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, UITOEEFSTER:':

.#

N.-l. nrukkers- en UUg. MiJJ

I 7.50 per kw., ft. p.p, / 9.f
Ned.-Indl(~

: bulten

i
j

BUREAUX:

I 12.50

Sluisbrugstraat 23

ADVERTENTIE-TARIEF:,

. ' 1

.

1

1-25 " woorden / 3.75,
.

elke 5. woorden meer J 0.75

Hoof~redQcteur : J. H.' RITMAN,

Regeltarlef.l 0,50 per regel

EERsrEBIAD
.,

;

Batavia·Centrum

,

TELEFOON:

'Directeur : G. MOLENAAR

Welt. . 2886, 2887 en 2888

.
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algemeen zeer Ingenornen met de voorstellen, welke de. minister ryan Kolonien,
aan de staten-Generaal. heeft gedaan
betreffende de' Indlsche 'sulker, en met
de maatregelen, die aanstonds getrotten
zijn
deze voorstellen: wanneer zlJ tot
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(Vier Bladen}.
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. .BINN~NLA..ltIO.

Inleldende regeertngs-ctrculalre over samenstelling van begrooting-1938 kenschetst
tlnancleele positie nog altijd als zwak.
.'
Hooge wmstverwacnttngen voor Sumatra-

tabaksoogst 1935.

inleidende circulaire

om

oun: heden'

Ons

Begro6tingsperspectief voor 1938

, . De Indische pers toont z~h over het

.

BUITENLAND

Hevige gevechten bij Madrid: - Het La ...
gerhuls nam het wetsontwerp der Engelschd
regeering inzake vervoerverbod v.an ~apen.en
naar Spanje aan, - Saffi'cnzwermg 111 One..
kenland ontdekt. - Financleele gevolgen van
den . burgerkrllg; - De Bnmen-Mongolen
concentreeren zich .voor aanval op Suiyuan.
BIJBLADEN

HetDerde Blad : De herfst in Amerika•.
door 'onzen Amerikaanschen correspondent,
-.:.. Aller!'.?! ult Nederland en het Buitenland.
- De Filniwereld.
.
Met Vierde BIad: Ind1ch~ieuws. Kunst en Letteren, - Handel en Nijverheld.
behoudens bij hooge uitzonderlng, - Sport en Spel. - Personalia~ - Scheepswanneer de noodzaak daarvan overtut-. bertchten, - Radio-programma S,
.
gend wordt aangetoond en overlgens in
de gevallen - vnl. betreffende materieele
voorzlenlngen - waarin de depreelatle
van, de munteenheld daartoe dwlngt, De Kahinetscrisis ill Engeland ?
geraamde invloed van deze depreclatle
zal in deze gevallen steeds afzonderlljk 'E.r Ioopen geruchten dat In E~geland
moe ten worden vermeld,
rekenlng wotd.t gehouden met de moge10. De behandellng. van de ontwerp- lijkhei(l Vall een kabinetscrisis, in verbegrootlng voor 193715 in ernstlge mate band met plannen van den Ellgelschen
geschaad door het Indlenen van een zeer konlng om met een nlet-adellljke dame.,
groot aantal nota's van wljzlglngen en
ill' het huwelijk te treden,
'
aanvulllngsbegroottngen, waardoor nlet

".

f

.

.'

"

~ier voIgt het rondschrijven ctef.,t regeering tekstue-el. Wij komen er rtadet:
op terug..·
.
'
. . .

6. De waal'dedaling vall d~n guJden·/ten op#chte van vele bnitenlalldsche va-luta's zaJ wei is waar

~1.~5A·.~~\tg~u~t'e~ee¥~rel!l~~~'1v.an)~l1i'
del'schcid'en lalld~iJlkomste.1l, roowel ~
behoorell(le tot de groep der· belasals tot die der bedrijvell, doch
01) een deeI van deze' hlkoll\stenvermeerdering .WOl'dt direct beslag geh~gd door een uit dezelfde monetaire
oOl'Zaak~talmnendestijging ,vah bepaal.de groepell.- vail lalld~nitgavell.
tillge~

slechts een onredelijke last oJ> den Volksraad werd gelegd en de zttttngsduur van.
het College aanzlenhjk. mcest • worden
verlengd, qoch. ook het . tnzlcht in de
budgetaire .posltle werd vertroebeld. Een
dergeliJke handelwijze,kan voor het volgende [aar niet worden getolereerd. Zijne
Excellentle "doet U daarom met den
meesten aandrang verzoeken bij· de samenstelling van .Uwe bijdragen voorde
hoofdbegrooting .naar volle d' i g e
ramingen te streven. De hJerboven aangegevenrichtlijnen late,n in strikt noodzakelijke gevallen' eenige rui.mte voor
,verhocging der credieten ten opzichte
van de raming. voor 193'1; doch reeds
d~a.rdoor nio~t 1). et. iUd. iE~. ne1.\,van talrijke
en"belaUgrijke,l19.t:~$.c~yan.,w~ziginge.n ep
aal\vul1endebegt~J(~tlnger:t,Grtder, d,~' bU.ldige
omstandtgheden. ontQelaatha~r
\Vol'den geacht..

Velgens mInister ~loteniaker de
Bru'ine bestaat er el.genlijk, geen.
spelllng-Marchant. Blj' de behandeling van. de Onderwijs~begrooting
heeft deze bewindsman, naar Aneta
,
I t J
~
kt
. ult den Haagse n , n .op emer,:
"Er is maar een spelllng;di van De
Vries' en 're Winkel, welke in 1936'
werd gewiJzlgd". ,

I

Aneta-Reuter ~e'nam hedenmlddag
uit Louden :
Het publiek ontwaakte om zich volgens bijna elk hoofdartikel' in de dagbladen te den gepla~t~t "voor een zeer
ernstlge constitutioneele crisis".
De bladen vernamen dat in' de kabinetszitting van gtsteren de verhoudlng
tusschen dell Koning en het Kabinet
beiSproken is, speciaal ten aanzlen vall
het toekomstig particuJier }even van
Z. lU., t,envijJ voorts vernQmen werd, dat
de regeerblf meendodat, tendJ het pro.. ,
bleeln bev..cdlgelld' opgelost wordt>,' eeJl

et~tige,. ~~bi~~~~~~.~, ~ ~qu,.:wo.f<lell

\Qti"Z.

1taast, "waarhf h.etgeheele bnperhun is
b€trokken..
f
.
'De "New Chronio!e" noemt cen. Anierlkaansche dame uit den kring van des
Koniilgs vriendell en. verklaart dat ~e
meend wordt dat de Ko.ning dell ltensch
te kennen gaf, haar eerlallg te huw~n~ .
De "Daily Mail" verne~mt dat Baldwin
dell Koning medegedeeld heeft 'dar het
Kabinet de beweerde huwelijkspla11l1en
met de ernstigste bezorgdbeid gade sIaat
en de meenil1g uitsprak dat bet voor
den ({ollil1g het. beste is, openlljl,t bekertd
te maken dat hij zich niet vOQrstelt, in
het hllwelijk te treden.
_ a
._ _..... _~_ _

flel huwclijk der Prillses
Konillgill wellschtgeellpracht en praal

aa~~Uit1ng

\

,I

Naar aanlelding van' desbetieffende
opmerkingen in, de Tweede Kam~r heeft
de, minister van Buitenlandsche Zaken,
Jhr. mr. A. C. D. de Graeff, ten aanzlen
van de Duitsch-Japansche overeenkom.st
neg medegedeeld, dat hij op het oogenbllk niet meer weet omtrentde kwestle
van het geheime aCicoord over de verdeeling van de economische invloedssferen in :Nederlalldsch-Indle tusschen de
verdragsluitende partijen. dan reeds be ...
kend is 'uit een Enge1schdagblad-~
richt, dat overlgens al door den Japanschen gezant werd tegengesproken. De
minister beschouwt het berlcht dan ook
als een ..puur verzinsel" (zooals glst~ren
reeds. door Reuter werd' gesefnd'.:Red.).

:,

,

\

Mocht Nederland tot toetreding.
worden uitgenoodigd, zoo gillg· de
minister. voort, dan zal de Nederlalidsche regeering hier .a f w ij z ell d tegenover staap, 'he~geen
overleg l)let andere regeeringen in
zake uitwisseling van gegevens betreffende het communisme evenwel
llie,t uitslult.
Aldus een aanvullend Aneta-telegram
uit Den Haag, waarvan de laatste al1nea
nieuws bevat. Hierblj rljst Jntusschen de
vraag waarom de minister het noodig
achtte reeds ,blj voorbaat afwljzend te
staan tegenover een uitnoodlglng, welke
mlsl$chien nlet e~ns wordt gedaafi.
t

J'
I.
,

-.

I

In
op de Qerlchten van
glsteren over de a.s.· 'huwelijksfeesten.
seint Aneta nog J-lit Den Haag, dat de
Koningin den wensch te kennen gat, die
feesten zonder veel ulterllJke, pracht en
pr~al .te vleren. De samenstelUng van
deli bruldsstoet is hiervan het bewijs,
daar naaste bloedverwanten· en goede
vrlenden van bruid en bruidegom hieraan teen bijzonder karakter verleenen.
Voorts wordt gemeld. dat het Haagsche
gemeentebestuur de reeds genoemde
onbebouwde stukken gemeentegrond voor
het bedI;ag van J 82.000 aan een Anlster..
damsche firma heeft verpacht ten' behoeve van den bouw van 'tribunes.
"

Ophrellgst

LUll(Isllliddelell

Gedurende October jf. . hebben de
Landsmiddelen 36,8 millioen opgeleverd
of vijf m1l110en meer dan in dezelfde
maand van verleden jaar, hetgeen echter aIleen te danken-is a~n de "schenking" van de petroleum-maatschappijen,
welke tot het laatstgenoemde bedrag in
contanten werd gedaan.
. Over de eerste tten maanden van 1936'
bedraagt de opbrengst der Landsmidde..
len 3"26 .millioen of 15,9 millioen" meer ,
dan in' dezelfde periode van verleden
jaar, en dit gunstlgverschll werd voor..
namelljk veroorzaakt door de bovengenoemde bijdrage uit de oUe, de extra
opbrengstvan
Banka-tlnwinning ad
5,7 millioen ~n door hoogere betalingen
in de Vennootschapsbelasting ad 3.3
milHoen.
•
Hiernaast valt nog te vermelden, dat
de Loonbelasting 2,2 mlll10en meer heeft
opgeleverd terwijl het uitvoerrecht .op
ondernemingsrubber en het ten bate van
de ge\\"Oue middelen geboekte aandeel.
in het b~jzonder uitvoerrecht op bevolkingsrubber, bovendien. een extra op ..
brengst van 5 milllo~n heeft gegeven.
De overige mlddelen zijn derhalve met
5)3 111111ioen tellj opzichte van verleden
Jaar terugge!oo~1}.
.I

de
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Kleln-Iundhouwers hijeen

(

_,. r

. . '

lnstallatie van Burgernee~ter HI;1de brand

"

,

III vergnderlng te Bandoeng

Een
twintlgtal
kleln-Iandbouwers
kwam Woensdagochtend weer in een der
klelne zalen van het Indische Restaurant'
te Bandoeng bijeen voor een vergaderlng
ter verdere uitwerking van de plannen
voor de verbeterlng van den economischen toestand dezer groep. Onder de
aanwezlgen bevonden zich eveneens de
heeren mr. P. Velten van het departement van Economische Zaken, Ir. H. Waterschoot,
tuinbouwconsulent bij den
provlnclalen
landbouwvoorlichtingsdienst, en G. A. Nooteboom, tulnbouwkundlg ambtenaar te Tjiandjoer, meldt
onze Bandoengsche correspondent.

.~o .~I~111jq~~1 uit rTt~bak
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voor

Co. De post en de hond
"".,~ ..,<~,,', " "'. " ; .
berekent - naar Aneta ult Den Haag
,, \~:!:!S£';~~'t:,:
\'~f4';~,ct~w
I ~eint :(- de wlnst op den oogst~1935 van
, '
.' c
De chef van het postkantoor hler ter
< 9·. ,,t ;.' ,,~:
;:, <',
de S!l'ma tra- tabakscampagne als voIgt: plaatse heett ' onlangs de volgende c1r..,
""..
~, ,Y~;:,:"
v..O?r ,qe I?ell Maatschappi] f 5.570.000. culaire verspreld :
'<

~

I

;

~

,:

~

,Het jaaroveralcht van tngwers

r~r1<ijde

•

~

"'"IH

L
;(

': ',' "

::inVf={}.p%4',. ,"'"

i Voor

pell-Batavia f 1.580,000. Voo~ Senembah f 1.840.000 en voor Arendsburg
; f 1.770.000. Het vorige [aar bedroegen de
winstcijfers dezer tabaks-rnaatschappijen resp, f ~.964,OOO, f 271.000, f 1.105.000
en f 761,000. •
In h?t overzlcht wordt verder gewezen
, op de tcenemende beteekenls van som,1: mlge bijcultures del' tabaks-maatschap-:
pijen, zooals de palmolle van de Deli
Mij en de coprah van senembah, terwijl
'oak rubber VOOl- hen langzamerhand een
: I rol ;,Qegil1't te .spelen.
'

Het is meermalen voorgekomen, dat de
postbestellers bij het bezorgen van poststukken, de erven niet kunnen, betreden,
zonder gevaar te loopen door een hond te .
worden aangevallen,
Daarom doet de chef van het hoofdpost..
'ell telegraafbureau een dringend beroep op
de medewerking van waakhondeigenaars
om - zoo noodig - maatregelen te treffen, dat de bestellers zich ongehinderd van
hun taak kunnen kwijten, door b.v, een
brlevenbus zoodanlg op het erf te plaatsen, dat de kans om door den hond te
worden aangevallen uttgesloten moet worden geacht. Een andere maatregel zou
zijn om d~ hond gedurende de bestellingstijden vas] te leggen,
Mocht na eenlgen tijd blijken, dat aan
dit verzoek geen gevolg is gegeven, dan
zal de' chef tot zijn leedwezen zich genoodzaakt zlen, geen poststukken meer
"aan de bewuste hulzen te doen afleveren,
doch deze ten postkantore alhier tel' beschlkking van de geadresseer:den ,~ 1l0uden.
'
."
','

