pl'awoto, treinpersoneel, om onmiddellijk de juiste
Van Helsdingen, Kerstens, Kan, Tha'm- hoOgte op het baanvak, waiuvan gegooid
rin en de VoorzitterL
werd, te bepalen, zoodat enkele teleDe ontwerp-ordonnantie wordt ver- gl'ammen I noodig 'waren om' tot een
volgens
z.h.s.
aangenomen, hetgeen juiste opgave te komen. Het bleek toen,
eveneens geschiedt met de ontwerp- aldus de Ind. Or t., tel' hcogte van
ordonnantie
tot nadere wljziging, en desa Nglawak, district Kertosono, te zijn
aanvullingvan het pensioenreglement geweest en oill:niddellijk is de politie er
V001' Inlandsche schepelingen.
cp uit getogen om den dader te vinde'n.
Hierna wordt de openbare vergade- Een jeugdig bewoner van desa' Nglawak
ring geslote~. ,
i~ als de schuldige aangehouden.
,
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Jetpans be.5tltltt o'ver v manilaatgebieden
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De eillllltlen in lte Stille ZU;l!zee

CRl'flEK DER PERMJ\NENTE
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.De Jl,nvah' Lukbok-werken
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H e t a men d 111 e n t w 0,'1' cL t
hie, rna In s t e 111 min g g ebr a c h t e n ' met 7 "s te m 111 e n
v 0 0 r e n 8 s t e m men t e ,g e n
vel' w 0 r p e n.
(Voor : de [ieereu Soetardjo, Prawoto,
De Hoog, Roep, Blaauw, Sosrohadikoesoemo en' Verboom, Tegen: de heeren
Moh. Noor, Van Helsdlngen Kerstens
Kan, Thamrtn, Weyer, SOangkoepon el~
de vooraitter).
De heel' B I a a u w herhaalt ~ijn
vraag betreffepde de subaltema en di:'
rigeel'ende officieren van gezondheid. ",
De Reg e er i n g s gem a c h t i g_
de' ant\yoordthierop, dat de bijzoncte1'e bepaling' van de subalterne officierep
weI. get:rof!en:is en van de diriQ'eerende
niet, wijl bij" qoor'dienen van °eerstge_
noemde offlcieretl weleens mQeilijkheden
kunnenlntstaan en bij de laatsten niet.

l\IANDA~

rillg over te. btellgen. De Japansche regeering stoort' er zich intusschen in het
geheel niet aai'lt. Voor den schijn stuurt
Een Oeneefsch correspondent van h~t zij ncg rapporten over haar ,bestuur in,
"AIg. Hbld." schrijft in een artikel over doch da~l'mede schij11t zij zich van alle
de jongste zitting del' permanente verdere verpUchtingen als mandaatmandatencommissie te Gelleve o.a. de mogelldheid <mtheven voele,n.
volgend~ regelen, die een helder en juist
licht werpen over de Japansche capaci..
Samoa onrustig
t~it tot het beheeren en besturen vall
aan dat land· toevertrouwde gebiedell.
Tell slotte, behandelde de, commissie
Nadat eerst del' Belgische regeering
nog
het rapport van de regeering van
lof was toegezwaaid voor haar bestier
in den Kongo vervolgt het verslag als NieuW-Zeeland over haar bestuur van
het mandaat West-SanlOa. Gewoonlijk
voIgt:
moet Nieuw-Zeeland heel wat onlusten
Een heel wat mindel' goeden indrtlk op dit eHand rapporteeren. De nieuwe
maakte het rapport van de Japansche socialistlsche reg'eering kon ditmaal
regeering over haar bestuur van de echter met cen schoon lijstje voor' den
Nieuw-Zeeeilanden in, dei?tille Zuidzee. De·Japan· dagkomen. Niet alleen
sehe regeering had hierin medegedeeld, land zelf he eft ziJ' een nieuwe politiek
dat zij thatts verschillende vliegvelden willen voeren t maar eveneens in het
mandatltgebied. Het rapport over 1935
had aangelegd.
klonk reeds, vergeleken bij vorige jaren,
Men zal zich herlnner~n, dat verleden. heel mooi en de heer Berendsen voegde
jaar in de commissle het feit, dat Japan hieraa,n nog enkele opmerkingen toe
de havens van deze eilanden op de mo- over de verdere ontwikkeling. Een algedernste wijze ontwikkeld had, reeds heele' verzoening schijnt te hebben
groote verontwaardiging gewekt had.
plaats gehadktusschen de bevolking van
het mandaatgebied en den mandataris.
Het was duidelijk, dat deze voor m1- Zoo zelfs, dat de regeering den yoor
litaire doeleinden op zulk een wijze uit- eeuwig uit Samoa vel'bannen aanvoergerust werden. De Japansche gedele- del' van de rebellen, Nelson, toegestaan
geerde hield echter vol, dat de havens heeft terug te keeren en zijn beruchte
gebouwd waren, aangezien de handel organisatie, de "Mau" wier strijdkreet
van' de eilandell zicb, zoo sterk uitge- i~ "Samoa voor de Samceezen", weer
breid had.
In het Ieven te roeperr.,'