I

De voorzitter, de heer J. H. Cox, kleinlandbouwer te Radjarnandala nabij Padalarang, zette het doel del' bljeenkomst
uiteen.
I
Men wll een vereeniging oprichten, een
dochtervereeniging
van
de
Neder- I
Iandsch-Jndische Klein-Erfpachtersbond .
en trachten de producten zoo economisch
mogehjk ' op de markt te brengen. De I
~~c~~we "l.i~p .. 5.8."
bestaande verkoopcentrale. van de N. ,I.
K. E. B. werkt niet bevredlgend, zoodat
De beer II. van Galen Last
thans besloten dient te worden tot het
oprlchten van een veilingvereeniging en
.Enne...... als de chef nu e~ns, aa,n
Offlcieel wordt ult Buiten,zorg genleld,
een verkoopgelegenheld, hetgeen van
dat de heer H. van Galen Last, chef van' iederen besteHer €en aantal hompjes
,v~eI belang is, daar er in Bandoeng en
de eXI?loitatie der Westerlijnen, met in- worst of balletjes g,ehakt' med'egaf, zou
om~eving 106 klein-Iandbouwers zijn ingang Van 20 Februari 1937' is benoemd dat' niet eeh veel eenvoudiger oplos~ing
~urgemeester Hildebrand aanvaardt het voorzitterschap ~an Buitenzorgs gen';,eenteraad.
geschreven.,Ook onder de Inlanders zijn
tot hoofdinspecteuf der Staatsspoorwe- zijn?
kleinlandbouwers; spreker gaf de suggen.
Onder zeer grcote belangstelIing heeft
Uiteraatd Ieende de gelegenheid zich het ,In hem gestelde vertrouwen te beg~stie, ~at deze ook lid kunnen worden.
Het A.I,D. geeft de volgende bijzonderH'et is niet de bedoellng om de N. I. K. gisteravond in het Bultenzorgsche ge- nlet 'voor een zakelijk betoog, doch op antwoorden.'
Spr. zou de leiding der zaken ter heden uit de ioopbaail van den heer H.
E. B. te beconcurreeren, doch om naast meentehuis de installatle plaats gehad een belangrijk punt vestigde spr. de aanKorte ~Berichten'
die, ,vereeniglng werkzaam te zijn als een van m r. P. 'li. M. H i Ide bra n d dacht van den nieuwen raadsvoorzitter hand nemen, op :dezelfde wij'Ze bOven van Galen Last, den nieuwbenoemden
tot
voorzitter
van
den
raad
dier
geen weI op ,de' conversie der gemeentelee- de partijen ,staande als zijn voorganger hoofdinspecteur der Staatsspobrwegen :
.lochtervereenlging.
meente.
'
ningen.
en hij hoopte, daarbij te kunnen reN~euwe r.k. Kerk
De heer Van Huut deelde een en an..
d
kl
d
kenen
op
den
voUen
ateun
van
den
Hij
werd
geboren
op
12
Februari
1889
•
Aan het so
I t van ZlJn re ever aar e raad.
Niet aIleen waren vele Buitenzorgsche
.
t
Naar Aneta uit Semarang seint, is he:ler mede over de verkoopcentrale te
t
b
l
i
d
I
d
e
i
de
voorzitter
mr.
Hildebrand
gelnstal-'
.
te'
Haadem
.en
werd
genie-offlcler
bij
den
morgen
de
eerste
steen
gelegd
van ide
Soeka\Joe,mi en wees op de moeilijkheid 110 ~ e en aanw~z 'g, on el' wee ,~ s - Ie d
De problemen die zich in den raad h~t N. 'I. Leger in Juli 1909.
dent, de ass.-resldent, de regent" verer, waarna h'j
I hind
e
en voorz1·tt ersnieuwe Rozenkranskerk in de' Konlngin
?m a~n ~apitaal te komen.
schillende R,K: geestelijken en het af~ hamer overhandlgde.
zouden yoordcen als gevolg der verschilElnmalaan, hetgeen onder groot.e .belang1910 in Indle aangekomen,
lende stroomingen ,' achtte apr . nlet 011 - . eIn.d Januar,i
hij t fA 11
I t t b'
stelling ~eschiedde. De gouverneur van
De heer Aalbertsberg pleitte voor het deelingsbestuur der I,K.P., dach ook talDe heer H i 1 deb r a 1"1 d, getooid oplosbaar, als ieder slechta meewerikte. w, r, .' 0
pr gep ~a ~
Ij den ge~ Midden-Java, de resident en de buroe3tichten van een veilingvereeniging in x:ij,ke Bataviasche, Ingezetenen hadden
zlch door den regen nlet Iaten weerhou- met den ambtsketep; sprak allereerst
op het belang van ee.n nauw con- westehjken en plaatsehjken genfedienst I meester van Semarang en veel prh~'{~ra
3umenwerking met de N. I. K. ,E. B.
uit verschillende parochies' Warel} hierDe" heer Zalm sprak zlch uit' voor het den om den heer Hildebrand na het aan- zijn dank en diep gevoelde erkentelijk- tact met de burgerij gewe'l.en te heb~ te Soerabala, dan !ot Jull 1~11 bij den
g-" bij tegenwoordig. Hoofdpastoor Wubbe
opriehten van een afdeeling Bandoeng vaarden van zijn nleuwe funetle geluk held uit jegens Z. Exc. den gouverneur- ben, dankte sp. den resident en den re- idem te Koe.ta R IdJa. In Mel 1911 VOI
' ciankt~ na:rien~ 'het ke~;kqestu,ur,'yo~r ,de
van de N. I. K. E. B. De nieuwe afdeeling te wenschen. Onder deze belangsteUen- generaal voor Ide eervolle onderschei-' gent voor de' welwl11ende ontvangst en ~e p,evo~deI;lllg ~ot ,l.~t,e lUitena~t.
den
bevonden
zich
o.a.
de
heer
Kerstens,
ding
van,
'zijn
benoeml~g.
hij
hoopte,
van
beider
ervaring
gebruik
In
JuJi
1911
werd
hij
gep:aatst
als
belangstelhng. .,
kan dan een veiling oprich~en.
voorzitter,
en
andere
leden
van'
het
Spr.
gaf
de
verzekering,
met
aIle
te
zullen
mogen
maken.
"adjunct.:.chef
bij
de
toenmaals
nog
on'
Ne €enige dlscussie werd hiertoe over\,
,
kracht ern,aar te zuUen streven, aan pu~~n~~:'t~:r~k~~:n~~1~en:aa~d~C~e{.~~~ ~::r:et D. v: O. ~~ssqrteerel~de - Atjeh- P. F. Zinm~er~an ,ju~ilee~t
gaan; waarbij a,lle aanwezigen zich als hoofdbestuur der I,K,P.
lid van de N. I. K. E. B. opgaven. Bij ac.verder getu~gde een groot' ~~ntal
hebben en elgeillij'k al 'had:
De S~~araI1gsche atent van ~e ,,1nclamatie werden in het bestuur gekozen bloemstukken van de ruime sympatple,
,t~rna,tlo", de heer P. F. Zimmerman;
'Spr. eindlgde als voIgt:
Januar! 1914 had zijn overgang In heeft 1 December J1. zijn zilveren dienstde heereil C E. veer,. voorzitter, J. C. waarin de heer en mevrouw Hildebrand
burgerlijken'
de
Iect
rimmeI:mf\ns, secretarts, en F. C. Coen- zich mogen verheugen.
Ldlenst
t be phiats
d tent werd
dj
t j u bil emu h er d ac ht, h e t
geen
1 er pas
heer v. n.
y.
as
noem
0 a une - .' t ' b'
d
d
.r~ads, plaflt~ver.van,gend lid.
' ,
ffl
I
1
d
d
th
Omstreeks half acht opende de l'oco"Ik aanvaar
an
ans 0 c ee chef .bij de"Atj~h~tram, in Juli 1917 tot glS eren ,e~en wer.
het voorzitrersehap van den raad der in~eril,e~r bij' de'n dlenst der 'staatsspcor-l Terugkeerende van een re~s, ~~~d de
Over de wenschelijkheid over het al- bur gem e est e r, de heel" aroes,
raadsvergadering
in
de
dicht
bezette,
stadsgemeente Buitenzorg met de be- ~egerl, v,an ¥.aart .i918/Mei 1919 was hij ,l1~er Zimmer~an gisterenavond, door de
de
of niet ltd worden van In~anders van de
de;' dat de zegen des Allerhoogsten op eerstaanwezend ingenieur van Weg en ba.taljonsmuziek en een fakkeloptocht
,veilingvereeniging werd gediscussieerd, zaal, 'met een woord van welkom, In het i
mijn werk' mc,ge rusten tot hell van Werken' der ,lIde inspec'tie te Cheribon, verrast, aldus seint Aneta, terwijl vrlenwaflrbij ,verschill~nde spt:ekers van mee-. bizonder cok tot de heeren Joesoef Koeva,n M.ei ,1,9,19,/Juni 1920 geplaatst op het den en J<ennisseq in niet minder dan
nin~ ,w~r~n, dat deehiame geen bezwaar soema en Evenhuis, die als nieuw verde,ze,
gemeente". (a p p I a us).
d e verga d er i ng voor h e t eers t
ozenen
hoofd.J:mntoor
van Weg en Werken te vijftig auto's den stoet naa;r zijn yvok
was. Het betreft een commel'cieel' bebljwoonden.
de; 'nieuwe voorzltter van BUitenzorgs Y'e~tevi'e~en, Juli 191,9 bevorderd tot in-lnipg volg?en.
, tang. '
Nadat de gemeen~es~cretarls'h~~, peteh1~nt~raitd slo~t hie~n'a de ~~rga.de'" genl~ur 1ste klasse·. Van Jul1 1920/Juni I
.' Nadat besloten was een ~eglem'e~t vool' noeming~besluit
van mr. H~debrand had
ring~ waarna, de he.er, en mevrouw Ull..:. Hi22 ,was' hij met z:ektevei'lo{ fri 'Europa OlieSll!liter olHler controle
de verkoopsorganisatle samel1 te stellen
\Oorgelezen, heette de v 00 r zit t e r
debra,nd in de achtergal~~ij van het g~- 'e.U'.v.an"'JUii'.1922/Mel.1924 geplaatst oP', De 0lie3P~iter 1)p de'nJ'irak- l~
\\'erd de bijeenkomst gesloten.
den nieuwen burgervader namens den
:meentehuis rec}plee,rd~n. '.
. ~e.t h~o.fqkantoor van Weg en Werke~ de' N P
" , ' -y .' . ~e ~en van
raad, de gen,leente-ambtenaren en Bui- De 11!2er P. Kerstens. gedelegeerd ilfd van den
Het duurde zeket een uur voor ~lle te W~ltevredeQ, van Mel 1924/~ebru'1r1.
. \K;.. M.~ weJ~e•. sll,)ds 17 ~~yem}J~r
tenzorga burgerij van harte welkorrt I{ij VoIksraad .en, lelder ,dt:r.. I~,', Iq. P.-f,.ractte belangstellenden , hun . gelukwe,m~che.n ·1927 ~e;rs.taan~ezend i~gen~eur val). Weg 1I1 we~.ll1g 1S, hee,ft men pas. ~l~te.ren
zegde hen1 de volle medewerking toe I' w~nscbt zljl1 frac~.iegenoot ~r. ,Hildebrand r hadden kunnen aa,lloleden en, h~t wa$ en Werken der VIde inspectie te Soe- 111 i dda o eindelijk on~er controle gekreDE "VAN DER WIJCK"-RAMP
\
th d
; , bt
(lInks) geluk met zlJn bengenung tot bur~"!-II'
i d
" " ' d to
d 1 tSt" rabaja~' f Februarll8eptember 1927 ge- f gen, a~du3 seint. Aneta uit Palembartg.
van raadsleden, we ou ers en am' e- ,meestero van .Buit~nzorg. 'In, bet midden me- aver, n: en ~~-~von .", , en e aa ,.e plaatst OP het kantoor van den chef- tGe~ij~ re~9.~'~ge.meld, ~erd qe opgespo• Nog een lijk geidentificeerd
n
naren.'
~
,.
' v.rou\V l~ilde~I:~J};9.·
';'gast: 'a!~Cheld, ,na~en.,.
" exploltat1e det Ooster-Lijnen te Soera- Ite~l ?lle 111 een ,daarvoor aangelegd
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baja, Se'p.tem~er/December 1927' op het ~eertJC opgevangen, Schade is er bijna
,.Naar wij vernemen, werd het lijk,'
kantoor van ~et ho~fd' 'va,n het bedrijf nlet aangebracht.
oat in de railing van het gezonken 8.8. 1
AARDJ\PfELZIEKTE
',~Van cter Wijck" beklemd werd gevon-:
op Java (Weg en Werken) te Bandoeng,
den, ,ter schouwing naar de C. B. Z. te:
I
Januarl 1928/Beptember 1930 hoofd van M. U: Dool\nik t ,
\ ;.)
,Soerabaia overgebl'acht en aldaar her- V~el S~hax op Bandoengsche bo()gvlakte
den lijnaanleg ,Lahat/Loepoek-Llnggau
Naar Aneta ult Malang seint, is' de
.~e~ld als te zijn het stoffelijk overschot
heer M, H. Dcornik, oud-resident van
JJelloelnillgen VO(j.r Gelneellterlulell.
J}rijsstijgillg in ,te' ~a,hat.
'van mej. Saptenno, een bediende van,
Naar h t A.I. D. vernam, worden de
Kediri en oud-voorzitter van qe I. E. V.de familie Makatita. Het werd herkend 'aanplantingen van de aardappelverbou·
In Mel 1928 had bevordering pl~ats tot afdeeling Malang, Vanll\orgen 'overieden.
JIl~-'ie~ - lViet 1llll8.~r lljbrlluk !
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hoofdingenieur-afdeellngschef.
De begrafenls zal zaterdag phiats heb-'
d et T j 1'bogor en Tjihid eung b efel is niet mogelijk.
yes tl g
dreigd
door
de
o'ok
In
Europa
zoo
geU.·t
(Ie,
\II1(II'Scll'C
\
I'et's
belett·cll.!.......
ook
bij
het
vaststellen
van
Van
September
1930/Juli
1931
werd
ben en het stoffelijk overschot wordt
h
f
i
d
1
d
De begra en s a l e enmorgen van,
minimum-salarissen' ·'voor de werknemers
vreesde aardappelzlekte (phytophtora
ult het partlcul1ere bedrijfsleven volkomen met verlof in Europa vertoefd en vana! bijgezet .ttl het ~amiliegraf cp .Klaten.
.uit de C. B. Z. plaats.
: ..
", ,
infestan). Deze zlekte kwam tot nu toe
Correctie.f
te kort 2al schieten. ' . '
,~ugus,tus 193.1 w,as de heer v. G. Last
Nog eell lijk gevondell: niet of zeer sporadlsch In Indie voor,
.
Oat aldus de Indische consument een ch~f-exploitat1e van den S~aa~sspoorweg ~ei~en op ~Iai,lsche,~en.
,
' , ' . " .. '
doch in den afgeloopel1 Oostmoesson 'Uit een artikel van De Keizer in
deel van zijn koopkracht zal moet~m i1'1- ter ,~u~at~a's Westkust te Padang.
Bepaald Is dat de mirtisterieele' beVeor zcover niet bemoeilijkt door I werd de aanwezigheid van deze schade:.
.......
boeten, om - door verlaging der ,kostschikking 'V~U1 '9 Nov~,mb,e.r j.l.' p~tt:eJ
",' wordt hat duik-onderzoek liJke schimmelsoort in het Lembangsche Het Nleuws van den •.u~g over de kiesprijzen van aIle Indische produ<:ten in
In Mei 1933 trad de heer Van Galen
,,"'illdbuien
tende regeling ten ,aaqzie,n van ,de tij..
u~
I echt
t 11
1 h tId
verhouding tot de vreemde valUta - aan
.
-~~ ;~Gast?r". bij l~et ~ezonken wrak geconstateerd. . De schade, welke toen 11' . voo,rs e en s e, vo gen e :
eell' kleine groep buitenlandsche bel~ggers Last op als C. E. der Westerlijn~m'te- delijke hldeeling van eenlge groepen
(tcr ',~Vall del' Wljck" regelmatig voort- reeds was aangebracht, ,werd door den
h
d
'
'een depreclat1ewlnst van ,t1entallen mil· Ban,doel,lg, later in ,J}~tavl~, hetge~n hlj v'ail laildsrelzigers in de 2d~ klasse aan
, , l t·
"
, .,
I dbo 'wc
I nt
Pria
Voors ands kan wor en volstaan met
Boenen te bezorgen. schijnt warkelijk: on· thans l10g is '
,
bQo,q der ,ma;i1schepe,n voor ~oove.r b.ege,ze • •
'
••
•
an
u onsu e
voo~
ngan '~P
de stelling, dat in de Indische gemeentevermijdelijk De aanzi'enlijke stijging van .:
. .
Opmeuw werd een llJk a~ngetroffen, f 23.000 geschat, ,De ziekte heeft zlch 111 I. politiek,in bepaalde gevallen eene 1"edelijke
aIle kosten' ,voor leverisonderhoud welke
~~
_
tre,ffende ne,t vervo?r ,van' ~ederl~nQsch
ditmaal een dat beklemd zat' tusschen den Westmoesson uitgebreid en de rap- I .. representatie van de versch1llende groepen' uit de bovenstaande c,ijfers,blijkt nOg weI
Indle njlar Nederland z~l ingaan op 1
raliing im statietrap, en evenals het an- porten spreken reeds van: verI~leling van
der ,~~rgerij' en eem~ zuivere objectieve be- . over de geheele linie en 2/oowel \roor bin'.. .POLI'.rlEKE ACTIE IN', NGANUJOE,K J;)ecemb~r 1936.
dere is het naar Soerabaja vervoerd
200 bouws aardappelplanten. •
h~rtlgmgj v: an het al~meen stadsbelang nenla~dsche als voor bUit.en,l8:ndsch-e pro',.. . . '
"
. ,
filet a~t,~ d IS ve~zekerd.
ducten, wijst on.herroepehJ,k m die rich-------_IIo1DI_~
Roo,~e prop~gal1dis,t~1l gearresteer(l
------Met Bordeauxsche pap en het door
De voor onze,Indische maatschappij 10ting."
. "
'.
'gische en natuurlijke manier om dit t'd
Eenigen tljd terug hebben de recherDE POsr.rVLUCHTEN
"Internatlo" in den handel gebrachte
verbeteren is een regelillg, waarbij een
EEN DRAMA
IlldHi 'yeerbaar! che' en Veldj)Ql1tle te Ngandjoek bij verzwavelpoederproduet "cirrus" tracht men
ge<ieelte der gemeenteraadsleden wordt be~h,il.1~n~e Ieden van politleke vereen ide ziekte te bestrijden, tt)rwijl
ook tot de
noemd.
leden
in
'
Utih;e,;s
Door zijn huishoudster vergiftigd
'-(
b Deze.11vorm vant benoemde
lk
.
Het Quitsch-Japansch
Verdrag geeft gin~e,n In ~,n bulten de kott~ huiszoeking
tr
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behoort
het
instellen
van.
open
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co
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pas
vo
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staatsheeld Em het zal zoowel de samen- het' "Soerab, Hbld. ' o.a~ aanleidlng tQt gesIa,an, <:l.fla,r aa,n,Wij1zlngen werden verDe ;,Djalak" is' gister3n van Schiphol
Naar Aneta. uit Malang' selnt, is' de een onaerzoe'k naar die aardappelplantleving als het gezag <ler decectralisatie ten, de volgende opinerkingen: ' '
'.
kre~en, ~at in dlt regentscli.ap cc-mm,u- vertrokken met 296 kg 'post,' 70' kg' pakgoede komen, indien bij evelftueele wijzi·
Europeesche brigadier Hermellng door soorten, welke het krachtlgste weer.,
nlstlsc~e. propaganda werd gevoe-rd.
ketpost ,en 87 kg vra,cht aan boo,rd. ~r
ging van het ki'esrecht de g,elegenheid bezijn Inlandsche huishcuclster met arse- standsvermogen tegen genoemde zlekte
De drap.g naar kolonH!n van de "have
Twee personen konden worden gear- 2i)n ,acht P*~S~g2S ge.ooek.t voor v,erbezltten.
nut
wordt
deze
figuur
ook
voor
de
genicum in koekjes vergiftigd en aan de
nots"
1)eeft
vooral
na!
het
voor
Italie
zoo
meenten door te voeren.
geslaagde Abessinische avontuur te, sameJ;l resteerd en een partij boeken, pamflet- schillende tusschentrajecten.
ft.evo~gen oyerleden.
.
m~t de st.rat~gisc~e liggi~g van deze el- ten :en geschriften v~n opruienden aard
Men late zlch ni'et door schijn verblinDe "Rietvlnk" is' ~lstereil te Rangoon
landen 'cen ,opmerkzaamheld voor Indie in beslag genomen.
Pc vr,ouw, die gearresteerd werd, heeft
den. Men bedenke dat in den komenden
, aangekomen.
"
welke
vroeger
nooit
waklter
'
geroePen,'
Indie
de
raderi
beoordeeld
wordel'i
Ujd
in
r~eds e.en volledige bekentenis afgelegd.
!<OLONEL NOORDMAN
naar hun '(faden. Eli dat vQOr de Indische
heeft~ ?es,t~~n.
' ;
Na deze arrest.atles blijft de Ngansamenleving, voor geheel Indie, de komen;
En . men 'vesUgt 'er in l1et buitenland djoeksche pcl1tie een wakend oog hou,I
~Io.of~aahnoezellier naar Indie
de tijden <te zwaarste oeischen zUllen' stel~~V~~~E~IN~. V~N ~L)Jp9~S
len aan allen die tot eenigerlei hetzij .locale, r de aaild.ac.ht' op; dati deze gebieden groot <{en op de gelieime leden van de' pOUhetzij cel!trale verantwoordelijkheid ge- ~ ~ijk, vol, \Uoge\iik.hedel1 ~~";""'" vr:iJw.e.i tiek~ vet:~eni,glng~n in dit regentsch~p.
~aar f\neta uit Bandoeng seint, wordt
onver~~9Jgd
zijn.
QelUkkig
kJln
,m'en
,nog
!oepen zijn.
'
Naar Aneta uit ~andoeng selnt, za}
Uit het "Pl~~Xinclaal Blad" van 30 ~e" hoofdaalmoezenier .van' leger en
niet zeggen dat zij &lecht bestuurd en W·
Dezer dagen heeft de Ngandjoeksche e~n, "ontwerp-ordonnantie '.tot instelllng"
heerd worden. ''>'
•
"',' •
• ,',
.,'.
Nov:embel' J1. blijkt, dat de regee'ring dr. vloot, kolonel Noordman, met de "De
politie nog twee personen, n.1. den geKostenp~U
. en. salarissen
'
~en bevordering bij keuze van 'ma':'
.Ender t .vergund heeft om het .lid- Ruyter" in Indie verwachot. De minister
Maa~ weI ~gt men th;tns xeOOs dat Ne- )v~~1,1 l~rah van Lengkong, Scemos- van
j<;>.or t,ot luHenant-~olonel, weI\{ .vraag~a&.ts~p,ap van het College van Ge~.e- van Defensie heeft dien hoofdofflcier
derla.h<,i,
~~r
1,1~t
,~ho':l(l
yai,1,
d)t
~
'b¢s-?,nt~I)Q, en <ten gewezen djogobojo u~
Het A. 1. D. schrij
naar aanlellangrtJke gebfect ntets' over heeft en dat die desa, Djojo<!ikromo, aangehouden;, s~u1< tpars nog' in ~t\ld~e ~~, h~.t volse.l,1p
'p,ll~eer.d~n v,an d~n ,P,rovincialen ~ad belast met ',een inspectie ,van de gods- dirig-' van de recellte' publ1catle van het
het
'~op de 'mogelijkd, hu.!p , ~an' ande'ten
jaa\' pij 4e~l' Volk.sra~4 \V,or~,el)' 'l1g~~.a;l1.,We~t-:Java Ult te, oefenen n~v~ns J dle.n.stige vel'zorghig biJ lez,er en vloot C. K. ,So over de prijsstijgfng o.a. het
~~(;I\l~ ~,e "Il;ld. ·,dr.t.",· <:laar ze verd.acht diend.
.!'te.un~.
""
'.
.
g,e .,th;l,ns p.()Or hem bekleede betrekklng in Indie, en zijn verblijf "hier t,~ lande volgende:
~er~.en van h~t ve,rbr,eiden van de com-:
En, wat het ergste is: het eerste de~l ~l.~,nlstlsche leer onder de desahevolking.
y.~p .h9,U.tv~st~r pij f!en Die~st v,an het zal ongeveer twee nlaanden: 'duren.
van die opmerking is volkomen' juist:
p9s~hwe,ze'n"
, De duizenden particullere ~rkne1Uers, Indle Js vrijwel ol)V'erq~digd en N:ede,rlal,ld ~,e~ p~:rtij geschriften ~n poeken werd
~~3IP.oNG AFGEBRi\ND
die' evcn ' ernstig door' de;' stijging van de
heeft vQQr het behOUd van dit geb!ed bitter bil hell aangetroften en in beslag gekosten voor llet levensonderhoud worden
D~ ~ESTRANDE PASSAGIERS
weihig ,over. Nederland is thans het land nomen..
getroffen als de ambtenaren, staan er
dat, op we'lke wijze men, het oo~ betekent;
SCHEURING LV P. S. 1.1. ?
Na,ar 4neta ~,~ 'rasi~nl~l~j~. mel9t.
overigens in dit opz1clit' llOg heel wat onnaa.r ~volking, naa,r het r.ationaal ve'r~
Per Fokkcr nit Palembang hier
zijn in ~ampOllg Soekam~djoe; in .het
gunstiger voor. In, werkgeverskl'ingen, voor
mogen,
naar
de
leng~ .zijner zeev~rbin
aet bestuur van de P..8. I. I. heeft zlch
aallgebracht '
dfstr1~t Noenggal, ,36 hui:zelJ, afgeb'rand.
zoovet deze van de depreciat1e profitee,dingen. dan \Vel de grootte of hoet belang
p~ NIEUW,E PLAN'fE~SR,EGELJNG
ren, bestaat niet de geringste neiging om
.~qt "~1~~ .x~~,e·n gew:e~d,.met e:en commu~en oude· Inlander Is omgekomen: Het
van zijn overZeesche gebiedeh, 'percents~
tat loonsverllooging over: te gaan en de
gewijze 'mtnder aan bewapenlngskosten
niq,ue, waarin gewaarschuwd worpt teDe Knilm-Fokker die de te Palembang
Naar Aneta vernam, zal 9.e herbehan- B-. B. verst~ekt rijst en yerleent oo\{ h1
zal stellig ;p.let blj ma,chte zijn
u1tgeeft ,dan de omrlngende staten, zOo
gcn 'pogingen, welke door eenlge vppo- gestrande passagiers en post van de regeering
g~Urg, van de nieu\Ve lllanter-siegeling ~ndere opz~cbtel) hUlp.
'
.
hen da.artoe te dwingen,
staat
in
het
rapport
van
een
,<t'cskU'l1di$e
s~ilt.e~ . Worden aangewend vocr de op., defecte Douglas uit Singapol'e afhaalde;
<iefens.iecommissie
,van
den
yrijheidsbond
l,W~
YCQ.r
.h~t
einde
V~l
dlt
jaar'in
het
I
•
Men ~an immel'S uit b~venstaande cij·
Hchting van een nieuwe partij. Hierbij is gistermlddag te kwart voor vijf hier
'
te l~zen.
C.o}leg~ van Q:edelegeerden plaats ltebFUM"
4MW'iUlId'~~
[ers reeds de cOl1clusle tr~kken" dat een
Is' haar de meening van den Part1jraad aange.komen.
r ' ~ " ~:~~~~
overheid, die Ol1dal~ks al haar v2rzeker1n·
Dat is, voo,r een yolk Q~t de verantWOQr- bet:l~ i.n~len v66r ~ Decen~ber a.s. geen
ook Radji Salim betrokken. Deze verDe Fokker bracht behalve reserve-ongen . en goede voornemens, beschikkende / dlng.draagt vo~r een zoo groot geb!ed met
l
k~
klaarde' ecnter aan Arieta, 'da't hij geen derdeelen ook een mecano naar Palem,bovendien over een kostbaar appaniat voor
60 m11l1oen inworters in een tijd dat" de yerzQek om vool~1;>ehoud wordt gedaan.
prijsbewaking,
volkomen
onmachtlg
bleek,
politi'cke
hemel
zwarter
zlet
dan
ooit
en
Van'
de
zijde
del'
Federatie
van
Euro~
bemoelenls heeft met 'de pl~ll1nen 'yoar 'bang. Wanneer de repa,raties gereed zulom zelfS de pri]sstijging voor ,voedings- van aIle kan~n de gevaren dreigen, bitt~r pe~sche ,werkrie~ers zal daarop niet
cen nieuwe partij.
'.
'
len zljn, weet men nog niet.
worden aangedrongen.
'
•
,
midd'cle!l van Inlandschen oorsprong te I beschamend.
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Dankbetulglng der Prinses
.

,
Voor Batavla's Verlovingsgeschenk

D~

zooals wij destijds hebben vermeld,
heeft de burgemeester namens de, burgerij van Batavia aan Prlnses Juliana
een door den bekenden kunSltSChilde.l7!
Ernest Dezentje beschikbaar gesteld
schilderij aangeboden,
l
Naar aanlelding hiervan heett de Bur-I
gerneester een schrijven van den vOlgen-,1
den, inh~ud ontvangen:,
'

,

I

I

I

De dtrectle van de B.V.M. heeft zlch

;.

;,
..\ '
:
,

Batavia's

Begrooliug

I verzoek,

de Ie klasse ,tarieven van 10
cent te mogeil terugbrengen,
in verband met het feit dat het
gemeentebegrooti,ng voor 1937 Woensdag passagiersvervoer in die klasse sterk is
:1.$. in openbare ,behandeling komen.
terugg'eloo'pen. Ook sluiten (Ie' ~ieuwe

"
Itot
Naar wij vernemen zal de Bataviasche zulks

I

7~~

r¥"

Onze stadgenoot de bekende predikant
M. v. A. verschij- d s. B. K e e r s is gister~n plotseling
geopereerd aan den blinden darm.
De patient maakt het redelijk weI.

'1'jikini verhreed
IIET CONTAC'l' MET INDIE
".

;.

De gemeente is thans druk bezig met
het verbreeden van Tjikini.

Directeur Papierfabriek naar In~Ue
,

I

,!'f.~e

prjncess comes

~--

Bioscopen hedenavond

Q. lob e - The a t- e r : "De Vrouw van
Een van de nteuwe.en tevens een del; een staatsvijar.d".
.grootste verdlensten van Ho'llywood is;
Rex - T' h eat e r : :,The ~hite
dat het soms gaarne met zichzelf eerr Angel".
.
.
. loopje neemt en' daarbij' evenmln
Cap ito I : "Hollywood zoekt een Prinses"; ' '
'sc1J.roomt om het Amerlkaansch pUbliek
Dec a - Par k: "Het Arnie, Rijke
met zljn zwakheden in het zonnetje tel nreisje".
zetten. Een vorm van zelfspot, die 'nie~
C i ne m a: "Mystery of the 39 Steps·'.
te hoog gewaardeerd kan worden te":
o i't y: "Florida Special".
genover al het chauvlnlsme, waarmedo
\VAT IN DEN AE'fIlER IS
haast elke natie tegenwoordig tracht, zich
van eigen superloritelt te overturgen.
DONDERDAG, 3 DECEMBER
,Efl in deze Paramount-rtlm is werkelijk
'een flinke dosls zelfspot verwerkt. Zij
N i rom
18.45 Argentijnsche tango's.
steekt .afwlsselend met fijne Ironle en
B. R. V.
19.30 ZigeuneJ.·-muziek.
ultbundlgen humor den draak met del
p. M. Y.
19,20 Militatre muzlek,
21.50 Jersche gramofoonbewonderlng, die het democratlsche'
Ph 0 h i
platen-concert.
Amerika voor de Europeesche arlstocraZ e e sen
2'0.45 QUint·ct.'
1
tie en haar titels koestert, en een telg
B. B. C.
19,32 Oinema-orgel-recltal,
van dien gevierden adelstand wordt hlel~
P a I' i s - Co 1. 22.00 Vocaal en Instrumentaal concert.
'.
gepresenteerd in de elegante verschtj21.45 Opera "Aida".
ning van een zekere Prlnses Olga van:
Rom e
Zweden, een moot ep. Intelligent melsle ._~'~IlIi~a~r~~~~~~~~~~~~~!!,
dat met een belaarde en statige chape-, 1,c~-;;: . ;
ronne OIl rels is van Southampton na'afl
JPeerberlclu
New York te~ein,de,bij een Am,erik~,an-'
sehe fUm-l11aatschappij als actrice op
(VAN DONDERDAG 3 DEC. 1936)
te treden.
I
'.
. , .\ .~

DONDERDAG 7 Januari 6 uur v.m. Muzikale reveille op meerdere punten; .klokqelui, in den loop van 'den Ochtend:
specicle qodsdienstoefeninqen in de. kerken der verschillende gezindten.
' r
i
8.15; Aubade door plm. 11.000 kinderen voor het
Paleis op het Koningsplein.
'
8 uur Volksspelen op vier punten der stad.
Mil ita:re, plechtigheid als door de Rege~,~ing zal worden bepaald.
' '
5 uur n.m.: Volksconcerten op 4 pU'lt~n der stad.
5' uur of nader op te geven: Uitluisteii09 ncor de
radiogra fische verslaggeving van de geb,eurtenissen
in den Haag op het 'Koninqsplein (P~sser Gambir
terrain) r
:"
na afloop: Groot Vuurwerk.
,voormiddag en avond: Kermis in den tuin van "Concon;i,ia".
",
\."

~eleg(l~

nel:t morgeil.

Capitol:
across"

WOENSOAG 6 Janua!ri : vanaf 6 uur n.m. Alge~eene ontsteking der feestverlichting; aanvang etaldge-wedstrijd.
6.30-8 uur n.rn. Auto-karavaan.
\,'

Men rekent ,e'rop ,1at aIleen Woensdag tarieven zi,6h beter aan bij de thans.
'vergaderd behoeft te worden, doch voor geldende derde klasse tarieven.
aIle zekerheid zal ook voor de volgende
-------week yrijdag een vergadering worden
DS. B. KEERS

.

Filmbesprekinq

l

01 NSOAG 5 Jonuori : 9 uur n.m. in het Cltv T~~?ter :
Eerste opvoerinq van KAAT Mq'S?EL.'

I

Afde~ingsverslag en

Huwelijksfeesten

Het volgende beknopt programma voor de huwelijksfeesten
is thans definitief vastgesteld in de jongste verqcderinq van de
Centrale Commissie voor de feesten.
,'/

I

"In opdracht van Hare Koninklijke Hoog- I
, held Prinses Juliana heb ik de eer
:
den heel' Burgemeester en' de Burgerij
van Batavia Haren dank over te brengen
voor het fraaie schtlderlj, H. K. H. aangeboden tel' gelegenheid van Hoogstderzelver
.Qe bronzen eere- penning, met' de beelverloving met Prins Bernhard van Lippe~
'-tenis van het verloofde vorstelijke paar I Biesterfeld.
De Kamerheer
die als prijs heeft gediend bij deli voetvan H. K. H. PrinS'2S Juliana
',balwedstrijd voor den bloedtransfusie- /
J. 'C. Baud ..
~ienst van, he] Nederlandsche Ronde ,
){ru,i~, tusschen Sparta en Feijenoord op
I
•
2 December

tot den gemeenteraad gewend met het

__Agenda
......

Bioscopen

J

VRIJDAG 8 Januari 7.30 u. v.m. Feesten op de lagere .scholen,
met ochtend-wandelingetje door de stad;- pt9nten van
Jul iana-boomen.
'
voormiddag: Chineesche feesten en optocrten met
dagvuurwerk in d~ Chineesche kamp en',benedenstad.
6 uur n.m.: Historisch Schouwspel <?p ~et Stadhuisplein.
,
7.30 u. n.m. Chineesche optocht in d~i.benedensta~l
na-avond Galabal in "Concordia".

, "

i

Die Prinses Olga wordt gespeeld door:
De druk is hoog in Centraal-China
Carole Lombard en haar eerste woorden (Hankow' 777.0 mm., Chungking 774.0
maken reeds duidelijk, dat het gaat om, mm.J. Zuid- en Oostwa,arts neemt de
een persiflruge van Greta Garbo. Niet' ,druk al. (Nagasgki 766.0 nun., Tokio
kinderachtig of onaangenaam, moals 762.0 mm., Hongkong 767.0 mm., Bangimitaties dlkwijls zijn, ooch logisch pas- leak 759.5 mm., Manila 758.8 mm.J . .
send in het verb-and vkn deze film en \ In Indie nam de dnlk at vooral in het
bovendien voortreffelijk door het ster- ,p.O., zoodat het drukverval thans van
Ike 3.S3imilatie-vermogen der actrice, die' N· W. naar Z. O. is. (Sabang 759.0 mm.,
Garbo's languiss:ante expressie en haar !3atavia 757.5 mm., Koepang 757.3 mm.J,
'eigenaardig, tnia-g moduleerend geluid \"POk in Australie da,alde de barometer
'verrasSend precies imiteerde. Haar, p.anzienlijk. (Darwin 756.4 mm., Halls
"Garbo-complex" brengt natuurlijk de ,Creek 754.6 mm.).
, geheele bemanning en alle pass~giers ' De' drukverdeeling komt thans overeen
'van den oceaalistoom~l' in' verrukking, met die van de Westmoesson.
en vobral de gezagvoerder - uits~ekend ' lIoogtewinden: Deze neigen meer tot
gespeeld door George Barbier - is on- ,hot Westmoessonstelsel, Siam N.O., Alor
der den indruk van 'de charmes der star N. O. 35 km., -Eatavia Z. 15 km.
Prinses en stralend v,an trotsch, omdat' hoven 1500 m. W. 15 km., Bandjermasin
Z'ijn s,chip zoo'n hoOg personage naar: ~. W: 30 km:, Semarang W. 10 km., Soede nieuwe wereId ,~ag v,oeren. Ge~n ~abala' Z. W. n~ax. 40 km., Koepang Z. W.
, moeite'is hem teveelom haar van dienst' 15 km., ,Darwm )~est.
Venvp.c~ting: Kente,:ing ,tot ~wakke
", te zijn, doch er gebeuren helaas dingen
1aan boord, die de aardigheid bederven Westmoes~on.
i en de Prinses in een lastig pJ.rket brengen.

ZATERDAG 9 Januari 7 u. Y.m. op h~t B.Y.C. terrein : Sportfeesten der Middelbare scholen.
' .
.
9 u. Y.m. Bloemencorso voor auto's.
5 u. n.m. YolksCj.m~erten op verscbill.ende punten
der Stad.
5 u. n.m. Bloemencorso voor fietsen en paardenvcertuigen, gevolgd door prijsuitreiking (oak voar den.
'etalage-wedstrild> in den Planten- en Qierentuin:
9 u. n.m. 2e opvoering van "Kaat Mossel" in het
City-theater.
Na-avond: Bal in de "Harmonie".