in

,

Spr. is vOGr het amendement, doch
stelt VOOl' het aantal fictieve dienstjaren
niet te stellcn op 5, doch op 3, hetgeen
overeenkomst met de helft van den gemiddelden Nedel'1and'3chen opleidingstijd.
,
Spr. acht dlt alleszins billijk, wijl ook
Ook ditmaal verklaarde de Japansche
voor de aI\dere officie:en d.~ helft van
Op ,eenige andere wenschen van den den Nederlandschen dlensttlJd medege,. regeering, dat de vl1egterreinen en de
heel' lBlaauw is de Regeering ingegaan
hOllderden vliegtuigen, die zich op de
door thet indienen van een (derde) nota teld wordt.
eHanden bevinden bedoeld waren voor
van \Wijzigingen, waarbij aan die wenDe Reg.-, Gem" de heel' Mar i 11 i s- de vergemakkelljking van de vischschen is tegemoet gekomen.
sen, wijst op het verschil tusschen die vangst.
Met. het betoog van den heel' Soang- officieren en de officieren van gezondkoepoll1 kun de Regeering in hoofdzauk heid. Eerstgenoemden zijn reeds op de
De commissie heeft zich maar niet
weI )n\eegaan. Zij kan echter niet instem- Militaire Academie, dus ,tijdens hun op- eens verwaardigd op deze grove onwaarmen nnet zijn zienswijze, dat ee'h kapi:. lei(irn~stijd, hi militairen dienst.'
heid, in te gaan en de zaak gelaten 200tein, Cdie ongeschikt is voor bevordering
als zij is, aangezien van de Japansche
tot dem naast hoogeren rang, ook ongeDe heel' B I a a u w verk)aart zich be- regeering toch geen toegeven cp, dit
schikt, zou zijn voor de door hem be- reid den in zijn amendeluellt genoemden punt ,te verwachten is.
kleede~ betrekking.
tel'mijn van 5 jaar terug te brengen tot
Intusschen worden de
Ook':' op enkele verdere punten is de 3 jaar.
RegeeIring het niet met hemeens, o.a.
Spr. vraagt intusschen nog om een i n boo I' 1 i n g e n 0 p dee 11 a nten aamzien van de positie del' onderoffi- toelichting waarom voor de subalterne den z eel' V e r w a a rIo 0 s d.
cieren.. Hieromtrent merkt spr. op, dat officieren van gezondheid weI een bijDe Japansche im:mig'ratle neemt beIn perrs en periodiek helaas vele malen zondere bepaling :is getrotfen en voo!' de
de indlruk is iewekt als zou de Regeering dirigeerende officleren van gezondheld langriii toe maar de handel die zich
hierdccr ontwikkelt, komt lliet ten goeten dE2ze lichtvaardig hebben gehandeld. niet.
de aan de inlanders. Ook wOlidt niets
Dit is: een gevolg, van het feit, dat de
gegevem voorstellingen van zaken niet
De
Reg eel' i n g s g e 111 a c h t i g.d e gedaan om, zooals h~t Volkenbondsversteeds objectief waren en niet steeds me- verklaart, dat opneming van het amen- drag voorschrijft, de inlandsche bevolde aamdacht geschonken hebben aan de dement in hetontwerp zonder nadere king tot een hooger peil van ontwikkebelang;en van andere dan de eigen groep; bestudeering niet mogelijk is, wijl, daal'- ling te brengen, de gezondheidstoestand
door afgeweken zou worden van de Ne- is zoo slecht, dat het aa'utal inbcorUn~
gen steeds ach,te1'uitgaat en zoodat (t>n...
Dit geldt ook voor hetgeen door den derlandsche regeling.
stig het, gevaar van uitstervh1:g bestaat.
heel' 'Van' Helsdingen naar voren is geDe heel' De H 0 0 g begrijpt nlet, De J'apansche vertegenwoordiger dr.
prachtt
betl'effende de 'vertoogen der
ondenofficlel'svereenigingen. Ook daal'- waarom hier vastgehoudell moet \vorden'i' Ito beloo!de, z()oals steeds, deopmel'kinien van de commlss1e Ran ziJl\ regee:
)JIJ is "It htlt 003 vql'1oren, dllt het nlet ,,(\n het COllconhmtlelJeglnsel.
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De mandatencommlssie was mindel'
geestdriftig over dezen toestand dan de
heel' Berendsen. De commissie weet heel
goed, dat Nelson niet zoozeer een vl'ijheldsheld is ais een man die uitsluitend
zijn persoonlijke belangen nastreeft en
wiens strijd \tegell de regeering van
Nieuw-Zeelal1i:i zijn oorsprong had in de
economische politiek van vorige regeeringen, diezijn copra-belangen gl'Oote
schade berokkend~. Ook twijfeit de commissie aan de wijsheid :V~Ul een zoo ra('Beale 'koerswijziging in de politiek van
de nieuwe regeerlng, die geen goed kan
doena;lll het respect van de bevolkil1g
VOOr het bewind van Nieuw-Zeelflnd.
Het zal interes'sant zijn te zien of de
vreedzame toestand op het eHand van
langen duur zal zijn.