I

,Intusschen beteekent dit niet, d~t het
Naar men ()ns mel1t reist de heel'
'~ werk spoedig geheel uitgevoerd zal zijn, W. Schmidt van Gelder directeur del'
want men is nag niet gereed met het Koninklijke Papiel'fabrieken Van Gelder
ZONDAG 10 Jpnuari: Bijzondere. godsdienstoefe0ir.g in de
R: K. kerken voor aile R. K. kinderen. . . ' "
afkoopen van' aUe benoodigde grond-, Zonen, met de "Johan van Oldenbar-I
6.30 u. n.m. Gondelvaart op Tandjong'-Priok, bes,t,rooken.
nevelt" die ~O December a.s. te Tanginnende bij de Hooge Brug over het Kodja Kanaal,
Dat heeft altijd heel wat voeten in de djong Priok v~~.wacht \Vordt, naar Nepaarna :' Eindf~if in de Kon. Bataviasche Jachtclub,
aarde. Van het eene stuk grond zit de derlandsch-IndIe.
met vuurwerk lOp zee.
eigenaar in Europa, de andere tracht
9 u. n.m.: 3e opvoering van "Kaat Mossel" in het
een exorbitanten prijs te bedingen, en
Van Gelder Zonen, welke hier te lande
City-theater.
z9C;> zijn el; allerlei factoren die een vlotte vertegen~oordigd wqrden' door de firma
KERS'I'NUMlUER
D'ORIEN'f"
Drie maal worde er chantage en twee
'''
.
afhandeling in den weg staan.
Jacobson van den Berg en Co, hebben
maal een moord gepleegd, en zoo krij gt
groote belangtm in Indie.
~~~~~~~~~~=~=~~=~
I men in deze hIm ook nog een detectiveK~nd va~ dezen tijll
Wie'" de reedS aangevangen werkzaam'_
, ._
'verhaal in optima forma. Ret geheim
....
. rl
a
heden beziet, zal lieht ~en indruk krij- I
FRANSCII ESI{ADEnBEZOEK
der misdade~ wordt op ,bevredigende I .."WIJ ZlJn.de km ... ere~ van. dez"n hee~De,
:Gouve..
nelnenlsnla..
jll'~
gen dat een groot aantal baomen langs 'I
st. Nicolaas bij Versteeg
, ," i :"
wijoze ontraap,seld en de ware identi~eit! hJken, . OPWll1d~n~en tiJd, die zoo yol l~
d~n weg het slachtoffer wox:dt van d e .
I
l'
Voor het bezoek van de Fransche 001'- van de Zweedsche Prinses _ die VOOl' met meuwe dmoen - zoo vol Weuw ...
verbreeding, maar dat valt erg mee.
I ~t. Nlcolaas zal op 5 Dec~n'lber aar-.'
Wij hebben q onlangs de uandac~l op legssrhepen, Qat, wij reeds eerder aan- den toeschOtlWer intusschen uit haar dingen", aldv s de Kerstn~edltf\tie, watlt'" ,
,
t,~taanct~, ziJn 62ste bezoek aan Maison geve&ttgd!dat te P(jok een gansclW U9C,t. k?,l~di~denl is h~t volgend~, yoorl.~9: :'lertrpllwelijke ge;sp~ek~en met d,e cha-ll~lede, bet ~eurig ~~r~Ql'~de,;l<~rst\l\.Wl
'In' het'~alge'meen b~hoeven die 'Jjoorrl~n I versfeeg bi,e-:ilg'en.
e.£',"'"
<I,
:
,
8rtuigen
van gouvernementsvaa
opgeJe~d pilge - prograntpla vastgesteld.
\.
perone reeds lang' bek~nd was - wordt ,mer van "d; Ot,ie~t. ,dlt Ja~r ,ope.nt, .en,
al~een gekapt te worden, die op de nieu- ~ Z t d
1 h t f
t
' . t
Maandag'l December aanstaande ar- ten' slotte op het meest onvel:wachte met een k~~lne ,VaX:l~:t;\t op .<teze ~i\lsnede
we erfafscheidingen staan.
a er ag Z1 . e ees van den.. 8m llgt, die bestemd is'om, ondanks de hoo,
.
..
l'iveeren de krui.ser "Lamotte Piquet", moment d60r haarzelf publiek ge- I kunnelJ. WIJ zeggen, dat dit nummer af,
zoowel door de Jeugd als door de oudeOe boomen veor den Dierentuin en l1'en ,vorden gevierd, in boven- en bene- ,'ge kosten vail onderhoud, te' gron~,e te het aviso "Amiral Charnel''' en de tan-II maakt en dran weet heel Amerika' dat: wijkt van het geijkte' chapitre van fotl)'s
ker "Le .Loing~' in de haven van Tan- de met spanning verbeide Prinses 'Olga en feuilleto~~letjes, welke een weekblud
het zwembad bijv. behaeven geen van I denzaal. Twee dan~orkest~n en de re- gaan.
djcng PrIok, waat de schepen ligplaats als Wanda Nash geboren werd in 15th doorgaans zlJn lezers biedt. Reeds, om
[I,pe te verdwijnen.
I gimentsmuziek zul1en er. de vrooHjkheid
, ,
in hou :len. Tevoren kunnen pakjes, wel- , Wij vel'nemen nader, dat de vaartui- op ',de boeien, ~z'Ullen krijgen. Den ,v'ol- Street, Broo'klyn.:
.
de illt,1straties van DickRoff, die he.riu,\\,;ij ,vernamen nog dat het niet on- ke men door den Sint, wll doen ~i~ei 'tui en in verlband met de bezuinigings-I genden dag, Dins~ag om 8 uur v.m., wor'
nerEm :;tan A.uton Pi~cks .ooekv.e~lucht.\ng
.
'.
den de gebrulkehjke ,beleefdheidsbezoe-,
Wij zuBen ons niet verder in het film: gen, het a,rtlkel over Chmee£c1?-~ en ,J;amogelijk is dat men de gedeelten:, waar ken, op het kantoor van Versteeg wornoodzaak slechts op sobere wiJze onder- ken gewisseld. , . '
'
, ' v e r h a a l verdi~tJe~l ~ri slech:ts vaststelle.n, pansche schilderkuns,t, d,at ,~en ~c);1rat YJln
rn~n . de grondstrooken niet teg,en een den bezorgd.
veor de. gemeente redelijken prijs kan
houden worden, zO~dat de doof ons.geDes avonQs .zal ten Paleize B)Jitenzorg dat het heel geestig en humoristisch repr~ducties. bev'a~, _en cl.~ ~es)aagde
a,fkoopen,
waarsehijnlijk onverbreed
vestlgde lndruk, als zouden gro~te be- de commandant 'van het eskader, vice- is, gedragen door cen friss.chen, knap- foto 5, ,is het ,1)ezlt ,yah d,it art~$t~eJ<e
tail£.
Een Nieuwe Catal~gus
dragen ver'sPlld worderi aan het onder-I admiraal Esteva, opperbevelhebiber van sen dialoog,' ~n ',zeer boeiel}d door het ~erstnummer van :W\l~rde.
houd van schepen, die later tech niet de Fransche zeestrijdkrachten in het bewegelijke, scherp observ~erende ca~erteBen wij voorts, da\ ~en un\e,ke
IIet is best mogelijk dat de eigenaren
"Steunt de Nederlandsche Industrie die meer geschikt zullen bli"ken om in de Verre Oest~n, al:smed~ e~'kele andere mera-werk, wharmee de regisseur Wil- ~:lJsvraag het geJ:1eel lAog aantrekXevan de desbetreffende perceeHm dan' ,nog steeds strijden en veehten moet •
J
•
.".
gasten aanzltten aan een dmer.
Ham K. Howa'rd wedercim veel eer inlegt. lIjker maakt en ~Qlf' za~ spoedig, Yl.at
,~ierel1 voor hun geld z~len kiezen.
Ivoor haa~: b.esta~n, die aIle,S inspant vaart ge.bracht te worden, met JUlst is.
Woensdag 9 December' zal de Fransche Behalve de reeds ge1wemde spelers ver- "d'Orient" betreft,' uitverkocht zijn.
consul-generaal een receptie houden.
dienen hier Alison' Skipworth aI,S c h a - '
.-' __..
,
Qv~r ,het algemeen zullen de huren I w~t mogellJk IS, dIe slechts kent overVoor de'n 12den .December wordt door perone en Fr~d MacMurt~y als de ,oryan de huizen op Tjikini na de ver- Iwmnel'l of ondergaan. Door welke, z.oo Een feit is het, dat opgelegde schepen
IlET V~,RJ)AClln S,ClIlP
breeding weI niet stijgen, maar 'een feit ,zeel' gewaardeerde hulp tevens de oe- geen fraaien indruk maken en ook is het de "Alliance FranQaise" in Hotel des 1n- kestleider Ki\l,g ManteU bijz<?ndere aandacht.'
,
-'is het tech, dat vool' de bewoners de' lallgen van Nederlandsch-Indie gediend niet geheel onjuist dat v-8fschillende del' des een bal georgan,iseerd.
vaartuigen straks \zooveel aalX reparatie , '.'In overleg met het consulaat wordt
V. d. V.
Aan dell gr.ond gezet
\'erbreedino- haar voordeelen heeft.
worden".
-"
"I
0
zuBen blijken te kcsten. VOOl' zij weer in
voor de bemanning der schepen een pro_
Dit is de leuze waaronder Gebr. van I de vaart kunnen komen, dat het voor- 'graIl;1ma van sport~edst,ri)den opgest'eld.
De "To-kuei-l\1Jaru", ,de yer,Qa:cQ,te ,J.aFilm,oqnkondi,ging
Swa:;ty haar 'nieuwe catalogus de wereld deeliger zal zijn, ze voor sloop yan de
pansche
mot.Qrboot, wel~e i,n 1).e~ Jav,a,BLOEDIGE RUZIE OVER VUIL
De kruiser "Java" zal ter gelegenheld
kanaal te Pl'iok aan den ketting is gei inzendt, die hoewel in hoofdzaak elec- hand te doen.
'I
van' het Fransche bezoek van 8 tot 12
Globe-Theater: "De vrouw
leg:l, maakte zo.ov'eel w.at,er, dat ge~\aar
Eeri Inlander heeft een ra~genoot met trotechllisch" daarnaast tach ook allerDecember in .de haveri ~ v,an' fandjong
vall eel1 Staatsvijand"
:vc<}r z~nken dreigde, zoqdat men ,bet
:
~
e.en kapmes aan het ,hoofd verwond. D€ hande
gegevens bevat betl'effende
Ten opzichte van het gewestelijk vaar- Priok ver.bliJven.
aanleidende oorzaak was een kwestie stoom- en waterturbines, pompen, koel- tuig "Cornelia", is m~n daar nu reeds
____
Met de heer3chappij der bend~~eiC:ers vaartuig 'thans aan den grond h~eft
gez,et.
over het verbranden van yuH. Het slacht- machines, eompresS'Jren en Dieselmo- zeker van en dit sehip wordt danook
.
in ~merika is het al lang uit. SJwmigen,
o.ffer werd in de C. B. Z. opgenomen.
tore'n.' " '
feeds voor ~loop, verkocht.
WELDADIGIIEIDS-POSTZEGELS
zooals
.:ra'c~
Qiamond,
werden
opgeruhnd
t,
door de concurrentie, .de overigen nam
.. - _!
BATAVIASCI,E KUNSTI{RI~P
Help het Leger des Heils met den ver- de staat voor':zijn .J:ekening; zij die zich
kaop dezer. zegels het toppunt te be- niet levend lieten vano-en vielen onde),'
pinsdag 8 De.cemqer a.s. zal ~icolal
rei~en. Dat ~il zeggen 300.000 postzegels het vuur der Q.-Wen, zij d,le den gouver- Ol'-1cff
voor de leden van den Bataviate plaatsen 111 Batavia.'
, I nementsmam\en levend in handen vie- schen Kunstkring in den Stad&schoVWAan het I,Ioofdpostkantoor te Welt.e- l:n ~erden k'ort of lana daarna. naar den burg eel) piano-cop.cert geven, bestaap,
vreden is een reuzen-the~mometer a~n- ele~trisehen ;s,toel g~leid, of kregen le- de- uit wal'ken van Cesar Frank, D. Scar~ebraeht, waaro~. de tota en van v~rlge ve!1,slang. Jo~n Dillinger is dood; Alvin latti, J. ,Brahms, F. Chopin, S. RachmaJaren vermeld Zljn en tevens ~an dag Karpis is o(5geborgetl in dezelfde spe- ninoff, A. Scriabine. en, F. Ltszt. Z,~jn
tot dag aangegeven wordt, h::e ce stand ciale gevangehis' al~ Al Capone.
tw€-::de concert voIgt 29 Decerr.ber.
der verkcchte zegels' is.
. "l
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Gisteren merkten wij 9P, dat 140.000
~ij zijn dus,onscha,delijk gemaakt, de
zegels door, het postkanto<?r warel~ ~f- "public-enemies".
. LAFFE WRAl\KNE1UING
geleverd.
'
I ' "
\ '
Ook is in de hal een zeer aantrekMaar was daarmede nu ook het werk , Een Inlander van Rawadjelawe heeft
,k~lijke stand in'g~richt, w,a~r ~~til~s ge 1fei.·; G.-men ~fgeloopen '1
zich bij de politte be1,{~~agd .over het felt,
zegels verkoopen.
',
. . , , :' . Uat iijil paird', walk dier llij in Pangal~n
\Vij wekken o,nze lez:rs op, ook <;leze
ffet ant\,:,oor? hle::op geeft deze f1 r::
zegels veor hun correspondentie te ge- e.n het lUldp jontkenit~nd. ,Wapt IPb 1.1anggariji h3.q gestald, door een onbeke'nu persoon aan het linkerbeen tUet
.,bruiken. Men «helpt da~rdoor het' \verk', ~~.:~~yen vele Ipoordcn, g,e':allen ~'a~ meneen kapmes werd, ve'fW'Qlld.'
.
dat . gedauo 'wordt vO'Jr het IndisCl1'e s,ch,en- en ba'nkroof en andere mlsdaden
borz,aa~ 'is; v~rqlO~de~lj~ een wra,akkind.
'
' .." Qnopgeheldetq.: de levensl3,.lW veroor4~e~{~~m bliJ~en hlrdnekkig
zwijgen, pe~l1ing door twee geyi~zep koelies, qie
M:aar zij Zijl\ 011scl:a'ielijk. ~lthans zoo l~ekend zijn.
verzekeren de G.-men den achtergelaten
GEVONDEN
YOQRWEJ,{,PEN
'I
eclltgellcoteri'j en vrie11dinnetj 2S, die niet
~-~
Van wie zijn de volgende gevonden met rust gelaten worden, alvorens zij lijk m~ar enkele episoden uit lla~r leven,
voorwerpen, die op het ,ho'cfdkantoor hun ondervrage~s oJ) een n!euw spoor na haar onts'ag uit de geVlngeP.is; m1ar
va,n politie, Koningsplein-West, door de hebben gebr~cht. De rust die ze dan zij bl'epgen den, toeschouwer tot e~n he.rechtmatige eig~)lar€n t'eruggehaal1 f,e:lieten, du~rt zoo lang het vel'l'aad Illauv~eni-:', we~~e naar, cen oplossing qqet
niet ontd~kt of ver,meed wo~'dt. Dan snakken. Pat O'Brien en Robert Armkunnen wc.rden :
2 bem"zen, een lederen bal, twee kains, voelt de een of andere handlln~er van strong zijn de G.-men die als bu -ldoggf:m
een 'notitieboekje, een gouden dame')- den man aehter d~ gsvang:11i3muren' vasthouden en meedoogenloQs ,ond:el'vr'aI harloge, vier heerenrijwielen, een vul- ~ieh verp'icbt zijn €-x-baas te w:~ken. gen, blijven vragen......
Er is blij~baar fEnt< de s~haar gezet
penhouder, €en zakdoek, twee manden Er is, dus :weini~ venchil tusschen de
met houtskool, een soldatenpet stbno, twec dingen waRru!t deze vrouwen te in dez~ fi'm. Zoo w0rdt de ontsnapping
83Co85. een foto-album van Genua,' twee kJezen hebben. Vl'rvo'gd t'Jt haH b:ste van staatwijand Maroc, op uits' ~kende
zonnebriren, een bruine helmhoed; een levem:jaren voorbij zijn, blijven zij, ook I wijz~ uitgcbeeld dnor Ces 1f Rom ~ro, ~~n
bJauwe ~erge mantel, een doos inh. ga- al wens chen zij eer~ijk een streep te [de fantasie overge'aten. Maar niettemin
l'en en diversen, een zilverell hanger, zetten onder al~es wat gebeurd is.
Is er vo'd~ende overgeblwen om er de
€en wit metalen broche, een sleutell'ing
Margaret Lindsay beeldt hier zoo'n spanning tot het laatste moment h), te
met 12 ~leute1S, een plaat eterniet.
,
ongelukkige Vl'OUW uit. Uet zijn natuul'- houden,
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Dc nieuwc datlsklol( 01) Passer Besar {c Solo aang'ebodcn door de zoons en dochters van Z.
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BATAVIAAscn NiEUWSnLAfi van Douderdag 3 December 1936 - EERs1'E BlAIr
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IN ONZE BENEDEN- EN BOVENZAlEN
REGIMENTS~MUZIEK
en i JAZZ BANDS
,

,,4.50
,,2.75
,,12.,,20." .15.-< ,

'

\

SCHITTERI:NDE'ILLUMINATIE
SINT NICOLAAS MET ZIJN KNECHTEN ZULLEN
ONZE ZALEN BEZO'EKEN
PAKJES KUNNEN BU- ONS WORDEN AFGEGEVEN
,

oJ>
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21633

-:

Fa

~

.

-------_......-..GROOT RESTAURATIE-BEDRIJF

137do

e·

;

21646

VRAAGT

8-

per 1 .Januart 1937

!

'
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'

Moand-, knip-ven dagkaarten. .
Zwemlessen.
Het eenige zwernbcd met
leidingwater.
Telefoon Welt.' 1068

NJAN' FOe

.

..'

-ZWEMBAD' TJIKINI

21622

KlEERMAKER·
Oud Gondangdia 36 .
TeJ. 3126 Welt.
Uitgebreide collectle stoffen.
Afwerklng ~n' coupe: PRIMA
.Zeer lage prijzen.

.'

2165\ "

........

Zwemmen geeft 'kracht en
gez9ndheid

eo,

,

'

GROOT SINT NICOLAASFEEST

f 12.50

J_

naar Orenleboulevard 64
Hoek Soerabaiaweg.
Tel. ,WI.' 1.,600.
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;'. ~.:. VERHUISD'

Pasar Dafoe 93, Batavla-C r','

Bu i te n zo r q - Bandoeng•.

ZATERDAG 5 DECEMBER
,

Ons St. Nico'aasboekje bevat honderden geschenken..
q~ 'aanvraag zenden wij U gaarne ean exemplaar toe.

21610

I

TO i\(/O.. "POPU,l',AIR'' .'

\

Zilveren . Sigaretter:-kokers
Aenstekers
"
Dos-houders .
Sigarettenkistjes
Pleet"
SigQrendroogbu5sen
"
Cocktailshokers
."

en

tJ zeker bij: ,:. .

Tel. 1269 WI.

Als HEERENGESCHENK :

M. J. WENNING

~ vindt

Ieest-tractatte•

HEEREN,
tv1 EI5JES \ '

;-

(Geb. Onderl. Hulp l

Noordwijk 19
" l

DAMES,
JONGENS . en

.....

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

!'D'S_~.

v o or

d,·

en sab~tage.

,

\

, I ' ., NUTTIGE ST. NIGOLAAS-GADEAUX

'Creme de Pistache

..voor H.H. 'Aulonioblelbezitters
, A~SLUITBARE
BENzlNETANKDOPPEN
Besehermen U legen' dlehla I

·

tiilia1~J!P!Ke5>np&Ni

Voor de a,s, - Kfnderfeesten

.

.

BEKWAAM: <;HEF-KOI<
I

.

- _... Me~h~deenn'g

~~~ ~ji1ige bestelling leve.KERSTBOOMEN

21621

'GEEN

FE~ST

van

· kI
. 81
or
unl0nWIn
e ,
O

,.~

, Telefoon 3544
I

•

.!

147 ~e err 3e d~.

"

. 21645
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'. VOORNAAM

60ElJNIEUWS
'voor

t ~.

,
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TELF. 851 en 872 WlT.

BATAVIA·C.

KLEIN'
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Magneetjes

~
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ST. NICOLAAS CADEAU VOOR DE KINDEREN
,
,IS NATUURLlJK EEN PLAAT VAN BETTY BOOP.

. HET-BESTE

. ::' 'f

OH ! 'MY GOODNESS

: : ·:./l.o EN

TAN'S
'1 {) Pasar. Daroe

H. A.
<

OaK ANDERE' DEC C A PlATEN': VERKRIJGBAAR
.
-

OP AFBETALING

.

~.

.

,
/

.

w.. HILVERDINK

21430

' STEEDS VERSCIlE. AANVOBB

"

15' X f "4,-
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Per 5 regels druks of gedeelten daarvon

•

'Gramoph,one,', Hand,el
' Batavia-f,

TElEFOON WELT. 721 -

MAG NEE TJ·E s' - TAR I EF

5 Platen voor ,~' X f' 2,'50"

2161P

f L-'

per plaatsing

Voor

Telefoon 6286

annonces,' welke niet van .zakelijke strekking zijn:
Per 5 regels druks of, gedeelt~n daorvon :
per ploatsing
: . f 1.- ,
per 2 ploatsingen .. . . . . . . ..
. .. . .
,,1.50·)
per 3 of 4' pladtsingen
,,2.-·)
,
,
<

DECCA
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G,RAM~PHON['
.'.:sl;
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DE ALGEMEENE VISCHHANDEL
P! A RAP A,T TAN 27/ -

~';l• •·.;.l i·j~'!').;f:'fl

l

Uw,~

Kdopt

F 6015-YOU HAVE GaTTA EAT YOUR SPINACH, BABY

:,Y;:l
•

-

'

to"

\1'

"

GRAM'OPHONlpLATfN

•

SHIRLEY TEMPLE'S FILM (IIPOOR LIT"fLE RICH GIRL"

Agenfell:1IANDELSVEllfENIGlNG"OOST-1NDIE"N. ~
••

I

maakt Uw keuze gemak- ,
,kelijk en steeds de juiste

UtT

verpaki. Oaarom
~ijn Regal .. siga~en overal i'n' I~die'e~en
ver.sch als in Holland.'
, Koop<; vandaag n'og een blik van de nieuwe
Regal-_serie.) Ze zijn overal verkri)~baar.

I

NOORJ)\VIJ1< 11- BAJA"YJA-C.

....

"

<

,

lI-lM n}~KON]NGIN

cnse uitgebreide eelleetle

--..;...-----..:...;--~-.:.-:-~-~~----.,.

Aile LUG HT~ EDIG.

.

VAN

<

I

::.

I~OF1jEVJERAl'IC1ER

I

PILOOT, ,
~ ~'"
4 ct..,
FLQRETlA' .. , •.... '. , 6 ct.
FANTASIA, •. , , , , , , • 7 ct.
,MELIOR ,', , • , .. , , , , 8 ct.
RECORD, ••.' , '..' •..• '9 ct.l
OPTIMUS .. , , '. ~ , , . ,',10 ct.
CUM LAUDE: ~ ~ , , .• ,12 ct.
MONTE, CARLO, , , ~ , " 15' ct.,
••

Manager.

21043

RE6AL",~,
t

M~DEKONlNG

Abonne's van net Batavtaascb
'fieuwsblad te Bultenzorg geUeven
ztch voor klachten omtrent ntet,
dan wet ongeregeld ontvangen van
de kraut te wenden tot den Agent,
den Heer

K 0 NINGSRLEIN ZUID 10

•

'.
,\j

BUITENZORG

AAN

, \

I-

f ....

lUiN

L1GT HET

brengt een NIEUWE serj~ UfCC!A'
'(en lIieuwe prjjzen!) '.

\

21631

HOTEL KONIN,GSPLEIN

,
71
Rookers... t'

,,{"

j

"RL!STIG

EN
IN'

GROOTEN·· FRAAIEN

-

H.H.

·

•

---.. . .

..

---~..-_.--._---------..,;".-~---I, ,-

:

t·

RIA

' G 1, 0

in aile ofmetinqen.

Sr,uisbrugstr. '29 - ' Botovlc-C,
~.

80UWKAS EIGEN HAARD

M<llang, Tjelaket 53, Tel. 570 Batavlasche Moderne. Hyglenlsche
De eerste rentelooze hypotheken
,W ASS C .. E a I J
ten bedrage van ca. f 60.000.- voor : Partlcullereu, Hotels, Koop- '
t'
worden de v,olgende maand toe- vaardlj, Hospttalen, \'-, Internaten.
Noordwijk 9, tel. SOOI, gewezen.
.
Tel.' ·No.\ 2696 - Weltevreder.
5002 Welt. :
VRAAGT PROSPECTUS.'
WASCHTUD 1-'5 DAGEN.
121do
lialen' en brengerr '. kosteloos.
Wij leveren 'door den g e - '
, heelen ,Arc,hipel. .
dI 1M .=cmvsrr."..",.,.,.~.
'.
149d~ "

zonder bloemeo

,'-~'

.

.!

~

Brleven met opgave leeftijd en
. :H629 referenties onder No. LS 2532 aan
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~N.V. Nia~ Postbox 12~ Soerabaia.
21647
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De reductie wordt slechts verleend, wonneer bij eerste
aonbieding het oontol plaatsing~n :vermeld wOfdt..,,·
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BATAVlAASCli· NIEUWsntAD i·,V~"ll Donderdug '3'

,))eceluhel·

'i"93n -TWEEDE' BCAll

-

e==~. -------~---

Heviqe gevechten rand

Zegt Duitschland. nonint"r~entie-pact op?

Madrid

"

Engelscn vervoet-verbod van
Door Lagerhuis
I

.

. Del Voyo felegraf'eert
AAN ROOSEVELT OVER BALEAREN, I{\VESTIE '

'

De Spocnsche fincncien

.