, voorstel

Zooals bekend, verkeert de Indlsche
suikefcultuur reeds sinds [aren in zorgelijke omstandigheden. Niet aIleen zijn
de prijzen, \waartegen ,de Java-sulker
cp ,de buitenlandsche'markten wordt
verhandeld, beneden den kostprijs gedaald- oo~ onder de hUidige, monetaire oinstandigheden zijn zij gem,iddeld
nog niet op winstbasis - docll ock zijn
de afzetmogelijkheden aanzieillijk ingekrompen. De voorraden' onverkochte
suiker op Java zijn nog zoo groQt, dat
h e t han d h a v n v an" den
~,anplant voor 1937 op
,h e t p e i 1. v a 11' die n van
1936 niet "erantwoord
war e, hetgeen zcowel voor de industrie als VOOr de bevolking uiterst schadelijke I ' gevolgel\ ,zal
medebrengen.
(Hieruit valt de coriclusie te trekken, dat
d~, aanpl~u1t 1937 "A wederom tusschen,
1.3" e,n' 1.4 m.m. ton zal liggen. - Red.

e

Geluksbriefl{aarten voor bet
. Prlnselijk Pua..
Steun voor Jndische partlcullere
zlekenh uizen
De krachtige bezulnlgtng.. die de Indische regeering heeft moe ten toepassen
wegens den crisistoestand, heeft oak de
subsidies getroffen van de Indlsche
particuliere ztekenhutzen, zoodat deze
zlekenhulzen in nood verkeeren.
De vereeniging voor steun in medische
aangelegenheden
voor, Inheernschen,
meer bekend als S. II. M. A. V. I., die
geregeld steun verleent aan de particullere ziekenhuizen van allerlel gezlndten, he eft, toen Prlnses Juliana haar
25sten ,geboortedag bereikte, opgeric}lt
het ;,Prin~es Juliana Noodfonds" om in
bijzondere gevallen - gelden l?ijeer\.< te
brengen voor extra steun.
Nu er extra-nood heerscht in deze
particuliere Indische iiek~nhuizen wordt
naar middelen Olllgezien om den nood
altharts zooveel 'mogelijk te lenigen.
Met hooge toestemming kan iedet' ingezetene van Nederland en van onze
kolonien een geluksbriefkaart rlehten
tot het Prinselijke paar. Op deze brie"fkaart, die voor on's land in een ieskleurendruk en voor de kolonien in blauwen
druk zal vel'schijnen, staat onder' de wa·
penen del', beide vorst~lijke personen.:

"Eerbiedige gelu'kwensch en blijk van ,
hartelijk medeleven met de huwelijk8B.N:)'.~
voltrekking van Uwe Koninklijke Hoog:'
Met het oog op een en ander diende heid en Uwe Doorluchtige Hoogheid".. ,
opnieuw, te worden overwogen, ih hoeAan deze briefkaart is een 'tweecie
verre het moederland steUIl zou kunnen
kaart gehechtldie door den afzender knn
biedeh.
worden gehouden en waarop staat:
De onlangs ingestelde commissie vOor "Tel' herinnering aan het huwelijk van
onze Kroonprinses met Prins Bernhard
de' economische samenwerking tusschen
Nederland ,en Nederlandsch-Indie heeft Leopold von Lippe ,Biesterfeld 'en den
in een tot de, regeering gericht schrij- steun S. I. M. A. V: I. geschonken door'
yen de aandacht gevestigd op de omstan- pet zenden van een eerbiedigen gelukdigheid, dat hfer te lande jaarlijks 'aan- wensch aaIl het Koninklijke bruidspaar"o
zienlijke hoeveelheden buiteniandsche
Ook op ander~ wijze hoopt de vereesuiker worden' ingevoerd en' verwerkt.
Zij heeft daaraan het voorstel verbon- niging, en daarvoor,roept zijde hulp in
den. om, rnet volledige inachtnerhing van van de besturen van: aile vereenigingen,
de belangen van de Nederlandsche sui- cen zeer groot aantal yah deze, bdef':'
i(erbietencultuur, de Javasuiker in dier kaarten oilder het. publlek tebreilgen.
voege steun te verleenen, dat maatrege- De opbrenpst zal dit(l1aal niet uitslui-,'
len genomen .worden oin de bUitenland~' tend worden gebruikt voor het verschafsche suiker door deze laatste te ver- fen van' genees- ,en verbandmiddeitm,
vangen. De regeering heeft gemeend dit maar zal ook worden aangewend voer'
andere doelehlden, als de uitzending van
voorstel te moeten overnemen.
De daartoe noodige voorbereidende .verpleegsters of "voor het onderhouu -del'
'~.
maatregelen zijn thans bij hetministerie 'gebou,wen.'
van Landbouw en Visscherij in' bewBrVanverschillende zijden 'isr'eed\~ ,meking. Het ligt daarbij in het voornemen
JIll de' vocrziening van de Nederlandsc'he de'werking toegezegd. Zoo zal de, K; L ..M.
~n~ustrie nt~t.Javasulker te -dden-- ge;..· Yooi' 100: K.d>brfefkaarte'n - naar IndH~'
de Rotterdamsche Lloyd
~chieden door een del' organisaties, in het meenemen,
levep, geroepen op grond van de land- neemt ook gfatis de zending naar ·Indii~
bouwcrisiswet. '
mee, terwijl de vele kantoren del' NlllMij. in Indie zich be reid hebben vel'De op de Lond'ensche klaard mede te helpen aan de ver~prei
'1 0 tee l' i n, g e n g e bas e e r d e ding en verkoop d~l' briefkaarten.
p l' ij s, w a a r v 0 0 r b . u' i t e n1 and s c he su ike r hie r t e
1 and e w 0 l' d t' gel e "e r d, e n
TEGEN IIET ONDERWIJSRAPPORT
die belangrijk beneden
den k 0 s t p l' ij s die l' S U iDoor de op 26 November te Madioen
:< e r s 1 i g t, i s 1 age r ' dan
gehouden besloten Algemeene Ledenver.
11 e \ bed l' a g" w a a r v 0 0 l' J a'1asuiker zelfs tegenkost-, gadering van den Hoogere Kweekschoolbond werd de volgende ,motie ~angeno- .
t> rij s zou kUnne~\ worden ingevoerd.
men betreffende" de voorstellen van de
Aansluitingscommissie :
'Daarem zal het nood.zakelijk zijn die
marge te overbruggen, door aan de JaDe besloten Algemeene Ledenvergade'/a-suiker een toeslag toe te kennen boring 'van den Hoogere-Kweekschoolbond
g'chouden op den 26en November 1936 ta
ven den prijs van suiker op de vrije
Madioen.
markt.
Kenllis genomen hebbendl! van het rapPOlt van de Aansluitingscommissie zooal~
Deze toeslag kan 110ch rMhtstreeks
dit is gepubliceerd in de pel's,
cp de binnenlandsche consumptie, noch
Gehoord de besprekingen,
op de suikerverwerkende industrie worVan oorde'el: '
den verhaald, aangezien de hier te
Ie. dat aan bedoeld rapport vele techlande uit het buitenland aangevoerde
nische bezwaren zijn vetbondell, '
suiker na te zijn geraffineerd, dan' weI
2e. dat daarmede het stelsel van gein suikerhoudende producten tezijn
lijkwaardigheid en gelijke kap.sen
voor verdere studie voor de abituverwerkt, nagenoeg geheel wedel' wordt
rienten van d'e E. L. S." H. C. S. en
uitgevoerd. Evenmin is het met het oog
H. I. S. zou komen te vervallen ten
op het karakter van het 'landbouwcrl, nadeele van de H. I. S. en H. C. S.'~~n~~
,
sisfonds mogelijk den, financieelen last,
3e. dat de, voorgestelde reg'cling niet
die het gevolg van deze aankoopen vall
alle voorkomellde leemten ten aanJava-suiker zal zijn, eenvoudig op da~
zlen van de, alUlsluiting kl:lU aanfonds te doen drukken, In het raam
vullen en in geen geval den l'ustigen
gang van het onderwijs op de Iagere
van de politiek, welke ten aam!ien del',
school zal Qevord'eren
economlsche smnenwerking tusschen
4e. dat, als er sprake is vlm leemten bij
Nederland en Nederlandsch-Indie wordt
de aansluiting van de lagere school
gevolgd~ ,acht de luinister, in overeenmet het VoortgeZ'et dan weI Middelbaar Ondel'wijs,' men tot dusvel o
stemming inet zijn ambtgenooten van
steeds'
de' {out tracht te vinden bij'
Landbouw en Visscherij, van Handel,
het lager onderwijs en er geen voINijverhe1d en ScheepvaaIten van FIaandacht aan wordt gedoende
nancH~n, het den meest aangewezen weg
schonken cOl'l'ectie uit te oefenen op
het VoortgeZ'ct en Middelbaar On-,
de betaling van den toes~ag over het
derwijs zelf.
Landbouwcrislsfonds te doen loopen,
Voelt de voorgestelde regeling aan aIs
doch deze uitgave door een uitkeering
een poging om de toelating van Euroaan dlt fonds te vergoeden.
peesche kindercn tot M u I 0 ' en H B S
welte vergemakkelijken, die van de i:11~'"
heemsche en, Chineesche kinderen daal~n";
tegen te beperken en \
toelating tot
,
de H. B. S. zelfs bijn~ on~ogeliik te maEEN ORIGINEEL IDEE!
ken,
. Spreekt zich uit tegen de door de
Bridge:'soupers in Des Indes
Aaoolu~tingscommLssie
voorgestelde rege, ling,
,
De directie vall ,II 0 tel des I n des
Verzoekt de Regeel'ing, en den Directettr '
vanOnderwijs en Eeredienst dringend de
deelt ons mede, dat zlj voornemens is
bestaande regeling voor de aansluiting te
elke mfland een groote bridge-drive te
handhaven,
"
organiseeren in de bovenzalen van het
Besluit, deze moUe aan de ,Regeering,
Hotel.
den Directeur van Onderwijs en Eeredienst
en den Volksl'aad aan te biegen en ze te
"\
De eerste '"drive" zal plaats hebben , pUbliceeren.
Gaat over tot de orde van den dag. : J
op Woensdag 16 December a.s., aanvaI'l. gende om half acht 's avonds. De dil'ectie van bovengenoemd hotel mag zich
•
GENERi\i\L BOOTH OP AUDI~NTIE
gelukkig prljzen, dat zij den heel'
G. M. J. S c h'a u b (ol1zen populairen
Blj geleg~llheid van een particullere
bridge-medewerker) bereld h.eeft gevonden, de leiding van deze wedstrijden lop audlentie, welke de gouverllcur-generaal
k-orten tijd geleden aan kommandant de
zich te nemen.
Croot toestond, gaf de' landvoogd ,te
In verband met de te verwachten vele' kennen, , dat hij generaal Evangeline
inschrijvingen worden er een 25-tal Booth persoonlijk ZQU wilIen ontmoeten.
fraaie ·prijzen beschikbaar gesteld. Na Naar, Aneta verneemt. is de genera,al
afloop van de drive wordt een souper' thans uitgenoodigd, op Donderdag' 28
gegev~n, met medewerklng
van het Januarl a,s. de -thee te gebrul,ken ten
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Zooals men weet is de Italiaansche
veorzitter van de commissie, markies
Th~odolj, niet verschenen. yergeten had
Mussolinl hierbij blijkbaar, dat het bier
een commlssie van zuiver onafhankelijke deskundigen is, zoo zeUs, dat de
commissie in Junl niet geaarzeld had
Theodol1 tot voorzitter te herkiezen,
niettegenstaande ziJn land h~tb~lang
r4jkste artlkel van het Volkenbondaver«!""S;J had geschondell I

hotel;';'oronest.