~_.

a~ll1ge:ilolllell

/

J~:

L 0 I" d 'i! n , 2 Dec. (Reuter J~ ll1e't beuieert; dut: tie rege'erin'gstroepen ten' gevolge van- plotsellnge bonibardement'e",' met gllsbolnllle~t.·g'ellootlzaltkt toertleti tie Posuelo-sector
teit· JVestell can i Jlladritl, te ontruimen, tuulut. zij met succes
tegen-uanonllen. lullltl~n oerrlclit en' lie Wltten luulilen. terut;
getlrongell.
I
De Witten bereid~n tlums eeti aanvaivoor op de hoo/elstad'
»anuit. liei ;JPestell. ne« gidieeleli' ttacht: woelllU~lt,he/iige ge-fteclUe,i I!lut IlUIlt- teg~'i. IlU"t, wlutrbij< ltlleen i,I, ilet· (lorl!
ii(Ja(i;I(a~ tl~,t" ;lJe JP Ulellr b'elveren te helJbelf verouel-tl; vij/..
fiiiJitle'Yll" ,itlit't IV'/i~lreit' getlooll~ .
l~,tussclren declen de Rooden :ee'llr: (Ialll;al' fJP liet elisa de
ClUtlpO tnet het tloel in lVoorll-rt~estelijke Il.[c!ttiitg f!en wig· te
tltijv'(!/t' tuss'chen de ~Vlttio,utle IJosities te !lllllier(t en Poz'uelo
.eelll!rzijits en tie Ulliversiteits'lvijk ltll!ler-zij(is~ De JViUen ~vel·.
killren tie luulvltllen a/gesillgen te '1,ebbelt. 1lierbij niaakten
zij ~l~ie itllSS'isciie tallks buii. Vele RiJotlelt' ;verden getlood~
D'e r'e4eeri,igs{riJepen 'verklitrell, dat zij g"'-oote versterkillgen
(UU" 'vliegtuigen olltvingen. Gellieeli:~l: lVO.rtlt, tlttt in· de a/ge[oopeii lveek 90' toestell~"" 'lttriveerllell. Gist'eren: 'verschenen
sterke plltrouilles' cler regeerillgslilclitiilltclr't boven de stat!,
IV(UlrOllder ,een llielUV type van gevec'ltisvliegtuigen':lve,'d :OJlge'lhetkt~

Val e n cia, 2 Dec. (Reuter).. De
minister van Buitenlandsche Zaken Del
Vayo zond aan president nooseveJt een
telegram ter gelegenheld van de opening
der Pan Amerikaansche Vredesconferentle.
Del Vayo vestlgde de aandacht op de

banden tusschen Spanje en- her Amerikaansche continent en herinnerde aan
.de beroemde verklaring van· 1932' door

!

B e r I ij n, 2 pee. (H~lVO'S).
Gemeld wordt, dot het groors.te
deel von de zitting, von gistereh
von den ministerrcqd g~ijq' y-I(;Js
con de bespreking def SpaanSd1e
oonqeleqenheid,
' .. ~
_
Men vroo'gt zich a1'of;de volgende stop van Hitler. nlet iol
bestoon in een- forrneele opzeqging van de non;.inte~venti.e
overeenkomst onder. voorwendsel, dot de U·. S. S. R. hcor niet
eerbiedigt.

.

ONTKENNING VAN IIET D.N.B

T a II g e r, 2 Dec. (Havas). Glste19 landen tot niet-erkennlng van, door ren Iandden zeven driemotorlge Junkers
wapengeweld verkregen gebled. "D e'l te Tetuan.
Vayo' vestigde spec1aa~
d e a and a c h t' 0' p' d e s 1- ;
•
t u. a tie 0 p d e B ale. are n
Lon (t'e n,. 2 Dec. (Havas). Volgens
"d 1 e door b' u 1 ten 1 a: n.d'·s c he.
.
t roe pen Z ij n
b e z e t".
,~n gezaghebbende krmgen, ontvangen
mlichthlgen bedr~agt net aantal in
Spanje gelallde Dllitschers waarschljnLUCIl'fRAID OP MADRID'
lijk 6000 mall.
Veertig ohtplotfingell bhuieli hef
kwartier

. D e r l.ij n,

i

•

rlee·. (lIavas). lIet
Nachrichten BurlY' ontkent
bet d'~barkement vall Duitschers· ill
~pal1je en· voegt. er aan ,toe, dat de des~et~effel1(le berichten, valsche beschuldigh,gen zijn.
,~Delltsch

Russische Laster'

I

Wit"ten pareere'n Rooden .
cionvof
IIOOG VERLIEZENCIJFER DIJ DE
ROODEN

Co.ntrole Op wopen,·
OOrlVOer
Plan; der Non-interve'ntiecommis.sie

HNGELSCII VERVOEItVERBOD'
i\ANGENOMEN

en door de nattonaltstlsche autorltelten
is argestempeld, heeft op de Intematlonale wlsselmarkt een catastrotale
dallng. der peseta tot gevolg gehad.
'

Nederland
•
(Telegranunen

~erwijl
peseta ~

de. nomlnale waarde van de
francs 93 is, staat zij thans 90
centimes . genoteerd en zelts tegen dezen koers bestaat er geen vraag voor
spaanech geld, aangezten de rmancters
onzeker zijil, ten aanzien van de toe ..
komstlge ontwlkkellngen, ~

V;\D.

het .MK. Ned. Ind.

Persbureau Aneta).

NECROLOGIE

D·e n It a a g, 2 Dec, Te Nijrnegeii
is In den ouderdom van tachtig jaai
I n t u sse hen
h e eft v 0 1- overleden qe gepensionneerde kaplge n.s b ~ ric h ten u i t S P a n- tein van het Indische leger P. W. j.
i. e d e Mad r i lee n s c h e d e- der Schoot.
fensie-junta: in verband
DE N. A. S. 1\1.-VLOOT
met d e pre c air e sit u at· i e,
W a a r i n
d e
h 0 0 f ds. t a- d
v' e' r k e e r t,
gel a s t
D e, n H a a g,
2 December. DEi
d a t de' ban ken: a, 1 h a a r N. A. S. M. heeft aan de scheepswerf Plet.
e O' n ! a n. ten e n w a a r d ~- Bmit opdracht gegeven voor den bouw
pap I.e r e n, met i n beg rip van, een .vrachtsehlp met passagl~rs
van d e d e p 0 s i t 0' s h a- accommcdatle ter grootte van 9200 ton.
r e r 'c 1 i.e n ten n a a r V a- De motoren zullen onder llcentle even1 e h cia z u lIe n Q v e' r 11 r e 'n- f eens door de genoemde wert WOrden geg. e n.
leverd.
I :

van

, Hleraan wordt wege~oegd dat de dlrec,teuren der MadrUeensche fUilllen van
bU'i.ten~ands.che banken, hebbei,l gewei ..
gerd' dlt bevel op· te volgen, waarop in
~et:t minste een g~val d~ def~n,sle-.junta
tpt dwa.!Jgmaatregelen .is overgegaan om
d.e- .opvolging van haar bevel te verkrijge'n.

"

DE ZAAK-O'NNES

D ~ n , H a a g, 2 pecember. Het Am..
sterdamsche Gerechtshof heeft In. het
Slot Nijenrode te Breukelen zittlng gehoU{~en V<H~r de verdere behandeling .van
de z~a}{"Onnes, o.a. met 'het doel, om
de o'mstandighe.1en na te gaan, waaronder de vermoed~lijk gefingeerde schll..
. Uit' S'~lamanca wordt gemeld,. dat vol- dei'ij:endfefstal heeft pl~ats ~ehad.
gens RadIo,:"Burgos de bolsjewistische
Ii .-Z'
:E: =:
lelders te Madrid aan het onderhandelen zijn met qe Fransche regeer~ng over
het overmaken van cen hoeveelheid
Verdediging v'on' Madrid,
goud ter waarde van 37 mllUoen peseta's naar de Banque de France, welk
, 'yORDT ZIJ OPGEGEVEN?
goud' zal. dienen voor de betalihg van
oorlbgsmateriaal.
. Par ij s, 1 Dec. (Transocean). De
B.paansche pJ;emler Largo CabalIero: ell
de ex-premier Martinez Barrio hebben
Toekenning der belligeren- in Barcelona een' conferen'tie gehad
waarbij. de. toestand aan h'et MadrId':':
ten-rechten
front besproken werd. Zij kwa'me'n to'~·.
d~ cQnclusie, aldus peweert ee~. be~ich~
mt Bayonne, da teen verder verdedl~el1
van de hoofdstad b'ezwaarlijk voortge"';'
zet kan worden. Het bericht zeg,t· dat
Lon~ell, l' DeC'.
(Reuter). Kapi- zoowel Caballero als Bario persoonlijk
t.eill Ed'e'l1 verklaarde bij de deba tte'll in voorstanders zijn van het· plan om de
het lligerhllis' Ilaar aanleidil1g van het troepenmacht in Catalonie te concenwetsonhverp, der regeeril1,g tot verbod treeren.
van vervoer van wapenen naar Spanje
SOYJET-6FFICIEREN TE .MAtAOA
~at: het oni practische reden'en weUicht
noodig zou blijken in een bepaald staPar ij s, 1 Dec. <Transocean). '101-'
dium van het Spaansche conflict beIli- gens "Le Matin" zijn een Sovjet;..glene~,:
ge're'l1tell-rechten te verleenen.
raal . en ongeveer 100 andere SOvjetofflcieren te Malaga geartiveera. Ge:meend wordt dat deze offlcieren
bevel over de Spaansche ro'ode m1Ut1~
zullen: aanv'aarden.

net'

Bij' het aanbreken' van den slag vingen zij aan met een aanval' der regeerJngstroep~n, die door intens artlllerievuur ',.,wetd onderst~uild. D~ millcio's
vorderde'u verscheldehe honderden' meters in 'de ricbting van de loopgraven
der Witten, waarop de terclo's plotseling yerschenen en een bajonet,-gevecht
ontstond. De mllic16's moesteri terugtrekken. Om 10 uur ondernamen de regeeringstroepen, v-oorafgeg:;fah door zeven tanks, een llieuwen aanval, doch zij
moesten na een strijd van twce· uren
na~r de oorspronkelijke posities terugtrekken.

.- .
De

Oischoon- het· vraagstuk der vrijwlllIg~t~·
buiten·· het·· _bestek van .de
non- in terventie':'oveieenk-omst
h uidige
valt~ _meep.,t Engel~nd, dat deze kwestie
moet· worden bestudeerd. Hiervoor zal
de subcommissle ~ dezer bijeenkOmen.
.De Britsche tegeering is bereid mede te
~erken aan een plan voor toezlcht op
vliegtulgen, op de basis van het huidige
Bij het begin van den namiddag vle- plan.
len de Witten op hun beurt aan. Een
colonne viel Boadilla aan, da t men na
e,e.r- h'mgdurigen hefti'gen strijd veroverGEUOU\V OPGEBLAZEN
d~:t T~ 9' u'u'r 's avonds' openden de Rooden' een niE!Uw offensief, di,tmaaf in het
Zuiden. Zij vielen den rechtervleugel
VaiJl het nationale leger voor qe dorpen
• J;lilnto en Se-sena aan, die twintig ,K.M.
ten Zuiden van Madrid "zijh g'slegen.
Drle treinen met· milicio's arriveerden
uit Aranjuez. Zij beschoten de nationale stellingen, doch de ar,tlllerie en de
luchtmacht der Witfen noopten hen zlch
in de treinen terug te trekken.

DUITSCII-IIONGAARSCIIE
VRIENDSCIfAP

De landen die zlch niet strikt aan de
overeenkomst houden, doen een ondienst
aan den Europeeschen. vrede en maken
het voor oris ntoeilijker in- de toekomst
aan een doeltreffende inteniatlonale
samenwerkihg deel Ite nemen.
.
.
.
Engehind's absolute neutrallteit heeft
b~.zorgd heid~ te
zijn .werk' op humanitair terreln vergemakKelijkt../
Po"rijs
,\, ' .
1
Door pliddel vall onze marine, door
1JlJItOEROOREOG VERSLINDT GOUD
t\Isschen~omst van on~e consu~~, ell'Z,
~ P a" r iJ' s~ 1 J)'ec. ('transocean). lit' zij~ wif in staat geweest letterlijI{ duiecc>JiomJsche kringJen te ParijS. bestaat zenden levens te redden, in hoofdzaak
groo~e bezorgdheid over. de' ernstlge si,;. doordat belde partijen ons het meest oprecht neutrale der Europeesche landen
/
~uatie der Spaansc'he financien.
achfen."

.,

Regceringstroepen in
offensief
vFahvoEDE'

,f

. rr

la' r ~ d' 0,
2 Dec. ('transoce'an) ~
grootste tot dllsver door de ROoden ondernom,en tegenaanval. aan
'h.Jet front, biJ Madrid' werd: gisterell'
door de Wittell in' het: Casa' de Cam~~ afgeshi'g-ell. Na e~n b~j'ol~e'tge
'Vechi van ule'erd'ere uren werd'e'li d~
Rooden tens~:)tte teruggeslagcn. •

.Zij !ieten drie groote Russische tanks,
groQte . l):oeveelheden oorlogstuig en vele
hqnGerde~ . dooden achter. De ROoden tr-:Jkken haastig naar hun positles
aa.n. ,den anderen oever· van' de Manza:llares terug. De Witt,en handhaaiden
n,i«e~ all~.e~ .~un· oorspronkelijke posities
dOlch veroverden oOK verschille'nde' stra·tegisch belangrijke punten op de Roode'n.
Een ander bericht van het front bij
Madrid' meItH; dat' het' dis.trict. bij de
ToH~do-brug, dat- reeds lang. het· ce'n-trum' is Ivan een' hevigen strijd; elnde:.
lijk d'Jor de nationale troepen is bestOl'mdi Qok wordt verklaard~ dat de
\Vftt,te en Roode luchtmachten gisteren
zeter actief waren. Niet minder dan
.ve1ertlg- vliegtuigen namen tegelijkertijd
aam een luchtgevecht hoven Madrid deel.
l)(e- ,gevechten in de Universiteitswijk
.dluen vOQrt.
.

"

'

U. S. A. EN DE VOLKENBO~D

lIet lijdt n.J. weillig twijfel dat de
"
NICARAGUA ERKENT .FRANCO·
B u e n 0 ~ A. ire S, 2 DS{l. (Havas).
ten bedrage van ollgeveer
Presi~ent Roosevelt verklaarde nadruk2.200.000.000' peseta's, welke lag' opgeslaLis s' a b <> n, . 2' Dec. Volgens Ra- kelij.k, ~at er geen enkele mowelij~'heltf.
gen in de killizen van de Bal1ca de Es- dio S~lamanca erkende Nlc'arag~ta de bestaat,. dat, de Vereenigde. staten" tot
pathl;' tlia'lls, voor het' grootste deel bij regeering van Franco.
den Volkenbond zou toetreden~
buitellialuische' ballken is gedepol1e'erd
op llaam' van leden, der Spaansche- regeering, dan wei is gebrllikt v'oor den
aal~koop' van oorlogslltat1edaal.
:.,\..

,

gOlldvc>.1)rraa~

BAJONETG'EVECIIEN'

:De

, . B 0 e d,~ pes t~ 1 D~. (·HaVas).... Van
wellngelichte zijde. wordt vernomen·.dat'
~e. minister van Binnenlandsche· zakell'
De Kozma" zich. 9 dezer naar Berlij~ zal;
b~g~v~n, w~ar hij. gedurende 5 dag~n de:
gast, zal ziJn van den Duitschen minlster .van Binnenlandsche Zaken,dr. Frick.
Het' verluidt dat binnenkort nog~ alld~re. voora,a,nstaande I!ongaren uitrioo~
d.~glngen zullen ontvangell voor een be~·
'zoek aan Berlijn,. ;" . ',.
.In p'ollt~eke kringen wordt g~llleen.d~
dat Dultschlancl pogingen in he·t' wei~.
stelt om de nauwe Duitsch-Hong'aarsehe'
vrlendschap te herstellen.
,Minister De Koiarta diEmde tijdens' den
Wereldoorlog bij de huzaren van Vort
Mackensen en heeft vele vrlende'u' hl
D'uitschland.
"

;

.van p~trQUWbal;.e zlJde' W'or~t· voorts
,~~·e d,e J3'anque' de France
door tussc~enkOlrtst van· het stabillsatle"
fond.s: voor' ee'u bedrag van 2.5' millIard
fr.~ncs .a.a!1 ,Bpa'anscl1' gOUd heeft gekocht~ dat.. thans' opgeslagen is In het
bij}{alltbor del" lJanque de France te
Toulouse.
v~rn,ome~',

, Aap.~ezlen volgen~ de sta,tuten van de
Banc~ de Espana· de .regeerihg van het
Frente Popular niet: gemachtigd was
zich bet' goud' op deze wijze· tOe te el..
genen, wordt' gevreesd' dat' in geval van
een; nat1~haUstische overwinning een
enfstlge' iil1ternatioriale situatie zal: ont:.
staan in den Volkertbond of: voor· het
Ha'agsche Perma'nertte Hof van Ihtetnatlonale Justitle.
\
Oedurende de laatste wekert is steeds
n.ieuw bankpapier in omloop gebracht Eh1'" dit; gekoppeld' aan het besluit; van generaaf Franco om slechts
bankpapIer· te er,kennen, dat· voor een
bepaalden datum iit omlQop:is g,eb~acht
mee~.

yer~~hrikkingell van den b"'urgerkrijg. Een blik ill het·
mterle!Jr ..van een· kerk in den omtrek- van l\Iadrid· (die' ,
tengevo1ge van de bombarde~}ienten geheel is ver\vJe~t~

•

rie s.trijd· on~ i\Ia~r.i~': Generaal i\daja, d~ a~nvoenler van ~e reJe~rillt.S~
troepen te i\ladrId, II1specteert- d~ ~erde!,igmg' van' een del· brtiggeli over' de
. •
. _~ "_.,~,.' ", ' l\fi\nzanares.
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,BATAVIAASCH NIEUWSBLAD van Donderdag 3 December 1931i - TWEEDE BLAD

Engelatul .

Frllll,krijk

Fransch-Engelsche samen-,
werking

Stakingen 'breiden zich uit

DE ,ClIlLEENSCIIE ERKENNING

IN TEXTIEL-INDUSTRIE 25.000
STAKERS

Ontmoet veel critiek

ltalie

I

'_-~~---'-;'-

De Consellzittlng
De groote sensatle van het DuitschJapansch verdrag Is voorbij en de belangstelltng rlcht zlch thana weer op
andere zaken:

\

.

De Spaansche regeerlng heett, naar
men weet, aan het Volkenbondssecretar.1aat een verzoek gerlcht tot bljeen. roeplng Vail den Conseil ter bespreklng
van de non-interventle kwestte, I.c. de
tusschenkomst van Duitschland en ltalie In de Spaansche revolutle.
Normaliter gesproken Is dat op zlch
zeIt een eenvoudlg feit zonder bijzondere
portee, geheel In de lijn llggende van
Ieder Volkenbondslid.
Immers de tekst van het laatste lid
van artikel 11 van het Handvest, dat in
z1jn geheel handelt over solldariteit der
Bondsleden, de verplichting' van den
Bond In z1jn g e h eel om maatregelen te treffen om bij dreiging met oorlog den vrede doeltreffend te beschermen, luldt:

"; I

,\

I

\

uBovendien wordt 'verklaard, dat
elk lid van den Bond het J'echt
heeft uit overwegingen van 'vi'lendschap de a'andacht van de, Verg~-'
derlng of van den Raad te vestlgen,
op elke' omstandigheid, nadeellg
werkende' op de Internatlonale be-'
trekkingen en welke dlentengevolge
dr~igt den vrede t~ verstoren of de
goede verstandhouding tusschen de
volken, ,waarvan de vrede afhangt".

TER BESCIIER~UNG VAN WESTEUROPA,'
.'-.
.'

,L.o n d e' n, 1 Dec. <Havas). De
dlplomatteke correspondenten van' de
..Manchester. Ouardtan" en de "Morning
~o~tlt bespreken op uitvoerlge w1jze' de
voorspelllngen in de Fransche pers, dat
minister 'Delbos blnnenkort in een redevoerlng Engeland van den steun der
Fransche weermacht zal verzekeren.
De "Morning Post" meent dat deze
verklarlng geheel vrij zal staan van de
regellngen vwelke In Maart\ j.l. )Verden
r .
getroffen in verband met, het slulten
van een verdrag van wederzljdschen
steun tusschen Engeland, Franktijk en
Bel,gie Ingeval de onderhandellngen 'met
In Irak ; heeft: gelijk wij onlangs meldden, een mftUaire staatsgreep
Du1tschl~nd zouden mislukken. ,
'
pklats' ,gehad. Op onze loto ziet men de troepen marcheeren door de
Het blad schrijft verder: "Ofschoon
ltoofdstraat van Bagdad,
de Fransehe regeering den tijd nog niet
=-===s_.
_
gekomen acht om. deze, regel1ngen 'in
werking te doen treden en 'vastbesloten
is de pogingen . tot verzoenlng met
GIFGAS-OORLOG IN CHINA?
,
Duitschland voort tezetten; heeft zij. be- llet V,eri·e Doste",
sloten': onafhanke.1ijk van ~lke, regel~ng,
Aanm'aak' vall' gasmaskers
welke tot' stand zou kunnEm konierr, de
Fransche weermacht (mvoorwaai'd~lijk
Voor .he~ algemeen,
S ha n g ,h a i, 1 Dec. (Shanghaiter bescplkklng van Erigeland te ste11en.
Radio). In verb~nd met de vijandelijkoffensief
, De "Manchester O~ardianlt verklaart:
heden In Suiyuan werkt thans de Min
"De Europeesche situatle Is zoo critlek
Yung Chemical and Industrial Compariy
CONCENTRATIES
VAN
BINNENgeworden dat de elementaire voorzorgsteo
Shanghai met volle kracht aan het
MONGOLEN
maatregelen, noodza.kelijk voor de ververvaardigen van gasmaskers voor' de
dedlging van West-Europa, lliet langer
P e i pin g, 2 Dec. (Shanghai-Ra- Chineesche troepen in Noord-Suiyuan.
kunnen worden ultgesteld.
In de fabrieken dezer maatschappij
dio)., Uit Chang Pel wordt gemeld, dat
Evenmin de onhings door kapitein
kunnen maandelijks 50.000 gasmaskers
een
gro'ot
aantal
pllgeregelde
troepen
in
Eden afgelegde verklarlng als die, welke
worden vervaardigd.
van Yvon Delbos wordt yerwacht, zal de zes districtell ill Noord-Chahar zijn geEuropeesche regeling ook maar eenigs- concentreerd onder beve'l van ,den lUanJAPANSCIIE POLl'fIEK
zins In gevaar brengen"••
chukuoschen generaal
Li Shoun
Sin in
,
,
~_-...

Het Engelsch-Egyptisch
verdrag .

.. Was h I ~ g t 0, n 1 Dec.' (Havas) . .'
Dee r ken n r 11 g , van' d e l t at 1 a a n s c h e~' S 0 e IV er e 1 n 1 t e it',
o v er Ethlopie ,door- Chili
W 0 rd t i n L a, t iJ n 'S" c h -A m erlkaansche.:dlploma tieke,'
k rl n g e .n t
W a' s 11 1 1\ g t 0 it
ern s t I g g e c r 1 tis e e r d., d a a r
d e z e stap in s b rIj d wordt
De werkgevers in het district Maubeu- g e a c h t met, m 'e e r d e r e
ge heboen den elsch der arbelders, dat o v e 11 e e n k 0 ms ten.
het loon voor de laatste twee weken aan
In otricteuze Amerlkaansche krlngen
de stakers zal worden ultbetaald, terugis men uiterst verbaasd daar on1angs.
gewezen.
De directies van verscheidene rabne- poglngen in' het werk werden gesteld 'om
ken in de nabijheid van Rijss~l hebben het erkennlngsvraagstuk door alle Amete
aIle arbetders ontslagen en bekendge- rtkaansche mogendheden gezamenlijk
,
I
...
maakt dat alleen 'die personen, die in regelen.
haar smaak valle1l, wed~r voor arbeld
in aanmerking kunnen komen.
De Vereenigde at,aten zuBen hun
'De staking der mijnwerkers in het standpunt handh~ven en Italle's soeveRoubaix-Tourcoing-'bekken duul't ook relniteit over EthiopH~ niet erkennen.
nog, s~eeds voort, aailgezien de stakers
\
hebben geweigerd de voorstellen der
Uit Buenos Aires wordt gemeld, dat de
mijneigena~en tE!::tanvaarden.
e1,kenning van de ltallaans~he soeverei-·
Nog een andere staking: Is intusschen uiteit over Ethlopl~, komende aan den
uitgebroken, n.1. in <te r>arljsche. voorsta,d vooravond der Pan-Amerikaansche conCllchy, waar de ar,belders van de ',,80- ferentie, groote ,verslagenheid wekte in
ch~te Alsacienne de Constructions Me- diplomatleke kringen.
caniques'" bet \verk hebheri 'neergeNog kort geleden ontkende .de Chtlegd, daar hun eischen nlet door de, dl:'
leensche minister van Buitenlandsche
rectie der firma 'werden illgewllligd.
Zaken dat Chill voornemens 'zou zijn tot
,
"
deze
erkenning over te gaan.
Thorez' rede'
Par ij s, 1 Dec. (Transocean). De
stakingsbeweging onder de textlel~'
arbeiders in, NOQrd-Frallk;rijk -breldt
zich nog steeds ult, lIet totale aantal
stakers .wordt 'titans op ongeveer
. 25.000 geraamd.:

e

.'1

I

-t',t

I

Iridien de erkenning een feit Is, dan is
'de houding ,van Chill in strijd met de
overeenkomst, welke het met alle Amerikaansche landen heeft geslotert

DRIJVEN' CO~L'lUNISTEN NAAR .
Ki\BINETSCRISIS?

,.

. :1
~

.,

"f

DE JAPANSCHE ERKENNING

afwachtillg van e~n algemeen oIfeltsiel
op Oost-Suiyuall.

Rom e, 2 Dec. (Reuter). Officleel
wordt bekend gemaakt, dat de Japansche ambassadeur aan miniSi~r Ciano'
mede 'deeIde, dat Japan de legatle te"
Addis Abeba zal vervangen d~r een
consula at-generaal.
' ,

TIIANS REEDS IN \VEltKING

\

,

Van Ethiopie's allnexatie
.

'

: ~.:

':'..

AUTARKIE IN DERDE RIJK

Nieuwe zuinigheldslll,aatregelen

..,
.!

."

, Pole., devalueert niet,

r~.

GEMEENTE STELT ULTIMA'fU!lI

VERKLARING VAN K\VIATO\VSKI

Sill gap 0 r e, 3 Dec. (Reuter),.~
De koelie ...stakillg' is thallS op het doode
punt gekomen. De gemeellte stelde een
ultimatum aan de stakers, Zij bepaalde
dat aUe ~takers op shiallden \-oet ontslagell zlll{en worden, tenzij zij 0111nlddellijk terugkeeren. IIet probleem der
stadsreilligillg ,is zeer acuut. De alltori-.
teiten riepen de hulp van de gevangenen
in, die
onder gewapende. bewaking de
. I
stad . reinigen., Gemeld wordt· dat· twee
gevallgel1en ol1tsnaptell.

WORDT NOG BESTUDEERD

"

I

. l

$

~j

(

R~v'isie

.der . vredesverdragen?

Par ij s, 2 Dec. (Reuter). De
nam met 438 tegen ,130 stem.men het wetsonhverp, dat voorziet
i~ verplichte arbitrage 1>ij arbeidscCllflictel1, aan.

1

Ka.1tle~

,.,

,

I.J,

\

f.

De straten, welke leiden van het sta:..
tion naar het koninklijke paleis, 'waren
met vlaggen versierd, terwijI een grOOte politiemach,t op de '. been was.
'

/

De,. \ reI s V -a n den f e~
g e nt' n a a r
Rom e e n W e en e n, e n d e
h a r t e l' ij::k 'e .
o n t van g Sit; die he' in '0 P
h e t- ' Qui r 1 n a. a I" he, t·' V atica'an ~n het palel~
S c h 0 n b run 11"
t e b 'e u ~;.t
vIe 1, . w 0 r den e en, b e-,
I a n g r ij k e s t a .P
g e a c h tI
i n de. ric h tin go v a ,n r e.; i s l e d e r
V. red e s' v e rd rag e n.

roe'

r', .'
,

--"

~

CHIEF -J USTICE

IN

BRITSCII-INDI~

Sir' Maurice Gwyer bellOe~lld

Ver. Staten
I \'
~

,

Men ziet~ er Is geen ontkomen aan.
En Downingstreet heeft na eenlg sputteren dit ook ingezien en resoluut bekend gemaakt dat Eden naar Geneve
gaa~
.
Rest blj ons de groote nieuwsglerlgheld, hoe Edell. erln zal slagen de elnden
1n OeneveI' blJ elka~r ~ hou~en . I

ROOSEVELT D,OCTOR H. C.

B u e nos Air (j s, 'I Dec. (Havas).
van de universiteit te Buenos,
Aires overhandigde hede'n aan President
Roos$elt de :bul van dcctor honoris

De' ,recfor
~ausa.
•

-

In gezaghebbende kringen word t met
Lon den, 1 Dec. (Reuter). 'Sir nadruk 'verklaard, dat ,tusschen de <>OsMaurice Owyer werd benoemd tot eerste I tellrijksche en Hongaarsche staatsUeden
Chief-Justice in Brltseh:-IndiEL Deze volle overeenstemming werd berelkt, .
benoeming treedt in werking op 1 Oc- terwijl de Oosterirtjksche staatslleden
,t.ober 1937,' wanneer de Federale' recht- blijkgaven van sympathie voor de Hoil.bank (In Britsch-Indie' wordt ingesteld. gaarsche eischen. •
Sir Maurice vertrekt reeds In het be;"
.
gin varl. -1937 naar, Brjtsch-Indie ten
De Oostenrijoksche, bladen ondersteu....
einde voorbereidingen te treff.en voor 1nen ~e 'Hongaarsche' el$~hen om. een
ge instelling van de Federate rechtbank. vreedzame herziening ~r' verdnigen. I
/'~.
,

•

II '

b:J·\.,.,

I

...

j.'1

.'

: J

/

Bl.um eischte de onmiddellijke behandeling van het wetsoptwerp in antwoord
op de d,reigende', alge~eene .staking in
de z\vare', industrieen,· die, wa~rschijnlijk
'3 December zal' a.an,vang~n. Het w¢tsontwerp staat 'beide, partijen . in het
confllct zes dag'en
om de gesch1llen
::e regelen. Hie.rria grijpen pe arbiters in.

~~~ :,

I

B 0 e d ape s t,' 1 Dec. (Havas).
Regent en madame Horthy, alsmede
Premier Daranyl en de minister van
Buiteniandsche Zaken De Kanya arrlveer'den hedenmorgen per extra-trein
nit Weenen.

'fer verdriJving de~ illdril1gers
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4% ObI.

Handel en Nijverheid

\

. 'rIlEE..l\IARKT BERICIIT

~.J .. Hyp.

. Bank

,

Sank

5% ObI. N.I. Hyp.

.t..

a lot k

I

0

e r s en

(Offlcieele ; koersen, na.d f1.:l k vet:boden)

(Elgen Dienst)

Handelsverg.. Amsterdam
Koloniale Bank
Amsterdamsche Bank
Koniuklijke Petroleum Mij ..
Koninklijke' Paketvaart Mij.,
Nederl. Scheepvaart Unie
f
Java China Japan Lijn
Dell SpOOrweg Mij.
Ned. rnd. Spoorweg Mij.
Phll1ps
,Rubber Cult. Mij. Ams~el'dam
Internatio
• Lindeteves Stok'vis
Mijnbouw Mij. Redjang Lebong

, I

2 Dec.
Javasclle Bank
"
Handelsbank
KoI. mnk
H. V. A.
.
A'dam Rubber
Philips' (R. II)

.

271

.'
263
33%.
33 %
95%
89
63%
31%
396%

j

vorstenl.

S lot k.o,e rse n

4~% Indie 1931
100%
4% 'Jndie 1934
100 7/ 18
4% Indie 193ta
1007/ 18
5%% Young (m. verkl.) . 23
Handelsbank
138Vt
Amsterdam Bank
1523A
Javasche Bank
300V2
Koloniale B1lnk
68%
Ned. Bank Cert.
191
U. 1. Esct>mpto
100
N.H.M.
'169
A. K. U.
50%
Calve, Cert.
82%
PhiUps
(
266%
157 '
Unlle'ver
Cities Service
215/18
Shell Union
20%
93Vt .
Shell Union Cum. pref.
. U. S. Swel
.. 57%
Anaconda'
:3~/18
Bethlehem Steel
'53Y4
iMontgomery vVard
Intel'n. Nickel
46%
., General Electric
385 / 18
standard Brands
12%
General Motors
531/ 18
44'Vt
Kennecott' Copper
Borsumij
182
165% .
Internatio
Llndeteves
95
Alg. ~ Exploratle
173%
B1l1iron 2de rubrh1k
516%
Konlnklijke OUe
402%'
Java-China-Japan-Lijn
.64
Kon. Paketvaart Mij.
140
Scheepv~art ' Unle
.90,%
Bem. stoomboot & Pr.
Cult. Mij. Vorstenland€n 32~'
H. V. A.
420
, Arends.burg
388 .
Dell ~at. Tabak <
233
Dell Mij. "
295 .
OOstkust
seneinbah
2~9Y2
283 .
Malabar.' Thee'
Michiels Atnold'
1963,4,
Bandlu Rubber
Sumatra Rubber-'
237
Malang Tram ;
. ~ ,54%
Serajoedal Tram
Besoekl Tabak
. Nisu
. 4% Nederland
3% Nederlan'd 1936
Roba;ver
108'
Incassobank
170Y2
Javasch~· Cultuur
Waisumatra .
202%
Vico
Oand:asoU
Pangheotan
Pasir Nangka
continental Oll
28S / 18
723,4
Comm.. Amer. Srp.elting
Chrysler .Corp. .'
.
98%
108
BengkaUfl Expl. Mlj.
Corp~ Tit. (mod. distr..
type) .
, Union Pacific (cert.,
gewone aandeelen)
98
Jasumij
455/ 8
36 '
Cert. 6% Cities Service
15
Cert. Hudson Car.
~I

;-

!

,Tr.

$ 2%~216/18
$ 19%-20
$ 56%
$ 12%-12%
$ 44
,,'36%
82
180

100%
100%
100%'
22% .
137%'
151
301
673,4
189% Ja'~lle Bank '1

290

Handelsbank

168
47%
80%
154%
, 215 / UJ
19'/18
923,4
.5515/ 18
36
. 52%
.49'
45%

A..tut. Rubber
ault.· MJ,J. Von\.

InWrnatlo
Unit

~n.

.

_.

9-t

JapatiUJn ,

Ro'~. Lh;>),cJ· ' ,

it.P.M.

31%
4ia
389
294,

00
255
282~2

168
, 1963,4
238

, ....... 101

Mueau

'135 '139
l:~ :

•f

52

.

291/'l 31'
75 :

-.

'15 t lz

20

17

20

eo

511

740

700
700

,:,-:-., 1?6~(411~
2 ~o
215

l'lto

BUUt9n B

..;-;-

~l~ ~gg

ZUid-Bantam

ron

.. lOt

2e' fubrlek. .

. TarakAn '
KOD. QUe

II .'
,,'~ 100
Ala. Expl. MtJ.

"
388' 388'/2 .:,..'

"
1701/ .
2591/ 3

-:.:

' -,

19
92

193/t

Afgedane transactles

PRIJS-INDEX

'f)5'/j 5Q]h

'

, t

\ '

.

,

.'

~

I

.'

l

{4

.

,

lla

I

Aniem
Aniem N.'at. bel. '
Sol'o Electr. MU.

- 95'12
193 195
32
36 ' 40
GO

OeOOo

'
BanJoemas Electr.
Sum. Electr. MtJ.
BaU en L. Electr:

14
14'12

Elec~r.

Hudson Motor' CY.
.~ '10 OD1. ina. 1.1.
.
'10

4% ObI. ,Ind. L. '35
5% sem. Chr. Tr.
S% ObI. Gebeo
5% ObI. Band.'

Cablegrams

---
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i·· ..
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,:~ j ~
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.:'," ,

{

\.,

r·,
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Uit de Provillcie

.,,'"

..

',.1..,

•

.-

_.
K4lln4'
L <0 n den, 2 Dec. (Reuter). Heden ~% .. 8010sche El.
166.4:. Glsteren 164.7. 4 Weken geleden 0% ObI. B'mas Eltr.
>% ObI. ~em.bal13
159.7'. 52
. Weken geleden 143.6.
,
,
, Electr.
6% " Sum. Electr.
,~ If<, ObI. Volkshwal'f. V. KEDIRI STOOlUTItMI
, vesting Soer.
De opbrengst bedroeg over:
4tAt % Bat. V~k.
MiJ· .
November 1936 I 11600.:-- (voorl. op5 % ObI. Java lJyp. ,
g~ve). November 1935 I 15898.:'- (de.fln.
Bank '
op~awe).
51/.p /oJava. Hyp. Bank
Simds 1 Januarl 1936 I 169761.Bank
(voojrl. opgave). lletzelfde tijdvak 1935 0% ObI. Jav," ~.
~'.
I 221342.- (defin. opgave).
'&

•

De Aiuerikaansche afdeeling was l1chAlle klassen tippy, theeen waren ·ge·
als geheel had teruggetrokken. Ultslul.. telijk onregelmatlg.·
.
wild
en. behaalden .J bevredigende prijtClld in Sem.-Cheribon ging' i¢ts. tegen
'
'zen..
scherp terugloopeltde noteeringen· om.
Berlij.l o,pgewekter
, ,
Voor 'Mijnbouw bestond niet de min~~e
Gewone'tot middensoortPekoe Fngs.
.B e r 1 ijn, '2 Qec. (Transocean). D~
interesse. Ook de AmQrikaansche rubriek
waren
nagenoeg· bl1'v~ni,nderd; terwijI
was flauw, Inet vrij groote koersverlie- aandeeleninarkt was opgewekter door
zen. Leeningen stjl en nauw~lijks prijs- dekooporders van, banken en een dui- •Dusts met goeden schenk 'af en toe d\lur- .
45
houdend.
. ' delijke geneigdheid bij. den beroepshan- der waren.
200 ~50
d!21 om zijn aandeelenbe'zit aan te vul95 leO,
Er was m~er vr.aag nallr bladtheeen,
Amsterdam flallw len. .Doeh de omzet bleet bescheiden.
spe'claal
naar gewone tot bruikbare'
Tegen' het slot zakten de prijzenin, het
80
87'/?
middensoort Or. Pekoes, wa'arvoor de
I
56
A m s t e r· dam, 2 Dec. (Aneta)'" slot was flauw.
In obligatles trad welnlg verandering prijzen een volle % cent boven laatste
[0
Driemaandsdollars deden 'n/32 en dito
Ope .Er was een kleine omzet in bhinen~ noteeringel;l , stegen.
30
47
ponden
2%
agio.
'
I
W~ming' Mil
50
De t2leurstellende houding van, Wall- landsche obligaties, di,e prijsho'Udend
Velodl'ome
K
w
a
I
i't
e it: Vertoont in het al~
street en de internatiollale politieke bleven. Buitenlandsche obUgaties waren gemeen ach~eruitgang.
Cultures
situatie veroorzaakten een flauwe stem- niet uniform.
Call money deed 2% tot' 3~.
ming te~ beurze. Vooral te Londen heeft
Londen vellingen :
A..rdJoena
99 1/ 4 men g,€en vertrouwen ill' den' politieNewYork
flauw
met
eenig
Clew. BodJ. DAtar
10>
ken toestand en verkoopt men aan de
Britsch Indie 23-11-'36: Gewone B.
herstel /.
Pre!:. BodJ. Data;
165
continentale beurzen, waardoor de inTe,a, gewone middensoort· B. o. P. "en
BasHam
leo ~g8 ternationa~e' fondsen Uauw waren. . New - Y 0 'f k,. 2 . Dec. (Aneta). B. P. Vtd. duurder.
'
Oedeh
28)
. Vooral Koninklijke Qliezakte scherp. in, Wallstreet opende f1auw in verband met
Malabar:
,.
P6rbawa~t~ .
30-11-'36: onvenind~rd.
',_.
147'12 het aanbod werd moeilijk opgendiU,en d~' st~kingen welke zich l.1~g meer hebPasir salam'
150
en later trad slechts. een matig' herstel be)1 uitgebl,eid. Later' trad . echtet' herJaNa 26-11'-,'36 : Midd~risoo'rt;. Pekoe 'en'
1
RadJamandaJa'
.. 115 12 in.
,
;'
t
.• •
, .
stel in~' U~ S.' Steels en Bethleh~mskwa:, Pekoe. so':!. %d. duur~er~'~:
'..',
6um~ Rubbet ':, '.
2313 ~. 240
Philips was. g.e,drukt, hoewel het aan~ in'en' daardoor hoo.ger. Kope.rs echter'
dltlardJa
130 13')'
'"
•_
'10 \ bod nietovermat~g was.
. girtgen omlaag. Sporen stegen weer iets.
Batavi-a Noteerihgen. per hal~' 'Kilo,
Soemadr&
. .~20
Q'nllever liep in kalme markt terug, 'Chrysler stond eerst'een dOllar l~ger, inclusief 'uitvoerrecht:
Soorowlnnngoen
185
evenals A. K. U.
'hetgeen echter tater ,~erd ingehaald.
Tjlsaroenl.
H
TJllentall
, ,43~5nom ..
0; P. Finest
'."
Amsterdam R~bber werd: ondanks de General Motors idem.
O. Po's good medium
gunstige tendens van. het prodrlct,· aan-,
.ware~huiZJen waren verdeeld. . .
Slotkoersen
.41%-42' nom. '
D~ n}lddagbeurs gaf aanbod te zlen, to good
g.eboden. De markt was hier f1auw, doch
,
O. Po's ordinary to
\ . verschlllende incouranten bod en .goeden speclaal voor Engelsche' rekening, In
(To t 12.17 u ur)
.40~1
weerstand. Bandar was prijshoudend, verban<;l met moe1lijkh~den in het Ka- medium
,P's ordinary' to
evenals Kedong e.n Lampong Sumatra. binet. "
.'
Factorij
38%-39%
166Y:J H. V. A. was bij matlgen handel' ge.Oat 'Chrysler tenslotte een dollar la- medium
H. V. A.
P. S .. & S. ordinary
4~5-415~~.. drukt, en ineour~nten brokkelden af.
ger kw~m te staan, moet worden toege,philips
37%-39 '
258 Y2- 259 .~I
Koloniale Bank w~s luler. Sumatra- sehreven· aan het felt dat de fabrieK to medium
Vorstenl.
Dust .& Small Fngs. or~
31 d; ,'Tabak bood vrij goeden weerstind· door ,gedeeltelijk stopt, .in ve:rband met sta·
Lindeteves.
~,,: ~Q%,~~~,'"
"1 ,94F~' gebr,ek aan materJa,aI. senemb~h' was king,. d?or .den g~ond~toff~illeverancier. dinaly t6' nledittm
Sem.-C'her~
B. O. P. Finest
44~47
29
V2-30
\4~I'
eC.hter
zwak
en
de....
h
andel
was
ze
..
e
r
ge.:.
Ge
.
..neral
Motors.
kW.a.m.e.
n
laoger.
Wa--:
Kon. Olie
388% ring.
'
. ' . renh~izel1 waren f1auw~, Rubbers lager. . B.O. ,Po'~ goO~ meShell
dium .tot good,:
19~
Sche~pvaar.tpapier~n w'aren verdeeld. Spor-en luI:
.
.
'.
,"
U. S. Steel
B. O. P.'s ordinary
'55~unies en N.A.~.M.:'~doofhet buitenland " D~.mark~ sloo.t . ID:et y~rl:ez~n voor:
Gert.· Motors.
.. 37-38%
.
52 ~ ge.drukt, d.e oV~dg.e met meer weer- Ch~YSI..er~ Montgomery Ward, U,'S, RUb.- to :mediuin
'"
Gebeo,
. .' .
193 ' : t stand. ' .• ,.':. r;,,"
. .' ,
b~r, Shell Unio.n, Anaconda's, Int. Nickels . B. P /s ordin'ary to
3
Nickels:;.;.,.
mediu,lll
'Nederlandsche ,!·,~taatsleenrngen ,ver.. e n" Al11. Smeltmgs.
. . . ....
'
44
L. '34' A a, I 500 .
. B. '1'. ordinfl,ry to
~~~ Va deeld. Fral1sche ):~1:lt~s gedrukt.
,De.·9Jl1Zet bedroeg. 2.320.~,O shares.'
Internatto
'
'., 1
3()-:..37·
medium
.·237%
M
l'b C,;';'
* ..8 "
\ ' . ' LJ
!C!EM
.~
~um. R'ubQer
P. F., ordinary to'
"86W'
U~le
36%-37
medium
2 Dec.
'. , passages
- 473/~.
'-~ I
(N ~ 12.17 u u r)
6"/s ' .
Zlch' Pra4g
65/ 8
65/ 8
F rei g h t. Amsterdam I 33.~ per
1 She 2%4.
421/ Londen/Shanghai
Zlcl1t Zwltserland 42'/2
421/ 2
3• _
M
Londen f 33:65 pet M 3 • ..:..... Austra·
1
sh.
6%
4.
33"
LQnden/Bomoay
3~
52~ Weenen . ~
N. I. S .
1
7
J
30.50
per 40 C. ft. (all less rebate)"
/
15
1
she
3
d.
1
. 9 / 8 Londen/Hongkong
9 /8
, 1351/4 Zlch~ !taW!
K.P.M.
3/ .. Londen/Singapore
South' Africa J 22.25 per 40 C. ft. - N;-,
,
2
She 41/ 18d.
Zlcht
atockholm
463/.
,46
f
31
·SCm. Cher.
York $ '17.00 perW.. - S.. Frisco $16.50
Zlcht Oslo
451/ 4
1sh. 21/ 116d·.
45'~'~ Londen/Japail
220
DajeullJ.angoeng·
ZIchl; Kopenh.
401/ l
per W . ..:-:. Perzische Golf f 17.50 per 50
40'h
Zlcht Saigon
'
.
87
.C. f~. - Bagdad f 29.50 per 50 c. ft. (all
Slotkoera
,
,T. T. Br.-IndH!
67 7/ 3
68
67 1/ S
nett).
1,'s
1/
r.
T.
,Qolombo
67
68
6F//j
8
Beurs te New-York
(Reuter';'Ea.stern)
1
5']]/"
r. 'T. Japan'
52 1a
52]1'2
'(Zie verder Vierde BladJ
521, ;
~icht Japan ~
52""
!:J2 1/ "
(Van Aneta-Reuwr)
1 Dec. 2 Dec.
~icht Mar.L1la
92
92
'J 13 / 4
E
r. T. Hongkong 56]/8 56 1/s
56 1/ . ]'t. !'few-York/Londen
4 g(JL3/83 4.90:'/. !!-~!!!!!!!~!!!!!!~!!~~~!!!!!!!!!!!!!!
54~i8
54;\'8
54.i/1'
1 Dec. 2 Dec. r..T. Amoy
13h 6 4.66 13 16
l~.
New·
York/ParUa
4.66
r. T.Sbanghat. 5 '.DIs· 545, 8
:A'')/~
r'.,~· New - York!Amsterdam 54.40"
54.46
'r.
T. Foochow
. 54)/s
CltiesService
3%
3Y~
\
"
T.T.
Swatow
~63/.
Shell U'nion
26~
25
1'.
T.
~iniaPQre'
.
105]/2
1053(8
I
.' i
. 105~/1I .Oe' 'Frnns~lie 'Oorlogssel,tuldel.i
•
.U.S.' Steel
14%
74 Va
lUWtres , "
(9.25
0.25 •
f9.25
. '. ,
E l' 1 1"
48V4' . 47%*)
4naconda
' C~ihinel8cri8e in . ·ug ~Ul('
, ,.
,per 100 per 100 . per 100
j)NDERHANDELINGEN
~IETAi\lERIKA>
,
.
'
.
' .
71%
.,-71%
Bethlehem
.
Corp. Tr. (M0l1dif. Sh.) 3.78'" :t75 ,
. Un~onfornled' rUlllOur$ in England,
Par ij s,' i bec.· (Havas>. Van 'ge-'
6,1%
593A
International Ni,ckel
Batavia (Aneta) 2 Dec. 3 Dec.
zQ.ghebbende· zijde wordt vernomen dat take' account of th~, po~ibility of a c~.
129
128%
u~on Pacific
51 ,. (>, . 503/.1
d,e Fnl.nsche regeering overweegt . het billetscrise in connection with IUs' l\Ia..
Oen~ral Electric
Iaatk.
bledk.
laatk.
oorIogsschuldenprobleem
opnieuw in be- j£;sties intention' to marry an tnnoble
16
16
stan&ard Bran9s
schouwing
te
nemen,
doch dat de tady.
/ 68%
67%
General Motors
1.051/ " 1.05
1.051/ 8 Fransch,:,Amerlkaansche onderhandel1n66
64%- ft. Bat.lSfngapor.
Montgomery Ward
8.99
~.9 j
8 9~
£to Bat.lLonaen
gen eerst zull~n aan'vangen na den te- M
57Y4
56%
Kennecott
U~3t/" ,t.82'h I 83 1/t
L\>. B"~.IN.~ York
rugke~r
van' President Roosevelt uit
65
Va
64%
Standard Oil
.,
.
'Bue~lOs Alre.sop' 16 dezer.
.
19%'
1914
H~dson Motor Cars
Stemming: gedrukt.
De Fransche regeering heeft echtel'
.Amstetdam
haar houding. ten aanzlen v'an den 15
dezer vervallenden termijn der oorlogs8 I 0 tk <> e r s e, n
schulden niet gewijzigd.
theribon
73.93-73.96
'Mark
Volgens T ran soc e a n, verluldt
9.0111/la-9.0p3/18
Wi~selkoersen
Pound sterling
Natiollale Jeugd Sto.rm
1.8311/16-1.8313/ 16 het te Parijs, dat de Ve.t;eenigd.e staten
Dollar
hebben toegestemdin een 'be13ngrijke
.8.571/4-8.57%
Batavia, 3 Dec.
Franc'
De afdeeling cheribQn van den N:.J. S.. ·
6.47%-6.5;> , ,verl1).indering der Fta'nsche oo~logs heeft haar een~Ja,rig' bes~aan gevlerd
Praag
schulden,
welke
thans
in
22
jaar.:·zuUen
32.50-33.00: ,
. .Fac- Escomp· Handels- • Weenen:
·:v,·.ordel1 ,geiiquideerd, _ te'rWljl.~de· oor-" in de' SOcieteit ;,phoenix", waarvoor
tqrlj 'to Mlj.. bank .
sproI)kelijKe overeenko~sten·.· Uepen tot groote belan'gstelling bestond.. Er waren
, (An-eta)
1 Dtci 2Dec.. '
ook yerscheidene jeugdstormersuit ·Te-,·
i985. .
.
;
. WI. goPl.
9'J3/ .
r. T. A'aam
~icht, A'dam
.99-1/ . 9bS/ .
99"/4 Prolongatlerellte'
'. Nader seint Reu.te,r uit Washington, gal overgekonien;' De Gouverneur van
11/2 a J:flt
1'/2
99'/2
.
a m/dA'dam
dat op 'inH·\atief 'der"Fransche .;egeering den N.•t S., de heer Stephan van Ban:' .
K~rlS
993/8 9fP/4'
3 mId A'dam
10Qi/16
AIl18t.-B'vta
1007Iv.
lllomenteel te Parijs besprekingen'plaats doen~, woo11de ook de'. viering' .van "dlt
lJ
l mId A'dam
99 /t
1003 / 16
IW!l6
'
"
idem
heb1;Jen tusschen deri Amerikaanschen feest bij., .
S mId A'dam
IOO~1t6
!)
Idem
t00?h6
ambassadeur
Bullitt
e'n
den'
Franschen
8. '8
8.99 899
l'. T. Londen
9.02
Amst. Landen
9.0.1'/4
De heeren S~ephal' en BrinJ<man,. re;8/)8
nlinister van Financi(~n Vincent Auriol
8.99 • 8.99
Zlcht'Londen
. New-York
t.~33/..
1.833 • (
daoteurvan "de Stormeeuw" zetten het
3
30 d/z Londen
in
verband
met
een',
mogelij
ke·
re,geling
8 5~s j
?57 / . ,
" l'arijs
doel en streven van den Nationalen
" m/z Londen
, 73.96
der Fransche oorIogsschulden~'
.
".'
.
. " Berlijn
74UO
7.11)
r. T. AustralH~
1.19
Deze besprekingen hebben. tot dus- Jeugd Starnl. uiteen.
Zlcht AustraW!
7..19 . 7.19
Louden
verre niSt tot definitieve voorstellen ge~
r.T. Amerlka.
t.f<31/ . 1.83'/.
Hierna werden eenige films atgedl;"aaid,
leid..
Zlclit Amerlka.
1.83'/. 1.83'/.
die bij het jeugdige pubUek, yo-oral het
(Reuter..Eastern)
5
T. T. Frankrljk8'J/8
'6 / 8
Cheribonsche, veel bijval vonden, om"ctat
Zlcht Frnnkrljk
8'J SJ
. 8."18
zij
zichzelf hierop in actie zagen tijdens
2 Dec.
1 Dec.
Zicht Belgiij (Belga) 31'/.
31'14
Soerabaia~s Koffiem~rkt
de kampweek te Djocia.
T. T. Dultschland 74
741/ 4
n. l",u1,J3
Zlcht Dultschland 14
741/ 4
I~~.~~ I~~::~. ,'De koffiema,rkt w'as later 'zeer vast·, Deze dn,lk bezochte bijeenkQq1st werd
ft. Berutn
Reiamarken'
4~1/"
.
~ P.rt'/..
9.0P/ 6 afkomende oogst I .17 gcdaan'; oogst geopend en gesloten met een vlaggen...
n.
Amsterdam'
Reglstermarken N.P.
J
47 / 4 Tt. New-York
4913116 4.S0"tlt 1937 I 16.50 ~ooE~~~':"'l'J ;.:~I ..
oheques
48'
..parade.
.
. '\.
49'12
.
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ge~n zaken, daar de vr~ag zich :?o~ goed'
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N. 1. a.,
56"**) '54%*)
II
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l\ 500
108"*>' 108%-.... ),
Dell Spoor,
If
".
If
•
lOt
323,4*)
Sem. Cher. Tr.
llh% ObI. Ind.:L.·
100
i '11'.
Sem. Joal1a Tr.
II
If
" l \ 500
192~*)
, Oasno.ij. N'at.
.. ."
~,l lit,
225*~·*)
227Y2*)
Aniem
~% ObI. Ind. L.
446*)
449*)
Tarakan
,
'U
100 100'/.
222.... )
Soerowinangoen
If
II
" l \ 500
BasHam
'
106·" *) 1(}5%*)
" ..
•• l 101. Redjang
212"*) '211*)
4%'ObI. Ind. L .
.
.
U A 1001/ 8 '.De markt was Iusteloos"..
t' I f ' '.' l\ 500
\% Obl.,Ind. L.
,')
. gedaan.
'34 (3e)
.. ..
••• 600
• .),
nominaal.
3~%' ObI. Leening
• ~ i). bledkoers.
.
1935
I·
..t·l laatkoers.
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i

Oas MU. N&t bel.