pnlelze Konlngspleln.
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De Ranoe Poni bij de Smeroehoeve. Rechts achter de aschkegel van de Smeroe
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Frankrijk's Defensie
,

VERANDERINGEN IN GENE.Rt\LEN

S'rAF

Par ij s, 30 Nov. (Transocean). v.0~r
het volgende jaar worden belangrijke
veranderlngen in den Franschen generalen stat overwogen. Nlet mindel' dan
26 divisie-generaals en hooge militaire
autorltelten bereiken dan de leettijdsgrens en zullen gepensionneerd worden.
Onder hen zijn 5 legercorpslelders als.mede de welbekende, een-arrnlge, mtlltalre gouverneur van Parljs, generaal
Gouraud, die allen den dlenst zullen verIaten,
\
'
Aan den arideren kant Is het opvallend dat geen enkel lid van den opper~
sten Defensieraad met pensioen gaat,
ofschoon tweee leden, namelijk generaal
Gillotte, de in~pecteur ..generaal van de
koloniale ,strijdkrachten, alsmede het
Hoord van den Generalen stat, Colso~,
de ieettiJdsgr~ns reeds zijn gepasseerd.

NIEUWE ONDERZEEBOOT VAN
.

'Italianen op de Balearen

Eden gaf hierop toe, dat het hem
bekend was, dat zich Italiaansche vl'ijwilUgers op Majorca bevinden, doch hij
voegde hieraan toe dat de Britsche re 4
geering niet voornemens is stappen dIenaangaande te nemen, aangezien in verschillende dee len van het Iberische
schiereiland oak legionnairen van llietSpaansche national1teit dienen.

De "Ouessant" heeft een waterverplaatslng boven water van 1380 'ton en
onder water van 2060 ton. Zij is 92,3 meSTRlJDLUSTIGE ITALIANEN
ter lang ell zal aan de oppervlakte een
~nelhetd van 20 miJl, onder water van 10
Lon d e 11, 30 Nov. (Havas). De cormijl kunnen ontwikkelen. De boot is uitrespondent van de "News Chronicle" in
gerust met 11 torpedo-Ianceerbuizen.
Het nieuwe vaartuig heeft een actie- de Spaansche zone van Marokko geeft
cen overzlcht van- de huidige situatie te
radius van 8000 mijl.
Tanger, waar volgens hem de' houd~lg
del' Italianel) steeds strijdlnstiger word-to
IIET BLOED KRUIP'.r .........
"Terwijl d~ Italiaansche ambtenaren
met aHe te hunner beschikking staanParti Social Fran~ais vindt amlbang
de middelen de zaak van generaal FranPar ij s, 30 Nov. (Transocean). Tij- co bevorderen, wandelen de matrozen
dens het congres del' Part! SocIal F"tr an - del' in de haven van Tanger liggende
Italiaansche oOl'Iogsschep,en door de
~ais (de opvoIgster van de Croix-de-Feu)
verklaarde de leider del' partij, kolonel straten onder het zingen van fascistiDe la Roque, dat tha.ns dagelijks mee~' sche liederen ten einde de plaatselijke
dan 5000 nieuwe leden tot de partij toe- Spanjaarden en Franschen tot een actie
te prikkelen, welke het den oor!ogstreden.
. De speciale correspondent van de ~chepen zou 1l10gelijk ma·ken landings,jEcho de Paris", die dit cOlIgres, dat divisies te zenden om de orde te hergisteren te Courcel~es plaatshad, bij- stellen."
woonde, raamde het aantal aanwezlgen
De correspondent voeg't hieraan, toe,
op meer dan 3~.000.
d~ t de opwinding onder de inheemschen
Het congres nam een resolutie aan, in 'Marokko met den dag toeneemt als
waarin vertrouwen werd uitgesproken In ge~olg van de belofte van onafhankehet beleid van kol0l1el De la IRoque en lijkheid, wel~e ~eneraal Franco hun
de hoop !'Nerd uitgesproken, dat De la heeft gedaan 1ll nUl, voar hun deelname
~eque den strijd- "tegen het bolsjewIs- aan den strijd ill' Spanje.
,me en de door het buitenland betaalde
valsche reoublikeinen zou voortzetten".
Behalve te Courcelles hield de P. S. F.
Duitschers tot zware sh'affen vergisteren BOg vie.r groote ver.gaderingen
.oordeeld
in den Elzas, n.1. te Metz, Sarrebourg,
Bitche en Thionville.
Kat tow i. t z, -30 Nov. (Transocean). In het proces tegen de 44 DuitHet totale aantal aanwezigen tijdens
schers In Polen, die ervan worden bedeze laatste vier vergaderingen bedroeg
schuldigd een geheime organIsa:tie te
volgens de bladen millstens 16.000 perhebbeil
g~vormd, werden beklaagden
sonen.
tot buitengewoon zware straffen veroordeeld.
4
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STAPEL'

C her b 0 u r g,
30 Nov. (Hava~).
De eerste-klasse..onderzeeboot "Ouessant ' l
werd .hedenmorgen in tegenwoordigheid
van' een groote menigte te water gelaten. .