Rembang

I

81

'100

-:

=
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-

PJUlips
e1tiea service
' 2W\6 21
,. ~
Pref.
-120% Shen UnlOlll $
Id.
135Ya
pre!.
100'1/18 Cor. Truat Sb.
~ 10 she $ d1str~
97'/18
CQ,l'P-Qf. 'l1'ust Bb.
135
:..~~. $ ace.
108
Corpor. 'J'rust $h.
166
a 1VO sh. $
198
Bethleh. St. OU"P.
2Q8Vt Mon.tg.·\Var4 en CO
Int. Nickel Cy
Gen. Motors Corp.
~n. Electr. Cy
Anaconda. O. M.
28V-i ~tandard Brands
73
Kennecott .Copper
97
U.,~. 8.
Oas MiJ;

96%
45%
35%
15

.

116

~kal~

Q ill1

-,

200

\

Almem
'..

IOt)lf2

~lpongl

II'

54

1O~1/2

, ~15

o-i.

.:Algeilleel~e .'bezorgdheid, te
Et' werd de laatste week, een grootere
Londen
hoeveelheid ready thee aangeboderi,
Bat 'a v i a, 3 Dec. ,(Eigen dienstL'
.
welke beterevraag .ontmoette op vaste
Een ,'bijna stemlooze markt, waardoor
Lon .d e n, ?,Dec. (Reuter). Op de tot hoogere ptljzen, terwljl veveneens
.de zaken bepsrkt bleven en het· kgers~ Londensche . ertectenbeurs . heerschte een bevredtgerid aantal : za,~en ·werd
.
ntveau vrijwel algem..e.en sterk terugliep.'l'.al.ge!?ee.ne. bezorgdheid ove..r de;' pol it.Ie.-, .gedaan
VOQr Ievertng opkorten termtjn. ','
, " "
.
Zoo verloren Koninklijken rulm . zeven ke sltuatte, hetgeen weersplegeld werd
punten, terwijl ook andere oliesoorten in qe .~edrukte stemmlng roptde markt.
De kwaltteit vertoont over het geheel
opnieuw esn g~dru.k. t aanziel.l verk.re- D~. pllJze~ f.lauwden o.ver de geheele'l1- genomen een verderen achteruitgang,
gen. Suikers zeer , zwak, voornamelijk rue af tengevolge van gebrek aan be- doch in enkele gevallen kon ook een
. voor H. V. A., welke tegen het slot nog Iangstelllng van de zijde der koopers, geringe verbetering worden geconstaverden terugltepen. .Ook de incouranten Tabakken maakten daarop echter een teerd.
verloren de winst .van gisteren geheel. ultzonderlng, onder invloed van het
. Rubbers ten spiH, van de vaste stem- ui~steke~de jaarverslag,en de dividendVoor prima B. O. Pekoes en B. ~eas,
mlng van het artlkel . eveneens ge'voell g declara t~e van Carrera s. Goudgerat;den wier kwaliteit op peil bleef, konden welaO'er. Amsterdam Rubber verloor 3 pun- zakten m veJe gevallen een punt m.
derom vorige prljzen worden bedongen.,
te~ ,
Op de productenmarkt was.tarwe vast, Goede middensoort gebrokens trokken
.
'. in symp.athie met de U. S. A. en in ver- weer bizonder wefnig- bel~ngstel1ing, doch
. Ph1Ilps en UnlIever waren zeet zwak, band met goede locale vraag. Cacao was gewone tot middensoort partijen,. speClfca 5 punten beneden gisteren. Ook onl'=gelmatig, het slot ~cht~r vast in ciaal B. O. Pekoes van gang·baar. stuk.
Ha.ndelv~.~nootschap~en luier. Scheep- synlpathfe met New York.'
ontmoetten meet vraag op ongeveer %
vaa~t VrlJ sche.rp inzmkend door gebrek
Qp de wisselmarkt wat:en dollars oncent
hooge~e ,1?rijzen.,
·aan kooporders. In sporenZQO goed als regelmatig, later f1auw .

Batavla t Ilauw
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uitgifte)

5 % Obl. Uem. Band,
118
41 / 2% ObI. Gem. Bern.
5% ObI. Gem. Sem.
4'h % ObI. GeIl,l. Boer.
5Cf" ObI. O. Soer.
5'h% ObI. d. P'bang
5~ % ObI. Gem. T. en
..P ekalongan
6% ObI. Howl dea
. indes
5 % ObI.' Pro Hotel
4%
Hot. Homann
6'%·
Djooja Hot:
6% ObI. Java Ho~l'6%
II
Plantentuin '
Ie leening'
Ja.sUmtl
raga! Pt. Veer
V'ergde Pr. Veer
8em. Stb. Pr Yr. 198
.Ind. BI. Yr. Veem
Hotel des Inde..
Pr.Hote)
8troohoeden Veem

,

I

26831•
31
31'/t-

8" !4U. Nednl.
121/ 18' N. I. E;lpoor
Dell Spoor'
5215/ 18 ~. Oher. Tr.
42% Bem. Joana Tr.
Kedid Tr.
165
8eraJoed&1 Tr ~
95,1
Sa'. Verk. MU.
Malang Tr.
170
Ooal Java Tram
516
394V-i 81m&Q
.,
'1"
63' .
a.dJ. Lebong
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'..
.. l'l90
88
1m.n1
38-7 /

3CO

164

Llndet.ve.a

Band.

D€c.

97'/2 100
414 416

B. V. A.

(bij

tenzorg
.. ' Gem. Band.

.

Op 30 November werd bekend gemaakt
dat het restrtctle. percentage voor het
5e restrictiejaar zou worden gehandhaard op 17%.
'
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It'

f.63/ . 67

Rott. Bank
Escompto und.

26~Y2

I

135'12 131

Itol. B&ni
~t. Bank

'~'~lllltlve stemming ~ptle Belt~zen

5%% ObI. Gem, Bu!.

4%

30 ·Novemb~r
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-
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~rt1f. N. H. MU.
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.

slot 6% ObI. Mandaling
6% ObI. B~J. Dat&' ~
296
6%
Juliana.
13711 4~% obI. O. Bat;
69 72 5% Obi. Gem...8t" '25 Mr.
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KA r FRANCIS

Wederom een denderend WARNER BROS: succeseen m_a'ch~ig nl3pschelijk document, verheven boven alta
critiek! De fe"'ensge~~hiede'nis 'Ian Flore"c~ NigH'ingale,.
de sHchteres<. van' h~t .Roode KrlJis, Een nieester~er k,
zo6" rrio6i. io'o ,pachtig. dat men· er gaarne een dozl!n
andere grodtti' fil'ms . voor zou ove'rslaan I E'-X T R It\ :
Flowers'" 'or' Madam'~ gekleurde teekenfilm - JollY'
Coburn's OrcHestra,' must'cal.
'
.• ~,1 12:
' Voor ~Jle.'(eeftiJden, g~s(,hikt'r
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_ _ _ _ _ _ _III'JIE1I_ _lIiIam
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(alf~ert 3:

eo' 2:10). bij de Bat.' Cricket
.Cfu~ va~ ?~ 12 v.m. en' bl]' City van 6 -10 n..m.

,George 8arbls't

Alison Skipworth

Een reis, aan boord van. een luxe oceaanstocmer, mef al zij,; amusernen]
en . . . . mysterle. Een bo~iend verhaal, dat U in aile opziehten zaherrusen.
(Niet voor kinde~en) -

"THE. PAST IS,FINISHED:' ... ,......"
--(IT·Y JH;EA: jE'R~
Entr"~e'/ f 3; -, *' 2:10 en f·1 ,20 Plaatsbespr.
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Fred Macmu{ray
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,D e' h e r.ls t
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melt van mannen en vrouwen, die kennelijk uit de luldsprekers komen en het
even kennelijk over de politiek hebben.

II

In

Strijd .'orn den troon In
Jemen?

Rijdende muzlek

]{ItOONPIUNS

AI'~of dat nag niet genoeg is, rijden \

SLUl'.f DRIE

BROERS OP

er auto's met IUidsp~ekers door de dO~- II pe v~rhOUding tusschen prlns Sef elpel.l en over de stllle landwegen, die Islam Ahmad, oudsten zoon en edgemuzlek..en toespraken :cndbulderen, dat naam [van Imam Jahja, konlng van Jede gl'lJ'l~ c~khoorntJe.) verschrikt de men, en zijn broers laat zooveel te wenboomen Inschleten en ~wctterend naar schen over; dat, naar de Times meldt,
beneden staren. Dat is Jammer van den l d
e
d I d 't na den dood
hertst in .Jiet groote [aar" als do Ame-I e vr es gegron
s, a
,
duurt het niet lang of de 'lucht is ver- ril<anen 'het terecht nocmen, wanueer van den bejaarden koning een stnjd
vuld van knallen en de jagers komen cens in de vier Iaar net staatshoord om den troon zal uitbreken. En niet
's avonds thuis met hun butt, die van gek?zen ~l.H;et, worden .. Maar oak in dit alleen een strijd om den troon. Tijdens
opzlcht zijn de buitenbewoners nog veel zijn 32-jaricre regeerlng heeft de Imam
herten tot patrijzen varieert. Het is de betel' af dan de stedellngen, Onder dlt I
o.
i\MERIKAANSCIIE NO'fl'fIES
over de ooren zou slaan, als In die da- tijd, waarin de gedachten onwillekeurig alles door merkt men letterlijk overal,' ~en aanzlenhjk vermog~n vergaa~d, met
gen te doen gebruikelijk was. Tegen- uitgaan naar ettelijke komende vacan- dat de winter op komst Is. De IUilnten'I' behulp waarvan de nieuwe
eigenaar
dOL r
woordig zijn de zeden wat. verzacht. tiedagen en waarvan er minstens een, die. el' h~ de . zomermaal~dfn maar dun- waarschijnlijk in staat zou zijn, iederen
. .
"n~tJes ultgezlen hebben, hoogstens der- opstand van oproerige stammen of onMaar men zou me t 1ie t voIs t e rec ht een 1~ hanksgtvlngsday.
.voo~namehJk aan ta- tlg paglna's, krijgen weer zooveel ad-,
onzen elgen correspondent 'I
21628
stroohoed kunnen dragen tot het mld- Ielgeneugten gewljd IS Maar ook de 'lor teuues,
"
d a,t u: er nu a I' VI.)
. "ft·19 1ie b -!.I tevredenheid
onder de mUitalren in de
.
den en soms wel tot hef elnd van Oc- tljd, dat het rornuts ~Qor de centrale ten. De wereld van kunsten en weten-: klem te smoren.
,
,
' e w r Ii
dl
dt
i
I
~"'$ ~~~.!'':;"",!",!'!"~
tober ,zonder er bulteulsslg uit te zien. v r a .n ng gran g wor
nagez en en ~ sChapP311 geeft weer teeken van herle.
.
N e w- Yo r k, November 193~
~
.
de schoorsteen geveegd, de voorraad' ving. Broadway zlet er weer drulo'ter uit
Prtns Sef el-Islam A.hmad sympathl- mozen verlaten D konina he. ft -e C1_
~
.
,
De nachten worden echter verschll~ brandstof aangevuld en de vraag ge- dan In, df.=li tijd, dat het a~)fal£ er in ; seert met het leger. Ulj genie~. de repu- : lee;d3n en vr.o~e~ sjeik (;)ge~nd:nn ~~
Er . gaat metoS bmen ?en herfst in, lend van de dagen, zooals het van elnd opperd wordt, of, het dak dezen wInter i een . strooperigen staat was. Letterlijk' tatie, een en~rgiek man te zlJn en het hen daar gezelschap te houden.
Amenka! lIet is in mijn veeljarige on- II Mei tot eind Augustus weI het geval Is lnog weI mee zal ~aan zonder te :ekken. ~ elke boot uit Europa brengt cen serle' bestuur van zljn vader te hcrebben gecri:
de~vinding het jaargetij ~ij uitnemend-I' en de thermometer pl'actlseh gespro- I En dan' plotsehng steekt de wmd op I meerdel'e of mindere beroemdhed;en voor tiseerd omdat deze het leoeli .~u vel'
. ,
held. Ik ben het volkomen eens met ken om middernacht ~n tljdens net en komt de kleurenregen van de boo-loen tijdelijk bezock of terug In het va- I waarloozen, waardoor zijn strlJdkrach! Nog een ontevredene
.
'
men naar beneden dwarre:en. Tot over derland.
, i ten cen slechts matigen weerstand had.
ee~ hler ~onenden landgenoot, die een uurtje ,van koffie-drlnken op dezelfde de el~els verdwijnt men el' hler en daar
den geboden in den strijd t~gen de Wa'"
Prins IsmaIl 1s niet de eenige onte:
vnend van hem in het moederland uit- hoogte blijft staan. September brengt in en omdat Amerika nll. eenmaal in
Wll· n1"n eell nog betel' bewijs? De habieten in 1934.
.
~re~en~ vafdwl~~
Inlld~ g~Ucrten spra
y
noodigde dezer dagen zijn vacanUe pij daar eel; verander~n~ in. Zij, ~lek buiten ieder opzicht een droog land is wat adve.rtentlekolommeli bevatten nu. al;
n:u~s.
v:'h Tlha;: ~en ~~~o:~~;t~~
eg: ell
hem te 1<omen doorbrengen. Het mag ~onel~, d
~:r:r w~m~ e ~ns op bodeln en atmosfeer betreft, blijft er reeksen aanbiedlngen vO'Jr Kerstka.arVan den op hem volg~nden braer gordel langs de kust aan den voet van
"
.
, un e
an
ew ~r ers, .omen niets betel'S te doen over dan de. bla.-I ten, iets dat ook pas ,kan gebeuren, wan- : Ismall, eveneens ~ef el-Islam (zwaard:
,
.
~en beetJe veelelschend schljnen, maar s morgens buiten en vll1den d~ zon deren op groote hoo,en 'te vegen en er I neel' we geen stroohoed meer dragen. r van den Islam) genoemd, een naam I de bergen van Jemen, en zijn oom All
Ill;. den .zomer Is het te warm, in den bezig door een mist ~een te boren, ter- een lucifer bij te houden. Waal' men En wanneer ;1ie verzonden wQrden, ko- i welke ook gedragen wordt door de jon- I Ib~ Abdoellah Wazir, gouverneur 'Van
wll1ter IS het te koud en het voorjaar wijl de grond met riJ,P bedekt, is en de . ook kijkt stijgen overal de luie krin- men de advertentles weer voor de zo-I gere prInsen All en Ibrahim, wordt be- Talz, ~taan eveneens op slechten !Voet
is zulk een snelle overgang"van winter boombladeren een letwat verschrom.. 1 kelende rookkolommen op, waar de zon m~rvacantie. We leven vandaag altijd \' weerd, dat hij getra.cht heeft de sym-, met prll1s Sel el-Islam Ahmad. De oom
naar zomer, dat het haast onm~rkbaar peld aanzien h.ebben gekregen. Wat er gouden stralen doorheen schiet en de, iil de toekomst in Amerika en soms eeh pathle van de Hasjld- en Bagl,l-stam- maakt geen aanspraa.k op den troon
voorbij gaat!. De eene dag ligt er nog pl'ecies de oorzaak' van is, we~t ik niet, lucht. is vervuld van een pittige geur'J oeetje te vel'. Intusschen komen de win-I men, waaruit de beste soldaten van Je- van. den ,rma~l, die In werkelij'khe.lq
sneeuw en een paar dagen later staan maar het Is een bekend felt, dat de Terwijl de brave forens 's zomel's het terkleeren ult de papieren za,kken tegen I men gerecruteerd worden, te wlnnen.
meet:?e geestellJke l~lder van de Zeidlde boomen reeds in een lichtgroen waas. temperatuur in de st.ad New York altijd als zijn voornaamste taak acht om de de mot gaat het anti-bevl'iezingsmiddel
~eeto IS, dan ecn komng In de EuropeeHet is mlsschien omdat de herfst de eenige graden hooger is dan er bulten, grasmachine voort te duwen en zijn in de r~diateur en' wordt de sneeuwschop
.
Gearresteerd I sche ,of Ooster~che ,beteeken!S van da.t
eerste opluchting brengt na de verstik- winter en zomer en tijdens de zeer kou- gazons vlak om het huts kort geknipt Oll'der spinnewebben van de ReIder van.
Vti:~ord. 'Maar hlj .~eeft veel Invloed, en
kende zomerwarmte en verder om het de of zeer warme periode' Is het ver- te houden in hij nu in zijn vrijen tijd da'an gehaald Natuurlijk werd weer een
Wat er ook waar moge zijn van deze ZlJl1 neef, ~He bhJk heeft gegeven ryan
gri1lige ,kleurenpalet, da't over de aarde schil zeUs zeer opvallelid. Men zou met de h~r,k bezlg En terwijl zij hij ~trenO'e winte~. voorspeldi omdat de die- bewerlng het is zeker, dat prins Ismail onafhatenkehjkheid. en gezon,q verstand
dee e d t d t t l
.
0
~
,
d
daIs ,vel" genwoordlger van den Imam aan
kom t na maand en van Iou t er gl"oen - haas ~II conel u
rn, a
e 0 a e warm-, het vuurtje de wacht houden opdat ren zoo extra dik in' nun bont zitten en de twee jongere "zwaar ,en van en h t h f
d
h bi t
i
hard, donker groen 'zonder eenlge scha- te van al die huizenmassa's uitst-raalt het zieh niet op gevaarlijk 'ter;eln' zal of'iet'" dergelijks M,aar -bet opvallendst Islam" onlangs op bevel van prIns Ah- de ~ van 1 en
en-ikon ng tijg, ~~ ~
keeringen. Geen bruine beuken. geen en 'blijft hangen, al vriest het dat het verspreiden wordt er als goede buren 'is wet dat men ~elden of nooit lemand I mad zijn gearresteerd. WeI is waar zijn ens1 e1n DOHr °t
es uhu1r eienhbela~grijlke
zilverbel'ke n, ~~en paarse h e h e idet o
kl'aakt
~,
,
nc e. worden,
e morge
n· erinner
ng
·
een"
praatje gehouden
over het weer en haort ,pruttelen over dlt weer en dat op Zlj la t e1' uit de gevangen is on t sIage~, prov
gebracht
dat e1'
Tlhama
bew nd

Het jaargetij bij uitnemendheid

I

Geneugten van Thanksgivingsday
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"blo.nde duinen brengen eenlge varia. tie In het egale van de Amedkaansche
natuur aan de Oost~ust. De lente is
lichtgroen, de zomer dlepgroen, de herfst
tooverachtlg schoon en de winter kaal,
ziedaar het recept!
In. de eerste' weken van September
komt er verandering in het eentonige
uitzicht. Het gaat maar heel langzaam,
~aas~ aarzelend" alsof de' natuur zich
schaamt nu reeds afscheid te, gaan nemen voor de komende wintershlap, terwijl het ndg zoo zoel, en wnnig. en bladstU" is. Win:d en' regen? Ze zijl). nergens
te vinden. De traditle wiI nu eenmaal,
da t wij na afloop van de eerste week
in September onze luchtige stroohoed
opdoeken en een warme vilten hoe<;l
opzetten.

Hoe meer de dagen vorderen, hoe vanzelfsprekend over de politiek. Want kornsli is, waaruit lk, afIeid dat Amerlka maar de prinsen worden nog ste~ds In
meer boomen en strulken tlnten gaan overal In deze dagen klinkell door de zijn soms tropischen' zomer vaak lijd-I' een moeilijk te ~emen kaste~.l vast~eaannemen, die van groote felheid zijn. stilte van buiten verre of dichtbij ~tem-, zaam draagt.
houden, waar Zlj hun YefbhJven met
Terwljl de ecne poom kanariegeel wordt
~
zonder een enkel blad te laten vallen'
, . ! ' . _ - _ ....._ - - _ - - --~
verandert een tweede in paars-rood:
terwijl eiken bijvoorbeeld chocoladebruin worden. Het gras,. dat In het wll- :
de is blijven groeien tijdens den zomer I i. .
en meestal een meter hoog staat, wordt ~.,
wuivend hooi en natuurl1jk even bl'and- ~;,~.>
baar. Vandaar de kolossale en soms r " '.
levensgevaarlijke grasbranden van de- t·
zer ~agen, die zich soms over vele Vierkante,· klfometers tegelljIc 'eel!' we~r ba'-'
nen en gehuchten of eenzame woningen
..;:;<"
'..'., :.
in vlanupen laten opgaan.

I

Natmir in hertstgewaad

I

. Dit heele kleurrijke aspect word!; nog
Coolidge en traditie intenser door de heuvelachtigheid van
het terrein en op die manler is het geen
Dat is een traditie, waar niet mee wonder, dat men Zondags eindelooze
gespot mag' worden en toen destijds rijen auto's op de wegen ziet, vol menPresident Coolidge met ware New schen, die van het schouwspel komen
England'sehe ,stijfhoofdigheld doorging genie ten en dan ook heusch een beetJe
zijn Panama na den gevaarlijken da- bedaard rijden.
.
tum te blijven dragen in de broeikasatmosfeer van _Washington, stond zijn, Daar komt nag iets andel'S bij en weI
lijfwacht van Rijks reehercheurs dQods- i dat in het naj~ar zekere vruchten en
angsten uit, !dat de een of andere on- groenten hun mtrede doen, waarnaar
verlaat het hoofd van staat de hoed men sinds het voorjaar verlangend heeft ;
uitgezien. avera I langs de wegen staan
ssw
~~~!!,!~~!!!~~~~~~!!!~'Jl!iMI'iD~~
..._~. dan eigengemaakte staUetjes en toonbanken, meestal alleraardigst versterd,
met de producten van vetd en boomgaard. Daar zijn mats, squash, egg plant,
pumpkin enz. en dan niet de talrijke
soorten appelen te verge ten, Waarvan I
een buitengewoon lekker cider geperst
wordt. 'regen begin October wordt de
jachttijd geopelid en aangezien heel
Amerika' er thuls Ininstens een buks, Ue bouw van de nieuwe Belles, die aan den Cooisingel te Rotterd~\Jll zal verrijzen, vindt gestadig voortgang. lIierboven
21623 zoo ,niet twee, .en een hond op na houdt
een overzicht van den stam1 van de weekzaamhedell.
I

I

.....
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Gouden Rat
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.
"Beheersch je, oude jongen", zel
Ralph. "We (vinden er nog weI :wat op.
'rien mlnuten voor zes", zei hij met een
blik op zijn horloge. "Jane, nu moet je
uanstonds doen wat je gezegd wordt.
Bill en ik willen, d'at ie Grafton vertelt,
dat je niets met hem te maken wilt hebben".
,
Terwijl hij sprak keek hij haar vol
bezorgdheid aan, maar haar gezicht verraadde niets. Met een snik sIoeg zij haar
armen om zijn hals en omhelsde hem.
Ralph kuste haar teeder en trachtte,
tevergeefs, haar te troost-en. Op dat
oogenblik verscheen i1e groothertog, en
hoewel hij zijn' nleuwsgierigheid niet
openlijk teonde, stelde hij voor dat zij
.hem zouden vertellen wat er gebeurd
was. Hij luisterde vol medegevoel naar
Ralph's verha,al.
•

,

"lk heb een idee, Jane", zei Ralph,
terwijl hij zich naar haar toe wendde.
"Laten we de besllssing aan Zijn Hoogheid overlaten. Wil je je daar bij neer
leggen ?"
"Ja", antwoordde Jane, na eenlg nadenken, maar de grcothertog wilde geen
beslissing nemen.
"Ik ben hler even goed ,bij 'betrokken
als u. beiden, behalve dat ik nog mindel"

kans heb om het er goed af te brengen,
"Als ik een man was Jgeweest, 'zou
dan jul11e jongeren. Ik vind, dat miss ik Ihet Hefst naar- zee I gegaan zijn",
Jane de ingevingen van baar hart moet merkte zij op. i
volgen", zei hij ernstlg.
"Dat heb ik ook altijd g~dacht, maar
,nu z.ou ik weI willen, '<fat rik lets andel'S
geworden .was", an~woordde
hij
paar.
J
.•
naOF~DSTUK ,XIX
Zij keek hem eenlgszins verbaasd aal1.
"En ik .dacht dat u zooveel van uw
'roen de Shrike de Noordelijke dOorV'ak
hieid. I,k dacht, dat u vQOr de magang van Ide Iersche Zee bereikte, waren er nog geen nadere berichten ont- rine geknipt was. Men heeft u maar aan
va~gen over de Emerald. Dlt lag echter te (zien om te weten wat u bent: Waarv~r de hand, da1ar het jacht weI zoo om wu u iets andel'S willen zijn dan
vel' mogelijk uit !de kust zou blijven, zeeman ?" 1Vroeg zij met een ondeugenI '
om ntet opgemerkt te Iworden .Inspecteur ~ den glimlach.
Graves' genoot volop van zijn zeereisje.
"Dat weet;u heel goed; al~ een man
De tegenwoordigheid van !Zijn chef ont- verliefd wordt, Is de zee niet langer :zijn
lastte hem van iedere verantwoorde- minnares. Peggy, ik weet weI dat 'het
lijkhetd, doch niettemln moest hij zijn dom van mij' is, maar ik moet het je
plannen maken, want het zou een veer zeggen, - ik heb je lief", 'riep hij uit, en
op 'zijn muts zijn :als hij Grafton te zijn stem trilde van hartstoeht.
pakken zou kunnen krijgen.
"Wat een onzin! U kent mij pas een
" Het was noolt vervelend h) de off!- paar uur. Ik veronderstel, dat het de
ciers-kajuit,; want Peggy / Fayrfield betoovering van het tooneel 1s, waardoor
scheen in haar beste humeur te zijri u mij niet geheel 'zuivar kunt zien".
en :vroolijkte hen op met haar levendige
"Het kan mij niet schelel1 hoe . je
en opgewekte conversatie. Op zeker,en bent", ,:viel hlj haar in de rede. "Ik' weet
avond,
wen zij het Noord-Oostelijke alleen maar, dat je de eenige vrouw tel'
punt ,ian Ierland 'omvoeren en' de kust wereId bent, die tk wenseh te bezltten".
in zleht was, zette zij zlch ''Voor de piano
"Meent u dat werkelijk?"
en hield hen bezig met. eenlge del' l1e"Natuurlijk. Begrijp je lliet, dat ik je
deren, 'dIe zij pOpulair ;gemaakt had. hierbi} iVl'aag mijn vrouw, te worden ?"
Zij was een ware "kunstenares en had
Haar gezleht werd zeer ernstlg; terwijl
een good geoefende stem en Cartuthers
haa:r hand op zijn schou1er legde.
zij
aanbad haar met zijn oogen, terwijl hij
"Beste Robin, ik voel me zeer :vernaar haar zat te luisteren. Toen zij
ophleld, haalde hij haar over om nlet eerd. Wil je weI gelooven, dat di.t de
hem aan dek te gaJan. Het was een eerste keel' is, diat ik in allen ernst ten
prachtige avond', de zee was kalm en de huwelijk word gevraagd?"
maan scheen helder. Zij leunden over de
, "Nonsens!" riep hij ruw.
railing ;en keken nalar het water, dat
"Het is de zuiver~ waarheid. Er zijn
mij ,allerlei VQQfstellen ged'aan. Zle ie,
in het maanllcht al~ ~llver glansde.
J

wij operette'-dametjes worden gewoon-l "Zullen wij e~n, eindje gaan wandelen,
lijk l11iet au serieux genomen door de miss Fayrfield ?" opperde hij, en met een
mannen van jouw stand. ~rkelijk, het hoofdknik stemde zlj toe en verl1et den
spijt mij, <tat dit gebeurd 1s. lk heb je commandant. Deze bleef een~ge oogenniets te geven".
J
blikken onbeweeglijk staan en ging: toen
' k'
naar de brug.
"I k ge Ioaf je n 1e t . ,Ik h eb een hI I In
je oogen gezien, die mijn hart deed op"U speelt een gevaarlijk. spelletje", bespringen vall vreugde. Ik ge'loof, dat gon sir Charles, ter.wijl zij op het dek
het liefde Iwas, dIe 'lIlt je oogen sprak", heen en weer l1epen. "U vlndt het niet
zei hij met rustlge overtuiging.
erg als een oud ~nan u ,iCen vriendschappelijke waarschuwlng geeft, is het weI?
"Vergeet alsjeblleft nlet, dat ik een Ik heb een poosje geleden een gesprek
tooneelspeelster ben. Nat~urlijk vind ik gehad' 'met Carruthers. Uij Is eell te
een oppervlakkige flirt weI eens aardig, goede kerel, om voor den gek. gehouden
net als de meeste vrouwen, en je bent een te worden, Heve kind", vervolgde hij
buitengewoon knappe man, juist het ty- tustlg, doch zijn stem klQnk ernstlg.
pe dat vrouwen bewonderen. Het l1gt
.
erg voor de hand dat ik een beetje met
"Ik ben het volkomen !met u eens. Hlj
je gecoquetteer.d heb. Too, neem het is de laatste man .in de wereld, dlen ik
niet 'zoo ernstig lOp; je zult er maar voor den g.~k !Z0u ,wil,len .houden. U beverdr~et van hebben, als ~e op een der- oordeelt mlJ lVerkeerd. Misschien ben ik
gelljke lmanier aan mlj gaat denken. Je een beetj.e ~orgeloos geweest, maar
weet dat ik je graag mag", vervolgde zij heus?h, SIr Charles, ik vind he.m erg
en terwijI 'zij ~ijn gezlcht tusschen haar aardlg ien ~k ,~oest weI vrlendehjk tehanden nam, glng zij op haar teenen gen ,hem zljn .
staan en iraakte even met haar lippen
;,Jawel, maar vrlendelijkheid hoeft
zijn voorhoofd aan. "Je bent een lleve nog niet in fUrten te ontaarden en de
jongen".
J '
minst ijdele :man 'zou zich aangemoo-.
Carruthers mUia~te eell .beweging, digd voelen 'd~r de manie~ waarop jij
alsof hij haar in jZijn armen wilde ne- hem behand~ld heb~. t ~~~ Je dan niet,
men doch "bedwong Izich wierp een on- dat de Juan Je aal)b d.
.
derz~el{enden ,bUk om zi~h heen en be"Het spijt mij, sir Charles, maar dat
merkte dat de kwartienneester en de ha<t ik, veer zooeven, werkelijk nlet geofficler' op de brug in ;zijn richting ke- dac~.t. Natuurlijk wist ik weI, ~a.t hij mij
ken. Hij onderdrukte een verwensching, aardlg v~nd el~ ik dacht, dat hlj weI een
maar de ,discipline won het en met een onschuldlge flIrt wilde, maar lk had er
zucht keerde hij. zich van haar 'at. Ge- heusch niet het flauwste ver~ooden
lukklg verscheen op dat oogenblik sir van, dtat het hem ernst was. Ik vmd het
Charles aan dek. en kwam op hen tQe. e~g naa,r. Wat ,noot lk nu doen?" vIoeg
Hij ,wierp een scherpen blik op het op- Zlj 'bezorgd.
gewonden
~elaat van Carruthers en
"Blijf he'm zooveel ltnogelijk uit den
s~h~\dd'e afkeurend het hQQrd.
weg. Deze reis kan nlet 'zoo heel lang
J

I

wordt dOor Mohammedanen dIe nleitot
de Zeldi-secte behooren en' oat zich in
dit ;gebied aIle havens van Jemen be. d
vln en.
De In de toekomst te verwachten
moeilijkheden' hebben ongerustheld gewekt in Jemen en elo<;lers. Een blnnenland&che oorlog, ZOU, het land we111cht
aan aanvallen van 'Qultenaf. blootstellen, een .mogelijkheid, welke men In En- .
gelsehe "k!ringen 'Eefst wenscht ult te
schakelen, o,m. wegens de' n a\bijheld van
Aden. 9ngelukklgerwljze, aldus de l'ime~J
zijn ' de . bil1uenlandsche ooestanden
"in Jemen nlet g-eSchlkt,o'm veel vertrou..
wen in te' boezeu'!en.
\ '

-- .---'

'fER~G IN GEBOOn,rrELAND!
&en gtoep Vhincesche al'beid~rs ten
getale van omstreeks 300 Is eenige. dagEn geleden per s.s. "Bever'· uit Wla ...
diwostok to Shanghai gearriveerd. '
Sommige del' manneli waren gedurende bijna 20 jaar mijnwerker in sioorIe geweest. Zij waren door de Rus.slsehe autoriteiten gedwengen naar ChI- .
na terug te keeren en hun werd slechts
toegestaan een eollo bagage per persoon
mode te nemen, meldt een Shanghai
Radio.,.telegram.
De uitgewezcnen werden bij aankomst
begroet doer vertegenwoordigers van
het bureau van Openbare veiligheld. en
\Ian het bureau· voor Overzeesche Zaken, die regelingen troffen om de .man...
nen naar hun geboorteland terug' te
zenden, De meesten del' mannen zljn
afkolllstig uit de gewesten' Shantoepg.
H0!?Bi en Kirin.

I

-

meer du'ren. Nog maar een paar dagen.
denk lk en - mag lik een onbeschelden
vraag doen ?"
"Wat wilde u vragen 1" zel ze op
~chten !toon.
;,Vergls ik lmJJ, of is de waafdoorlng
wederzijds 1"
.
"U bedoelt - dat ik - dat lk van
hem houd?"
"Ja, dat bedoel lk".
Er was een oogenblik van stilte en de
scherpe oogen van ~ir Charles zagen,
dat haar lippen beefden.
"Ik weet het niet", flulsterde zij. "Ik
beflin mij allerlel dlngen te reallseeren
.en ik voel mij heelemaal niet gelukklg.
Weet u, in welke verhouding lk tot den
groothertog 'sta ?"
I
• "Ile weet alleen, ',wat de wereld weet",
antwoordde sir Charles droogjes.

"Ik denk nlet, dat de wereld de waarheid weet. Ik heb mii' nooit tVOOr mijn .
vriendschap met hem ·geschaarild. 'Zal ik
u vertellen hoe het begonnen is? Ik wll
Hever niet, dat u mij verkeerd beoordeelt".
.'
"AIs je het mij vertellen wilt, zal ik
mij zeer vereerd voelen door het vertrouwen, dat je in mij stelt", antwoordde hij emstig, "maar ik wll je je 'ver..
trouwen in geen geval afdwingen". '

.fWC!rdt vervolgdJ.
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Bernhard wordt

Prins

referendaris. -. .
zeer streng te wezen.

,

!
Van eeu 'auto, eeti 'radio en een ".zweetklllllertje"
Een Berlijnsche correspondent van net maar Hefst achthonderd Mark ... Maar
"Vad." schrljft dd. 24 ~ov. :
goed, blljven wlj bij het examen.
r

,"

"Om er den moed in te houden, had
'Prins Bernhard zijn radio meegenomen. \Vlj hadden het toestel tusschen
ons In staan en het lukte mij, terwijl
de Prlns zijn /auto langs den Kurfiirstendamm Ilet. sulzen, een of ander buttenlandsch station te krijgen, dat luchuse jazzmuzlek - precies wat we noo··
dig hadden om onze zenuwen eenlgs.zins tot bedaren te brengen - ultzond'.
.
"Onderweg kregen we liog een pa~sagler aan boord. Een kennls van Prins
Bernhard hield de auto aan' en toeii hij
hoorde,
wat het "sombere" doet wa.! van
'\
onz~n vroolljken tocht, verklaardQ hij
zlc~ dadelljk bereid ons als "supporter"
te vergezellen. Het "verhoor" was namelijk openbaar en de "publ1eke trlbu-

Zoo lleten wij ons vertellen door dr.
Uans Joachim von Wietershelm, een studlegenoot !Van
onzen tcckomstlgen
PrIns-Gemaal;
,. '
Laag ,hangt de lucht bven Tempelho!, ~~ weld~cl}e luchthaven 'Van kIe
Dultsche hoofdstad. De slanke, zilveren
ge~talte van de "Sperwer" verdwijnt In ne" stond voor ledereen open.
delll ~Ichten nevel, die Berlljn toe<;iekt
"Intusschen had onze vroolijkheld
als . e~n huit van natte watten. Over I baar natuurlijke grenzen. Een ex'amen
en,1,{,ele, uren zal Te Roller zljn fiere 1 is nu ~enmaal geen' kinderspel en er
Do~gla~ l1cerzetten op het vllegveld hing van een gunstlgen uitslag ook
'r\y~nte,
waar H.K.H. Prlnses Jullana voor Prins Bernhard heel veel af. O:lze
Baar verloofde en H. D. H. Prinses Arm- radio niakte meer en IlIeer in verge telgard haar 200n verwachten.
held, naarmate wlj 'de • Elsholzstrasse
na:lerden. Tenslotte :era-aide Prins Bern,,'s Prblsen bezoek aan Berlijn is dlt- hard met een resoluut gcbaar den knop
m~al, slechts van zeer korten dUllr 'ge- om en het werd zeer stU in ons Fordje.
weest. Om half acht vanochtend arrlveerde hlj met den Nord-Express uit
"Het "zweetkamertje" was in dit gePar!js aan Bahllhof Zoo. Om elf uur val de grooie g"ehoor,~aal van het Kamwerd hij door den Rijkskansel1er ont- mergerieht. Onl negen uur precies llet
vangen, Om twaaU uur had hij een een' bode er ons blnnen. Ons werd cen
noe,nma,al op be.t Nederlandsch Gez.ant- tatel ~angewezen, waarachter wij zoo
scb.ap en t.halls, om half drie in den ongevee'r
verdwenen. Tegenover dew
1niddag, ~weeft hij reeds hoog In de tafel stond e~n veel kleinere en daarlucht tUS'ichen \Berlij'n en Nederland. achter zat' de exam'encommissie, welke
Het was niet zoo heel eenvoudlg 0111 den wij met eenigszlns gemengde gevoelens
Prins nog even to treffen, maar het is bekeken, daar de heeren prof. dr.
ten slotte toch gelukt".
Sment, Kammergerichtsrat, Eckhart,
Kammergerlchtsrat von Kammerer en
Of Z~ D. H. nog lets over zijn Indruk- de onlangs tot professor ~an de unlverken uit ,Parijs en Berlljn verteld had, .sHeit van Jena gepromoveerde dr. Jovroegen wlj.

I

I

"Oeh,. U heeft zelf gezien, dat onze
ontinoe"ting al even kort was 'als heel
di~ :. h~~tige bezoek. Ov~r ParlJs verte~<;lt) h'J al,I~en maar, d~t hij zljn schrljfmac.hlne, welke daar achtergebleven was,
nu elndelijk had' kimnen lueenemen naar
Nederland".
De tijd, dat Prins Bernhard en Hans
von Wietershelm elkaar allerlei droge,
jurldische formules "einpaukten", was
er een van beslLssende beteekenis in het
leven van den Jongen Prins. Korten tljd
van te' voren was zljn vader gestorven.
Van zijn verantwoordelijkheld bewust,
had hij het moellljke besluit genomen
zijn studi~ aan de Berlijn.sche unlversiteit
op te gevell en zich voor te berelden op I
11et ~xamell van referendaris. Zljn keuze
stond ,vast: Hij zou zich in -den handel
begeven en een posltie zoeken, zoodra
11ij ijn diploma· verworven had.

I
I

• • •

hann von Leers den naam hadden van

Studie-herinnerinqen van een .Berlijner

"Te zamen met Prins Bernhard zur
Lippe -: Biesterfeld heb ik mijn examen
voor reterendarls gedaan.. Dat was 9P
den gedenkwaardlgen 21 Junl 1935, dus
nu alweer een good jaar. geleden. Een
maand van te voren zljn wlj samen hard
aan het werk gegaan. Meest~l1 ontmoetten we elkander in het juridLsch semlnarle op ~en' !t'ranz Joseph-Platz. Daar
gingen we dan stevig aan het repeteel·en, want dat was hard noodig".

!

"Met .Preusslsche Oenaulgkelt" duurden 'de "verhooren" van precies negen
uur tot prec1es half twaalf en van precles twaalf uur tot' precles half twee.
Daarna volgde het "requlsitoir". Daar
herlnner lk mij maar een zlnsnede van:
Wij waren er door! ...Het was een heele
toespraak, waarult bleek, dat ook onze
kennls de, volmaaktheid nog nlet bereikt had. Het was echter niet allemaal
krltiek, wat wij te hooren kregen;: de
examinatoren schenen tevens te hebben vastgesteld, ·dat er ook nog weI lets
goeds pver ons te vertellen viel. Wij
verhoovaardigden, ons even\Vel over het
Iaatste al even weinig, als wij, ons door
het eerste lleten terneel' slaan. Wij
waren or Immel'S door!"
Toen de intusschen vermaard geworden Ford 8V van Prins Bernhard den
terugweg aanvaardde van de Elsholzst~as::e naar de nuisburge;rstrasse 8,
waar ook Prins Aschwin, die zijn studie
in de Chlneesche taal en letterkunde
voort'zette, woonde, moest de radio weer
doen wat zij kon om de blljde stemming
va'n haill' eigenaar te vertolken.
Zijn
gcslaagd
l'efel'endarisexamen
open:Ie voor Prin:,') B'~rnhard de mogelijkheid 'Van een ru~tige, re3elmaUge
carriere bij de rechtba'nk. Zij.n besluit
stond echter rast : liij ging in den handel. Er volgde een vacar.tie van eerlige
weken, welke hlJ ten d~ele blj zljn moedel' op het slot ~e~kenw~lde doorpracht,
om ~aarna met fl. D. H. Prin~~s Armgard naar Nederlalld to vertrekken. Dit
was's Prinsen eerste ken'nisn\aking
met zij11 toekomstlk vadetl1nd ......
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Vendetta op kerkhof bij
Porijs
Vuurgeveoht tusschen de
graven
Dnder met houten kruis ,gevel..I

Het drama van de Rat Mort Is
nog nlet ten- elude, schrijft de
"Tel." d.d. 24 Nov. Bijna twee jaar
Is het geleden, dat zich het eerste
bedrijf a,fspeelde. Het tooneel was
een obscuur Parijsch nachtkroegje,
de Rat Mort, pleisterplaats van allerlel elementen, die het daglicht
der wereldstad schuwen. Maar onmlddellijk 'vaar de traglsche gebeurtenls, welke zoovele andere tot n~
sleep zou he"bben,~ ademde alles er
nog pais en vree. Aan een tafeltje
zat een vrouw yan l1chte zeden,
Madeleine Keusch, met haar vijfjarlg zoontje en haar vriend, den
Corsicaan Angelino Foata. D~ stemming is uitn'luntend; Kerstmls is
op handen en hct jong~tje. heeft
van 'Foata een mO,oi Kerstcade'au
gekregen.
w

Plotseling gaat de deur van het cafe
half open. Een anTI', gehuld in de niouw
van een Hchtgrijze overja's, wordt zichtl1aar. Een revolver wordt gericht op het
tafeltje, waar Foata zit. Schoten knallen. Het kn'aapje wordt doodeliJk getroffen. Foata krijgt twee koge~s in den
bulk, een verwonding,
waarvan hij
~lechts langzaam Is hcrsteld. Eel} andere ,)jezoeker wordt evene~ns gewond.

Wie is de ,moordenaar ? De politie legt
de hand op een
anderen Corslcaan,
Jean-Paul Stefani, die met een revolver
in de hand wordt gearresteerd. Maar
21624 eenige uren na zijn anestatie verklaart
hlj, onschuldig te zljn: Hlj had het wa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
pen on~ukt aan zijn broe~ EUfnn~
~tefant, die den moord had gepleegd.
Maar hier stond de politie VOOl" een onoplosbaar raadsel. Want twee uur na
·4e misdaad in de. Hat Mart, WaS ook
Etienne Stefani doodgeschoten, in een
andere bar van Montmartre. Kort voor
bij de oogen sloot, had hlj 'n vrlend,
eveneens geboortig uit Corsica, bezwo;ren, hem te wreken. Het was dus niet
onmogelijk, dat inderdaad Etienne op
Foata had geschoten, eri dat de vendetta snel had gewerkt. Het 'pr~es tegen Jean-Paul ~tefani duurde bijna
twee jaar. Ret elndigde Zaterdag 21
November met een vrijspraak, triomf
voor den eminenten verdedlger, de
Moro Oiafferl.
I

lIet tweede 'bOOrijf
Het proces was ten elnde, het drama
nog niet, aldus de "Tel~". Want Foata
had, naar thans weI blijkt, nooit geloot
geslagen aan de bew~rlngen' 'van 'JeanPaUl, dat niet hij, maar 'zijn broer
Etienne de dader was geweest. Voor
hem, Foata, was .rean-Paul de ware
schuldlge. En de Corslcaansche zede
elschte, dat hij de bloedwraak niet zou
ontgaan.

Niettemln was het geen sombere,
voor zljn leeftijd te ernstlge jonge man,
die zlch op den eersten dag van den
romer 1935 naar het plechtstatlge Berlijnsche "Ka'nunergerlcht" In de Elsholzstra.sse begaf. '
1

,~t>~ qag der besl1ssing was aangebrokel). Reeds vroeg in den morgen kwam
Prins Bernhard met zijn Ford V8 mlj
afhalen. Herinner ik mij goed, dan was
dat een gesehenk van een tante uit
Amerika. Dat Wil' zeggen, een "ge- schenk"
, dat is misschien wat veel
gei.~~4'~ w~nt de be~a,sting )\ras lang nJet
malseh en de invoerree~ten bedroegen

bl1kkelljk herkregen zij hun koelbloe..
digheld en vuurden terug,
Stefani bleef rechtop in de laan v~n
het kerkhof staan: Foata had hem gemist. Maar Paoleschl zonk, door een
kogel in den tiulk getroffen, ineen. De
beide vrouwen waren gevlucht.
In weerwll van net vroege uur was ~
het kerkhof geenszins verlaten. Van alle:
zijden kwamen er menschen at op het ~
geknal van de schoten en het gegll der
d
vrouwen. Toen eenlge doodgravers en
Tijdens zijn gevangenschap was zijn €en opzlchter van het kerkhof kwamen
vrouw, Anne Stefani, die .hem tij- opdagen, achtte Foata het geraden ae
dens I deze moeilijke perlode zorgzaam vlucht te nemen. Hij wierp zijn karater zijde had gestaan, gestorven. De bijn weg en trok een browning, die hl]
eerste gang ,van den bevrijde, in den' eveneens had meegenomen, E'n tijdlang
mlstlgen Zondagmorgen, was naar het wist hij daarmede zijn achtervolgers op
kerkhof van Thiais, waar zij begraven een afstand te houden, maar toen hij
zlch aan l3-lIe kanten door de doodgralag. Hij werd vergezeld door een Cor- vers omrlngd zag, stak hij het wapen in'
slcaanschen vriend, Paoleschi, en door zijn zak. Op dlt oogenbllk velde een:
de beide zusters van zijn vrouw.
doodgraver, die achter Foata stond, den,
Het gezelschap begat zich naar het moordenaar neer door een slag met een t
graf. De vrouwen weenden, .de beide houten kruls.. Zwaalh gewond gaf de..
mannen stonden onbeweeglilk, als in 'Corsicaari zlch over:
' "
gebed verzonken. Maar plotseling, op
Ook Stefani, hoewel ditmaal de be-":
nog geen twintig meter afstand, kwam laagde, werd 'voorlooplg aangehouden,' i
Foata te voorschijn. Zonder een mo- waartegen hij zich overigens l)iet ver- '.
ment te verliezen opende hij het .vuur zette. "Wat een onhandige kerel", was.;
uit een repeteerkarabljn, geladen met het eenlge hetgeen hij omtrent' Foata's
elf patronen, ,d}e hij onder zijn jas naar toeleg' op te merken had. De politie
het kerkhof had meegenomen. Een vra'agt zich thans, vol bezorgdheid at, :
oogenblik stonden Stefani en de zijnen of Foata op het kerkhof nlet eveneens "
als door den bllksem getroffen., Maar door een vriend was vergezeld, in welk. ~
voor mannen ult 't "milieu" als zij is geval een nieuwe bloedwraak lang nlet'- J
een vuurgevecht niets nleuws; oogen- onwaarschijnUjk zou zijn.,

Le~rI~llgel~ ~an dt} huishol,ldscho~1 aan de. Graaf _Flor~traat t~ Rotter~am
h'ebbeli ter geJegenlteid v~\i. het a.s. h'u welijl< val~ de Prhises een picnic-maml
yervaardigd. LeeraresSell en .(eerlingen biJ bet opllh\liel\ van de lilal1d.
--2

,Zaterdagavond 21 Nov. werd JeanPaul Stefani uit de' 'gevangenis ontslagen. Met zljn vrlenden bracht hij een
vroolijken avand door, om zljn vrljspraak te vieren. Maar de wreker rustte
niet.
Den volgenden morgen ging JeanPaul een droeven
plicht vervullen.

.

Tihtlescli vrijwel van zijn erllstige ziek te hersfeld, zoellt tha1~s vergezeld van
I
'
zijn echtgenoote te Monte Ca"do vol1edjg~ genezin~"
,

...
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W-aorOtl1 van L.imburg

HET INCIDENT OP 20 APRiL
TE BERLIJN
"
In de Memorie van Antwoord aan de
Tweede Kamer over het buitenlandsch
beleid heeft, naar een desbetreffend te'legram reeds meldde, minister De Graeff
enkele mededeelingen omtrent de gestie