\.'

Men is gerechtlgd te verwachten dat
Uostenrlik
de Volksfront-regeering, zelrs al staat
zij onder Ieldlng van soclallsten, op vastbesloten wijze de politiek zal toepassen,
usr llONGAAHSCU BEZOEI{
welke door de Fr:ansche arbeldersklassen verlangd wcrdt".
Waar blijven de resuitaten? Thorez besloot met het ultspreken
van de hoop, dat het Front Populalre
Wee n e n, 30 Nov. (Havas). Regenf
erln zal slagen ."den vrede te bewaren,
zonder echter hiervoor het republlkelu.. Horthy, die Zondagmorgen, vergezeld
sche spanje tcs te laten", \
van .zijn echtgenoote, Premier Daranyi
en minister de Kanya, ult Rome te Weenen arriveerde en aan wien gisteravond
door President Mikias op het pale
EDEN SCIIlP~ER'r
Schol~brunn een teestmaal werd aangeboden, woonde hedenmorgen tezamen
Lon den, 30 Nov. (Transocean).
In antwoord op een vraag in het Lager- met President Miklas, de Oostenrijksche
huis of de Britsche consulaire agenten en Hongaarsche Premiers en ministers
op de Balearen zijn gelnstrueerd onmid- van Bultenlandsche Z,aken, alsmede vedellijk rapport uit te brengeh wanneer Ie veoraanstaande Oostenrijksche mili-'
Italiaansche trQepell op deze eilanden tairen en politici een groote revue bij.
verschijnen, ver,klaarde kapitein Eden,
dat de Britsche consul te Palma de .MaAan deze revue werd deelgenomen
jorca "zekere inlichtingen had gezon- door troepen van aHe wapenen, met inden omtrent toestanden op het eiland,. tegrip van g.emechaniseerde troepen,
welke een schendlng v~rm~n ,van. ~e opgesteld langs het groote kanaal en de
l1on-interventie-overeellkomst '.
~
Ring over een afstand van 5 K. M.

De twee hoofdbeldaagden werden tot
2%. jaar gevangenisstraf veroordeeld, 17
OVER BLUJI EN SPANJI~
tot 1% jaar en acht wt 8 maanden
gevangenisstraf, terwijl zeven beklaagPar ij s, ·30 Nov. (Havas). Tijdens een den tusschen 15 en 17 jaar oud naar
redevoering in de Velodrome d'Hiver een opvcedingsgesticht werden gezonverklaarde de secretaris-generaal del' den.
communistische partij Maurice Thorez
het.. "noodlottige initiatief" van het kaD1'ie beklaagden" die nog geen 15 jaar
bInet-Blum ten aanzien van het Spaanoud waren kregen voorwaardelijke strafsche conflict te betreuren.
fen met een proeftijd van 3 jaar, geHij voegde hieraan toe: "Wij wenschen niet steeds veor een voldongen durende welken tijd zij onder toezicht
zuBen worden gesteld.
feit te worden gesteld met de verp~ich
ting dit good te keuren. Wij ver:klaren
Zeven beklaagden werden vrijgespro.
dat het lot van het Front Populaire niet ken.
met het bestaan van een kablnet Is verAlle vero~rdeeIdel1 zijn in appel gebOnden.
gaan.
I

,

Regent Horthy, President Mikl'as en
de anderen reden in auto's langs het
front del' troepen, die het geweer pre4
senteerden.
In verband met den zwal'en sneeuwval was het onmogelijk een parade te
organiseeren van aIle trcepen van het
Weensche g'al'nizoen, doch desondanks
nam een groot aantal troepen aan de
parade dee!.
Na de parade was de regent de gast
in de officieren-mess in den Hofburg,
waarna hij aan~at bij een lunch, welke
hem door Pl'esident Miklas werd aan,
&tboden.

Cult. llIij.

;,llIclt'llgl~ong"

Winstsaldo wordt in mindering gebracht van verlles.saldo, dat hlerdoor daalt
tot j 16.878.
Aan het jaarverslag van de CultuurMaatschappij .,Melangbong" per 30 Juni ontleenen wl]. het volgende :
Het argeloopen boeklaar slult met een
winst voor afschrljvlng van f 31.140 (v.].
verllessaldo f 48.019). De restrlctte van
rulm 40% is noodig gebleken om de
marktprijzen eenlgszlns op peil te nouden. Vaal' valt wel duldelljk uit af te
leiden, hoe noodlottlg de gang van zaken zou zijn geweest, indien de restrtctie-regeling niet tot stand \V'are gekomen. Voor het loopende restrictiejaar
U April '36 tot 31 Maart '37) werd internationaal het percentage gehandhaafd op 17 Y2 %, een besllssing, welke
blijk heeft gegeven van een juist inzlcht. Dank zij den beperkten aanvQer,
geven de statistische cijfers thans een
.gunstiger beeld te zien. Redelijkerwijze
had men mogen .yerwachten, dat dit
tot een verhooging van de marktprijzen zou hebben geleid, doch hiervan
viel weinig te bespeuren. WeI bestond
vool' de goedkoopere sool'ten steeds goede vraag tegen loone~de prijzen. De
Mij. heeft uitvoer-licenties gekocht voor
100.000 halve kg., waarvan in dit verslagjaar 40.000 halve kg. zijn vel'bruikt,
tel.'wijl de resteerende 60.000 halve kg.
den bogst van. het loopende boekjaar
ten goede komen.
Het belang bij de rubber-cultuur llCeft
weliswaar niet veel te beduiden, ,maar
toch heeft de exploita tie van den rub 4
beraanplant tot de winst bijgc1~agen.
De theeoogst heeft in totaal uitgeleleverd '667.509 halve kg. (vorig jaar
609.353 halve kg) pl'Oge thee, waarvan
op koop 87.270 (v.j. 90.282) halve kg.

Premier Daranyi en minister De KanY-a waren Von Schuschnigg"s gasten op
Hiervan waren ult. Juni verkocht:
de bondskanselal'ij.
360.723 (v.j. 314.591) halve kg., ol.\verkocht
waren '306.786 <v.j. 294.761) halve kg.
De Oostenrijksche en Hongaarsche
Uit het boekjaar 1934/1935 l'esteert
Premip.rs en ministers. van Buitenl,and- nog cen onverkochte voorra~ van 16.087
sche Zaken zetten hedenmidl\l.g op het halve kg.
Ballplatz hunne politieke besprekingen
voort.
Het verkochte gedeelte van den Melangbong-oogst bracht dooreen netto 28
Hedenavond wonen regent en mevrouw cent (v.j. 22.lJ cent) per halve kg. op en
Horthy een gala-voorstelling in de Ope- dat van Tjiboelan 28 celit (v.j. 23.6 cent)
l'a bij, welke wordt gevolgd door een per halve kg. Onder het verkochtc gesouper, waarna de Hongaarsche gas ten deelte is begrepen 9.256 halve kg., welke
te middernacht per extl'a-trein naar door brand verloren ging en doo~' assuBoedapest dool'l'eh:en.
• radeuren werd vergoed.

II

'" ,

, Wee n e n, 30 Nov. (Transocean). Het
bezoek van den Hongaar,schen regent
admiraal von Horthy en zijn gevolg' is
v~ndaag geEHndigd. President Miklas behoorde tot de voorllame gasten op een
intieme receptie die aIleen werd bijg~
wocnd door verscheidene hooge Oostenl'ijksche autoriteiten, zooals kanseliel'
Schuschlligg, de Hongaar~che premier
DJranyi en de minister van Buitenla ndsche Zaken von Kanya. Na een
banket hebben de Hongaarsche gasten
een galavoorstelling in de" Weensche
op,era bijgewcDnd en zijn daarna met
fell specialen trein naar Boedapest vertrokken.

Omgeslagen over den geheelen oogst
beliepen de kosten van pluk, bereiding
en emballage per halve kg. resp. 3.82
(v.j. 4.1) cent, 2.25 (v.j. 2.5) cent en 1.07
<v.j. 1) cent.

voorstel tot het aanbrengen van de ncodige wijziglngen worden gedaan.
De dlrectle Is van meenlng, dat VOOL'
het Ioopende boekjaar als gevolg van
de monetaire wijziging, welke heeft
plaats gevonden, een guns tiger resultaat
in uitzicht mag worden gesteld, daar de
prijzen in Nederlandsch courant zullen
stijgen.

Singapore
(Reuter-Eas~rnJ

..

j)

(R~uter-Eas~rn)

30 Nov.

UI'l'VOEIUlEClrr OP THEE

De Regeering heeft met ingang van
25 Nov. j.l. een tijdelijk uitvoel'l'echt van
2% afgekondigd op thee. Ter berek~ning
van bovengenoemd uitvoerrecht, 'werd
de uitvoerwaarde vastgesteld op 33 cent
per halve kilogram voor sma 11 Fa nn i n g s en D us t en 37 cent per halve
kilogram v 00 r a 11 e p v e r ~ g e
s 0 0 r ten, zoodat het recht bedraagt respectlevelijk 0,66 cent en 0,74
cent per halve kilogram.
In verband hiermede ontvingen wij
een schrijven Vpll de "Batavia Tea
Buyers Association", gedateerd 27 November, waarvan de vertaling luidt als
voigt:
In samenwerkil1g met produC'cntell
15 met medc-werking van het Algemecll
Landbouw Syndicaat overeengekomel1, dat
valla! heden de volgende clausule zal worden opgenomen in aIle th~e.contractell:
Uitvoenecht voor rekenmg v~". verkoojlU Men is overeengekomen, dat in
geval van eenige venninderin~, of algcheele afschafGing vall het, Ultvoerrech.t,
zulks aan verkoopers zal worden gerest!tueerd, tel1zij bewezen kan \Y0rden, ~~t de
thee reeds Yool'dien werd Ultgevoel'd .

Sedert de afkondiging van het uitvoerrecht, en in overeenstemming met
bovenaangehaald schl'ijven, zijn de uitgebrachte piedingen inc Ius i f uitYoerrecht, hetwelk door vcrkooper in
mindering wOl'dt gebracht van de factuurbedragen.
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De st.andaardnoteeringen van de JavaAan. rubber werd verkregen een oogst theeveiling, op 26 November te' Louden
(lOUD.
,van 28.010Y2 (v.j. 28:051) kg., waarvan \gehoudell, zijn als .voIgt :
verkocht .werden 20.917 (v.j. 18.622) kg.
Lon den,
1 Dec. (Reuter-East-'
tegen een gemiddelde netto opbrengst
~9 Nov. 26 Nov. Ver- ern). OpCllma'rktprijs in staven fijn per
van 43 (v.j. 40.6) cent per kg.
,.1936.
1936. schilt oz. 7.1.7.

\

J

RUBBER

1 Dec. 1 Dec. 2 Dec.
Tot ult. Maart -a.s. is het interne theerestrlctie- percentage
vastgesteld
op
open
slot open
43.214%. Incluslef opkoop Is de potentieele productie van de ondernemingen sneers spot
3 lit 311/8
3J1/~
Januart
3 51111 3P/ s 3 3/!6
'geflxeerd op 94'/.452 <v.j. 5QO.798) h. ·Kg.
" April/Juni
3F/L6 31I,',! 3t3/ s
Het voor uitvoer toegelaten gedeelte valt
" Jul1/Sept.
31'
319ft/) 3 Ii ti«
gedurende het loopende boeklaar te ver-,
1.0.1) Dec.
31?/~6 Ji'l/jIj 3P'L6
meerderen met 60.000 h. Kg. gekochte
\.fcdiUlll blankets
doch nog onverbrulkte llcentles.
Dec./Jill1.
a: 3/1 8
3ffl /~
Rolled bark Dcc.lJan. 2!)7 /a
31: / t
De potentieele rubberproductle is voor
1936 vastgesteld op 47.440 (v.I, voorl.
De mrrkt sloot stH en opende luste37.000) kg.
100s en Ilauwer. Men taxeert den rubOnze rubberproductie JU,U/Decemb.er berultvoer gedurende de maand Novan dit jaar is verkochte tot den pnJs vember op 47.342 tons.
van 7% d. per Eng. lb. c.Lf. basis haven,
terwijl uit oogst 193'7 vel'kocht is 24 ton,
te leveren 2 ton per maand ad 8~'2 d.
Londen
c.l.f. basis haven.

De grootte van den theeaanplant van Gewone midden9% d.~
Melangbong en Galemo beslaat onversoort Dust
anderd 554 bouws, thans geheel In pro- Gewone midden10 d.
ductie. De rUbberaanplant beslaat een·
500rt P. F.
oppervlakte van ca. 193 bouws, terwijl Ord. P. F.
9%d.
zich bovendien ca. 3000 Hevea's langs de
9%d.
" P. S.
Onmiddellijk nadat de gasten ve:r~ tuinwegen bevinden.
P.
101Jl d.
trokken: waren werd het volgende com93,4d.
" B. P.
munique uitgegeven: "Bondskanselier
De thee-aanplant op Tjiboelan en Tji- Gewone middenSchuschnigg en de Hongaarsche premier pasoeng beslaat 565 bouws, thans geheel
10d.
soort B. T.
von Daranyi hebben l\{aandagmiddag in productie.
Gewone middenlangdurige bespl'ekil).gen gev'Oerd, evenals
soort P. S.
10% d.
de staatssecretaris van het ministerie
De thee-aanplant op Sindangbarang Gewone middenvan Buitenlandsche Zaken dr. Schmidt bleef ongewijzigd 25 bouws.
,
0
soort P.
lOY2 d.
en de Hongaarsche minister v,an BuitenVoorgesteld wordt 't winstsaldo ad Gewone middenlandsche Zaken, von Kanya.
f 31.140 in mindering te brengen van het
soort B. P.
10V4 d.
Het l'esultaat van deze besprekingen, overgebrachte verliessaldo groot f 48.019, Gewon~ midden1'1 d.
die in een zeer vriendschappelijke sfeer waardoor dit gereduceerd wordt tot
soort O. P.
gehouden zijn en 'die aHe huidige vraag- f 18.878.
Gewone mlddenstukken betroffen, was voor beide parsoort B. O. P., 10 d.
tijen uitermate bevredigend; daarbij
Daar aanpassing van de statuten aan Goede middenwerd aangetoond dat ten aanzien van de nieu-we wetgeving op de Naamlooze
101Jl d.
soort B. O. P.
aHe belangrijke vraagstukken volmaakt Vennootschappen nog niet heeft plaats Goede tippy
hetzelfde ~tandpunt Wo(dt inlgenomen.
gehad, zal in d~ jaaryerga,derjpg ~eq
1 sl\. 3 d. 1
~. O. P.
•

Producten-mcrkten

~

(.;v

9%

g.

10~':1
9~4

d.
d.
10Y2 d.

COPRAll . ,

+% d.

+% d.
10% d. +1JI d.
9%d.

TARWR
Chi C. ago,
1 Dec. (Reuter-Eastun), Dec.-verSf~heping 123Yz.

10d.

10% d.

+Vt d.

103,4 d. +% d.

101JI d.

Lon d e 11, 1 Dec. (Heuter-Eastern), DCc.-versch. 20.1.3. midp1'.

KATOEN

New Y 0 r k,
Dcc.-versch. 12.17.

1 Dec. (Aneta).

11 d.

'10 d.
lOY.! d.

so. 3 d.

LUAIS

B u e nos Air e s, 1 Dec. (Aneta). Fair average quality <slotnuteering in papieren pesos} per 100 kg. Nov.
levering 5.61.

.