van den Nederlandschen gezant te Berlijn gedaan. De minister zeide den Indruk te hebben, dat omtrent dezen diplomaat, wiens zeer bljzondere verdien'sten hif met kennls van zaken haag
aanslaat, vele ongegronde geruchten de
ronde doen. (Dlt laatste blijkt overlgens
wei ult een gisteren ontvangen telegram',
dat meldde dat graaf van Limburg Stlrum de hoogste nuitsche onderscheiding, n.1. een persoonlijk onderteekende
oorkonde ,van Hitler, heeft ontvangen. - Red. B. NJ.
Ten aallzien van he~ niet-vlaggen
door dezen gezant op 20 April 1936, zoo
zegt minister De Graeff in zijn M. v. A.,
gaat de gezant geheel vrij uit. Welke
dagen in een land als nationale feestdagen worden gevlerd, wordt door de
betrokken regeering bepaald en via den
deken aan het corps diplomatique medegedeeld. Zoo heeft de dekefl van het
bij -de Duitsche regeering geaccrediteerde ~orps dlplon\atique, naar aanleldlng
I
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taak van iijn Ieyen \vordt Mickey
flU
opg'edragell :
het opsporen van
de gestolen plannen van het Departement
van
Oodog.

Hoe'wel Mickey z~er v~reerd is m~t de moeilljke, o/ant", ging m~joor Beagle
la'ngtaam ~n heel nadrukkelljk
maar o'ok gevaarvolle' opdracht, kan hij niet nalaten
verder, "we weten <fat de
een tege'nw'erplng ~e ma~et:1 :
"Maar maroor ~~fl1Jle~ lk ~n ge~n <:!et€ctive!, schurk van plan is de gehehUel1
te verkoopell aan een bliltenWaarom stuurt U 111et iemand van Uw eigen dlenst
landsche m()gen:dh~ld r En aI'S
er op af?"
d at' Iukt! Nee, dat Is in
I)Natuurlljk hebb~n W~ ctaaraan geda~ht !", z~gt
geen ,w60tden ult t~ drukken
majoor Beagle, letwat ongeduldfg nu', I)maar de dief
kent iedereen van het dep'artement. Hij' zou e-en wat daar het g~volg van: zou
kum'lell zljn !"
achtervolger dus direc,t in de. gaten h~bben! Nee~
we moe ten iemand heb~l)', dl'e:
heelen\'aal bt'lWm
staat!
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Mickey neemt" "het 'vereereruZe Aanbocl aan
t\e KNOWS eVERYONe
\~ ,rU:' DEPARl"HEN-r I
WE MU&1' HAve AN

..

"We kunnen geen e,nkel risico
"Wie weet", zei de chef nu plechtig, "staat nu
nemeri", gaat de majoor voort, ter- het -lot 'van den staat OIl het spel! Daarom, Mickey,
wij-l hij zich van z'n stoel, verheft het leven vap. ml'1lio~H\~n is nu In jouw handen!
om nog meer ind'rtik op Mlckey B'en Je bereld om de gevaa\rvolle opdracht te aante malien, "als de Schurk ook maar vaarden 1"
w1" s t dat we hem' verda"cllten.
Ell dan bede,nkt Mickey zich ook geen secohd~
dan, zoU hlj d~ blauwd'rukken p ~ r langer. Hij sp~ingt recht overeind' op z'n stoel en
p 0 s t v e r i end en! Fin dat, I'n de houding, sl~at d'e hakken met een fehnen
0, dat zou eel1' ramp voor on3 be- klap' tegel) elkaar en brengt de mlUfaire g'roet, f~rl'
teekenel'l. !"
wlfl 11lj" Kral~ig ze~t :
"Ja", zegt Mick~y, "Qat zie ik,
"Natuurlijk! Dat spreekt van 2elf! 'tot nw
dtonini.els go~d in !"
dienst, l'l'leI\eer !"

./

5th-urn niet

.:~

.,

van een van de Dultsche regeering on'~-,
vangen mededeeling houdend(} dat 1 Mel.'
als nationale feestdag van het ·Duitsche.·
yolk was aangenomen, bij circulalre van,
15' April 19'34 de hoofden van zending te ~
Berlijn ultgenoodigd t~voortaan op dlen,
dag te vlaggen.
Eenlge mededeellng op grond waarva'n:
er voor den' gezant aanleiding ,kon zijn,
bovendien op den geboortedag van he~'
Staatshoofd te vlaggen, was nOGh van de .
Duits~he regeering .noch van den d~k,en .
van het corps diplomatique ontvang,ep.
Vanzelfsprekend I~ het vlaggen op dl~n
dag niet; zulks te doen Is zelfs geheel'
ollgebruikelijk in die landen waar geen
monarchale staatsvorm bestaat en waar
de geboQrtedag van het staatshoofd' in.
den regel dan ook ~lechts In den familieot vriendenkrlng bekend Is.
:
's Andeien daags, nadat den ge,zant'
gebleken was dat vele amba:?sades ~p.
gezantscha'ppen OJ) 20 April weJ hlid"d~ri
gevlagd, heeft hij aanstond's een ~maer
zoek ingesteld, waarblj bleek dat een
jaar te voren de waarnemend deken van
het C01'pS d}plomatlque te Berlijn een
circulalre had doen ultgaan waarbij aan
de hoofden van zending werd medegedeeld, dat blj navraag gebleken was dat
de Duitsche regeering het zou waardee'r.en, indien de buitenlandsche missies
den 20sten April vlagden. Zulk een clr..
culaire had echter Hr. Ms. gezantschap.
niet berei-kt.
'
,
Hieraan kon' nog worden toegevoegd,
dat aan den Nederlandschen gezantschapsraad op 19 April aan een der ambassades (de eenige zendipg waar hij de
zaak, trouwens geheel onopze,ttelljk, l\ad
besPfol,(en) was medegedeel<f, dl;}t ~~J;
,1Uet' zO'u' worden gevlagd (wat achte'r4t
,weI is ge~chred), terwijl de gezant ieI!,
op 20 April op weg naar de parade d'e
vlag Oil een der andere gezant.schappep
uitgestoken ziende en daarover sprekende met een zljner ambtgenooten', e,en
collega voor zich had, die eveneens orikuildlg was yah het bestaan der elreulaire van den waarnemend-deken, en
daardoof en omdat het geen natlonale
f~estdag was, evenmin had gevlagd.
Hoe weihig hler van eenlge bewuste onlieuschheid van de zijde'van
den gezant sprake was, blljkt ten
overvloede nog lilt het feit dat deze
spontaan er prijs op heeft gesteld,
, aanstonds te bevoegder plaatse ult
te 'leggen waarom zljnerzij'ds nlet
was 'gevlagd.
'
\vat de uitnoQdigingen voor den pa,r'..
te Neurenberg betreft, zijn Ql1jlt:paar at).clere onNlstped.en in o01.looP.
yan het corps diplomatique te aerl~n
z.iin de .l}oofden V;lll zendlng uJ~ge,noo"
digd. Itt. MS. &~~ant, die' mee_nd~ ~~
UltnOOdlglng niet (e' moet~11 aa~v'~~t4.e)\~
,heeft haar nlet in beraa;d ~ehoUd~ll',
.docl\' 'zlcll: a~ristonds v'~h bljwl'mhlg v~n.
den' partij'da'g verontscp'uldlgd'.
'.' _,
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'ontoerekenbaar tracht te verklaren en
'dh~ eindigt met een onverwachte exhlbitie van de min of meer abnormale
"ti~'s" van aIle aanweztgen ... den rechter en psychlater Incluls, Daartusschen
in beweegt zich de film als e~n bonte,
boeiende keten van verrassende wendingen, schlttereude vondsten en origineele
gedachtensprongen, En die heele verMet den opstandigen Venizelos op gansch en al zichzelf en zij gaan hun
nuftige combinatie van het achteloos Kreta, met Graziani, of Ras Tafari in elgenzlnnlgen gang...... Alles, om beelden
'ultgesproken woord met zijn zichtbare Ethiopie, met Franco aan de zijde van te kunnen opvangen in hun camera's,
de Witten, of bij de Militianos .... .. waar om belichte film te kunnen versturen,
consequentles, triomfeert in de 'lange, N i e u w s te beleven valt, waar de we- om de schlm van een oorlog," een opjongensachtige Ilguur van Gary Cooper reld gist, waar de aarde brandt, waar stand, een broederkrijg te kunnen laten
- dien Amerikaan en dien Amerikaan- lets bljzonders geboden wordt, daar vindt ; zien aan het achterland, om te kunnen
die VlI'1,
'
schen humorist bij uitnemendheid. Men men nlet.. . alleen de journalisten, maar toonen = ~oo is het, dit alles, zoo strijdt
'"
' lac,lit bij deze film _ ongetwijfeld ! l\'len tegenwoordlg ook de camera-man, de men ginds in Spanje, zoo kan het gaan
hij vriendelijk :' "Goeden morgen.v.
[oumaat-operateurs, de modernste no- met ons, met U, met Ieder......
dame!" Er werd beleefd ge~Umlacht Iacht zelts onophoudelljk en uitbundlg, maden, die van Tsjang-Kai-Tsjek naar
Bijdragen voor het Boek
over de anecdote, maar op hetzeltde maar tenslotte is het ,ee,n vroolijkhetd., Generaal O'Duffy retzen en van Sir Osdel' Geschiedellis
oogenblik passeerde een dikke heer het ,w~ar hart en verstand gelijkelijk deel wald Mosley naar Slot Reckenwalde ......
b
hll aan hebben.
Middenin den brandenden tijd, <lien wij
·
1
venster, geed.'
utt over een ' ananensc I
beleven, bij den kolonlalen oorlog, bur-T Elken dag melden deze vooruit-

Heiden der

De Filmwereltl
so-_

•

Op stop met den ,d'ood ols partner

Pyschologie van den Lach
Over,

reportage

\

Kameelen en

!lei verst(llltl

llunior »ati liet hart en
,

Waarom lachen wij? Niets is hacheHjkEr (tenzij men Bergson heet) dan lets
zoo vluchtlgs en spontaans als de lach
op de ~nijtafel, der analyse te Ieggen,

In het algerneen houden wij er nlet van,
onze vroolljkheld ultgeplozen en ontleed en belandde met de gebrulkelilke aeroEll nu de Marx-Brothers l Dit is weI geroorlog,
luisterrijke
begratenlssen, 'geschcven posten, deze-mannen-in-dete zien - daarvoot is zij een te kostelijk batiek op zijn omvangrijke basis - een
"
.
kranslegglngen op de' graven van onbe- branding, hun nieuws. De Italiaan Valvooral
de hilariteit om den man-met'
,
'
,
en (helaas I) te zeldzaam element in spontaan, daverend gelach van het wel- '
kende soldaten, luchtparades, vloot- lani tijgt met de Witten naar Irun, Bil,
'den-p;in,a~eschil. .. brutaal, direct en on- ' d
ht d
hh ld de bao OVI'e A d BID W·tt· b'j d Kay ,Francis als Florence Nightingale iq
ons leven, Maar ,er zijn toch momenten, levende gezelschap d'eed promptelljk de
para es
wensc
e mensc ere, e-' '" ,
co, e e g e l IS 1 oe
'jd lijk hli t ruiten trillen. Ziedaar twee vorrnen van ontkoombaar. Pit soort geestigheid komt zelfde, di~ al dat onheii ontketent, de- ,q.nkscheu en slult zlch vrljwlllig op in White Angel welke thans te Batavia in
i
waarop d e vraag onvernu e 1 sc IJn humor (als men dit groote woord g'e- OP' u af rechtstreeks en zonder gen~c;le zelfde, die daart~gen haar beschermende :het benarde Madrid, waar hij beelden
het Rex-theater wordt vertool1d.
_ niet afs een man, maar als een kerell apparaten opst~It...... de reportage van :weet te tilmen, die nog nimmer op cen
- eenvoudig omdat zij zich vierkant op
onzen we,g plaatst. Zulk een· oogenbJik bruiken wil) die karakteristiek zi1'n
de, feiten! De kranten moeteil het, projectiedoek vielen. be Europeesche
zal voor tallooze landgenooten zijn aan- vaor de lach-technlek der Amerlkanell: Zij la~t u geen tiJd tot ov~r\yegen, tot nleuwste nieu\vs_ Qezorgen, de bioscopen ,hootdkantoren ontvangen s6ms telegebroken, die kennis maakten met de eenerzijds een wel:.overlegd prikkele'n fiJntjes savoureeren - zij overrompelt u. moe'ten het op het doek brengen.
'grammen, krijgen echter meestal enkel
V
typisch..Amerlkaansche staaltjei van hu- van het verstand door geestige, elegante' 'met een dreigend "Lach of sterf I" Het
filmrollen, ltoegezonden; de buit, die
mor, welk~ iich in de twee veelbespro- of verrassende wendingen ---: anderzif4,s is een opeenstapeling van daverenden
De kiapstoel-fabrikanten (de' recente voor duizend gevaren werd behoed. Het
,
, .i.
'- een vuurwerk van zotte t copenmg
-'
.
' lang
ken films
"Qkt:,
Mr. Deeds" *) en ,,,Een een brutaal en onweerstaanbaar specu- nonsens
,
van het fon k eI l1leuwe
Metro- :con t'a~,t" xn,e t ;deze 'zwoegers .
IS reedS'
nacht In de opera" den, Nederlandschen leeren op het prfmaire lach-JnstJnct. genstelling'en - een bijna demonische pOle Th~ate'r [he'ef't het nogeens deug- verbroken. De directie weet niet, waar
Eddie Cantor
volke presenteerden. Ret opmerkelijke 'Beide wapens weet Hollywood met on- t~iomf:' v~n het absurde. Alles wat, de delijk onder onze aanda,cht gebracht!) dez~ heIden, der reportage zltten. En
is n.l., datp terwijl h~t eerste werk een geevenaard meesterschap te hantee,ren Amerlkaa,n bemint aan krasse effecten, b~enge'n ste~4s moll1ger ,modellen uit, 'deze aalgladcle kerels, hoffahig, ver- heeft een contract gesloten met 20th
algeme~nen, onverdeelden bijval geniet 1- beide voorbeelden vinden wiJ respec..:. aa,n, telJlpo en vaart" a~n ~pperste uit- waarin wiJ b~hagelijk plaatsnemen. Elke scpooferd,' getraind, listig, uitermate be- Ceritury-Fox Film Corporation vaor het
- het t,w.~ede uiterst verschlllend beoor-I tievelijk terug in "Oke, Mr. Deeds I" en dag~»~e dwaasheid, w~rd",ip d~~ "A, bio,scoop biedt get~geld een actueel ,en 'l,eefd, sl'q,w, onverschillig...... tegenstrij- vervaardigen van drie groote produetie~
deeld ,w~rdt. Ik heb menschen gespro- i "Een nacht in de opera".
~lght 1~ tlle opera" samengeperst. :E~ het goed geredigeerd filmjournaal en zelfs dig in ieder, opzicht, deze specialisten in de komende twee jaar. Men zal aan~
kep, d,i~ ,verklaarden dat "Mr. De'eds"
zljn ~~ Ma~x-Brothel,'s - we~~~al~oze lev~'ren de l~atste jaren ons specia1e van h'et ~euwig geldige ,Paspoort, deze vangen ,met de €erste film op 1 Februarl
ongetwijfeld een kostelijke ,film was,
,.Ol{e, Mr. Deeds !" is het product, van 'clowns! - dIe als gelad~n vroOllJk~eldS-1jourl1aalth~aters, gansch en al gewijd geb?~en muntwlsselaars, vrijgevig, gierig, 1937. Het sluiten van dit contract heeft
maar d~t ~e eerst recht buiten westen een samenwerking tusschen den regis~ ge?erato.~en, do~r de fIlm, heenJ.~,gen. I aan, het Nieuws. aan het soms ~oo fel- roekel09s,
voorzichtig, deze geharde een einde gemaakt aan het voortdurel1Q,
raakten van den lach bij de Marx- seur Frank Capra en den scenarioschrij- Wle nade~ken wII of ~edel:~eren blJ de- bewog'ell ni~uws, d~~ allel'overdadigst man~en lllet hun teer bewerktuigde ap- tegenelkaar opbieden van de diverse
Brothers...... terwijl anderen, na voqrall ver Robert Riskin _ het vermaar1e zen fantastlsch,en onz~n, <he is een ver- 10V,e.l·< ,ons wordt l1itgest'ort.
I,p'ar~ten, zij zorgen ervoor, dat hun film- Hollywoodsche film-maatschappijen el,\
hun groote ingenomenheid te hebben be- tweetal, dat, onder meer reeds het on- loren man. Wat valt er trouwens te ' .
r.oUen te' bestemder p1aatse binnenkois dus voor een paar jaar "ver~
tuigd met den heer Deeds, koel-ver}Von; v~r{~elijkelijke "It happened one' nlght!' :overweg~n bU, de nau.we scheepshut, die ,
l\!et ieica en rokc(,stllum men'. ltoe, dan 'ook. En zij hebben hun Eddie
kocht".
derd vroegen, wat er, in vred~snaam zoo (E~ns op een nacht) op zijn credit heeft reeds bljn~ g~h.eel IS gevuld met een
I missie. ~ij maken ons langzaain rijp
amusant was aan "Een nacht' in de staan.
\
'
,hnmensen kotf~r en waar zich aI-ma~r, Dit is eeli kant vin~;de zaak. E'r is voor betere tijden f. .....
Madge Beliamy,
oper;l". Dit is een frappant verschil in
'".
m,eer menschen, in samenproppen,? ,w~t nag een! Ollz~, $~bnej~ ,aa~dacht vo'or
2
waar,deeri~g, waarover men onwil1ekeu':
want, ,,<?ke ¥r. J;Je~:.is!" bewi)st op- te overdenken bij een operav~orstelli~~, di~ pl~atjes, leven,d~" pe'ehien, so nea~
Een voor een komen de geliefde ster..
rig aan, het peinzen slaat - ook al be- nieuw" tot welk~ brillante resultaten waar de acpterdoeken (~a~k Zlj een .wl·-I
a.nd yet so far,,zoo
lAyense, cht en tach'; -WT XV
'
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"'i
,III"f
\, itIIII lUUU· ,BIII·lellfen ui~ de tijd der zwijgende film~ weer
de jacht achter' de Coullssen}
hoort men niet tot ,de pedanten, die een dergelijke tw~.~-e~l~I:1ei~ kll,n l,elgel1.,
' ': al S, dUIV "',,? I zoo onschaqeliJk' voor d~ belangstellende
terug in he,t werk. De laatste aanwinst
v60r alles wenschen te weten wa a rom Theorie en practljk vullen elkaar Ran, del' dwaa~heid op en ~leer dansen. f of verveelde to~schQuW~rs, is niet alles I
I land
van de sprekende film is Ma'dge Bellamy,
zlj lachen. E\1 dus wlllen wij, aldus Jor- inspireeren elkaar en geraken'tot aller- ·Neen - hi~r geeft men zlch ~pontaan?p Dit nie'uws moet aail. de brQl1 geput warwe nog heusch geen van allen ver..
daan
de Haagsche Post, het voor dit- geluk~igste u~tw~sselinge,n,,der . vond,,,,: ,~~l1ade of opger ade over... ~f men mlst, ,den. Over ei'ndeloo~e ~ti'aatwegen jagell
COl'nft'e ,voor de vertoolling gevornul die
geten zijn en die thans tesamen met den
maal ~ens wagen de ontmoeting tusschen sten, als t\Vee' ,polen W~attusschen de' de pointe t o t a a l . .
eenzame a-uto~s. C'an}e a-mer). mo~ten
den Amerikaanschen filmhumor en deh 'vonk der idee 1}een-en-weer flJtst. Vile
,\
,.'
hun, heilige hachje wa en. ,Ze mbeten, Itet is beRend, dat d'e film over de beroemden zanger'Lawrence Tibbett een
Ned~'rlandschen biOscoollganger wat na- een geestig, voortreffelijk gemaakt en
Want wie me~ on,ze beQ3.chtzame~ Eu~ 'naar de vool'ste lhlies,,'m -efen net nleuws ,merk'waardige reis van de onderzee- belangrijke rol zal vervullen in 20th Cender 'te bekijken.
"
bijwijlen .gevoelig werk als "Mr., Deeds" ropeesche begrlppen ,tegel1O.v~~, de~eil 'Ol)~i5oien, waa'r het te' vinden Is, in vij! :bOOt K )(VIII zooWel in Nederland' als tury Fox' muzikale film "Onder jouw
aandachtlg beschouwt, voelt bij iedet:,en stormachtigen,
ult.ra-Amerlkaanscnen werelddee~e!l: Oil de ke'rnpunten, in de ,in de KolonH~n met groot succes Is betoovering".
'meter film, hoe hie~ eeil eenheid werd hU,mor komt te .staan, d~~ i~. er doot .en ,vllu~haarden, op d~ slagvelden, in de 'vertoond'.
I
Elisabeth Bergnefl
opgebouwd, die de elschen der practtjk blind voor. .Er IS ,weI degehJk een bIlk- booze oorden ...... Een B'alkanvoist ge~ft
get wordt nu van bijzol'lder belang
In een gezeischap werd eens de vol- aan de grlllige vfijp~id ,'<ler g~daeht~ Vfls,t :~~~s~eIle omsc}1a.keling noo~ig .n~al' ~e genadig toestemmfng, hem te fHme'n,
gende aarqigheid iel,1 b~ste gegeven: te binden. Peze amu..sa'nte geschlederJ$ .Y~nkee-n:ental~telt - een, mdlvl~u~ele terwijl hij een feestelijke inwijding ver- voor Ne1erland geacht, dat deze flim' De wereld-premiere van Elisabeth
Een man stand terecht wegens beleedf- van den klelnen I?rovinc;l,aal, wi~~ ,p~-, v<?prbeschl~theid om de .kunst del' Mal'x- richt., Zijne Majest~it is zelfs geneg'en 'oak in ,het buitenland 'bekend wordt, Bergnel's As ~ou Like It was 'in Londen
ging v~n ZiJ'l}' hospita, die hij ~n ~J:1et verwacht 20 millioen in den schoot W!?"!=- ,~~other~ te kunnen gel1leten. HU~ gees- enkele woord~n' VOW: de mierofoon der e~n~deels' algo; ,€en goed soort vlagver- een ov~rWeI?lgend succes. De talentvuur van, zijn betoog voor "kameel" had ,den geworperi en die - alle aanvallen tlgheld'ls als de lo~t, ?ie'}~et krUlt;doe~ '~i1n\¢~mera t~ spreken,' Qe,Chef,van,h~t :tqpl)#-7..:}n9..eJ:,d,e~ls. ,als ,~~l},.. !1it,s~eX~p.~Q', volle dramatische actrlce die millloenen
ultgemaakt. Oat mocht niet, yond de op zijn "grC?€n"..held ten ~l?ijt - ,It?ch- ,qntploffen ~ on~lddel~!J~" en' spo~- ,PrQ~ocol bed~n~t daarbij, dat' het nag ieclanie \TOOl' de Nederlandscl1'Ei 'werveri over de heele wereld wist te ontroeren
rechter, en <il te]eurge~telde ~ommensaa~ ,tans zijn zuiveren, n\lcht,eren ,kljk ,op ,~~an ...... blijkt het, exploslef te vocnbg feest~lijker ware, aI's de' filpioperateur en voor de Nederlandsche iridustrleen, in "Escape Me Never", behaalt thans
vroeg, waaram die verboden was'. "Omdat d~, dingen on~e.ichQriq:en we"et, te, bew~- of te zwak, d~n fa,alt het experit:Uent ,ge'rOI{t en hoog gehoed ware. Deze, die die aa'n den Ne~erlandsehen scheeps- triornfen in Shakespeares liefelijke coI,
~edie As Yf)U Like It. Binnen enkele
men een dame geeri karrieel mag noe- :re~, werd ond'er de handthi de~~f, ~eI~e 'volkomen. ,lje~ doet d~~f,bi~ wei~~ig te~ 'zes-e~-dertig' uut achter hf:!t stuur. zat, bouw niedewe'rken. I
'm~anden, z'ai ook Qns Indische publiek
men I" orakelde de kadi. "Maar mag begaafde experts een weloverwogl3l1, zake, dat ~ok deze onstUlmi~e a~n,val,oP om nog tijdig aanweii~ te kupnen zijn,
Zou de exploitatie van deze film in Wee~ kunnen; genleten van het superieure
men een kameel dan weI dame no€- zorgvuldig "uitgebalaneeerd" geheel. zte d~ ~,ach-zenuw~n zorgvuldlg werd i)~- zoekt en viridt een kellner, die hem zijn
men ?" wens:ctite de ieergierige bekiaag- het kostelijke be~dn, waar d~ pieuw- !tekend en getest - dat zelf~ de meeste ambfsgewaac( verhuurt. Wijl heel dit h~- hallden van' vreemdelingen gegeven spel dezer sljperieure actrice.
,
t
de te weteri. "H,m... ja - nafuu,rlij'k !" bakken ertgenaam de njededeeling, dat fl'agmanten ~erst als' variete--:n'ummers yen op, geVen en, 11emen berust vervalt ,worden (bioscoop-directies enz.) dan beShirley Temple
moest de argwanend'e ,reehtei schoor- :~ii tWintigmaal mililonnair l.s ~ewo~4~~, ,o,~ hun effec~,. ,w~rqen. gec<mtroleerd. me~ wed~rzijdseh goedvinden de hoOge staat er veel kans, dat belangrijke deeDe ~ellner is een b~scheiden, le.n worden weggelaten en dat niet
,
voetend toegeve'u. "Dan leg lk m'ij bij beantwoordt met de,opmerkmg: "W~ll ,Tenslotte geschledd,en dIe prOeven ~en hO,ed.
Kleine S h i r 1 e y T e m pIe kl'ijgt
het vonnis neel''', verklaarde toen d'8 - that's quite a lot of moriey I" om overstaan van een Amerikaansch publiek schraal manneke de o~rateu'r is flink ste"eds het publiek bereikt wordt, dat
!
'
eell nieuwe en mooie taak te vervullen
heetgebakerde kamerbewoner; en 7,ich vervolgens zijn ietwat verbijsterd ge- en er loopeil, op ons 0':lde continent uft de kluiten .... :. De Grieksch-Katho- men ZOll wenschen.
,tot de beleedigde hospita wendend zei hoor verder te vergasten op een tuba- blijkbaar nag genoeg fil~1iefhebbers :lieke Hlerarchlsche pracht is van een, Om deze reden is het wenschelijk be- in Kiplings boeiende geschiedenis Wee
----+oi
:voordracht van "Im tlefen Keller sltz' fonq, die el' te ... guropeesch voor zi~n. 'eeuwenoude, verstllde statigheid. De ca- von1en; ~e verspreldin'g .van deze film Willie Winkle, dat kortgeleden door de
.) De oorspronkelijke titel luidt: "Mr. ich hier!" Zie het prachtig-gevonden ,¥aar hoe dan ook - Ameri~a lacht... 'mera-nian splijt...... ' '
buiten de grenzen van het Koninkrijk 20th £'fentury Fox Corp. werd aangekocht
Deeds
goes to town".
film werd in
~
India vertoond,
evenalsDeze
de andere,
welke verrassende slot der ~e'1J?t~zitting, wanr 1u I'd e n on~ee,rs t aan b aal'. W e.1 h em, di'
e
in handen van een reeds speciaal Jlier- en thans
bewerkt word~ voor verfilming.
h!el' l)esproken wordt, _ R·ed.
een intrigeerend familielid Mr'. Deeds er van harte aan mee kan doen ..!.J want
ExplOsies en nl01llge stoelen voor, gevormd C01?ite te ,legge)1.
van aIle voorrechten in dlt aardsche.
. Annabella
:tranend'al is er geell zoo kostbaar als
H~~ Alcazar wordt opgeblazen en de
Dit Comite heeft zich tot taak gei."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~
'~Il~ oprechte vro~lij~heid
~al'~ ,wereld rondom ~ddert op haar gtond- steld~ de vert~ning te bevorderen van
Annabella, die een Europ~esche bekaan'sch of niet f
vestell T · .. B'a'r~icaden word'en opge~or- de iilm in haar ool'spronkelijken vorm
"
,pen, ttoepen, rl)kkeri op ... !... weer strijden voor de Hollandsche kolonies in het bui- ro~mdheid was, speelt thans haar eerste
Moren met Ibeders - als zooveel eeuwen tenlarid en ,van vertalingen (gedacht is Engelsch-spr.ekende film voor de 20th
terug - man tegen man, mes tegen mes' aan E~lgelsch, Duitsch, apaansch en century Fox, n.1. "Wings of the Mor- het eeuwige treurspel, thans verfUmd, Portugeesch) voor de buitenlanders, 'die ning", een geheel gekleurde film van
Pllt){iC j Eueiny's ~'Vi'te
thans geregistreerd, onherroepelij~ vast- de film dan in hun eigen landstaal of bijzondere kwaliteiten.
•
or
'.
•
'
gelegd door het mec,haniek van de f\Im:- een )p,un bekende taal kunnen hooren.
Hoe Pat O'Brien ZIJn G--Man-rol leerde camer~. Ligt hierfn niet lets spook, .
..
.
'acht~-omwezenlijk~? Wa~ ~ijn wij el200' 'zal, ,bij slagen van dit plan,' ~e
p~t 0 ;Bnen kreeg ZIJ"n techmsch ~d:- 'genlijk voor menschen, die per "Fox- handelsmissie, die in het begin van het
vies voor zijn G Man rol in de film
vol$elld jaal' naar Zuid-Amerika ver;
,
,,,
. ' " Movietone News" of ander nieuws ken- trekt, al dadelijk in de gelegenheid kunlIP ubI 1 c
Ene m y s W 1 f e., nisnemen van dood en"vernieling elders,
'
;'Ye1ke deze week te Batavia wQrdt vet ... die prinsheerlijk op een stoel gaan zitten' nen \worde~ 'gestel1 ,van deze film in
,tognd, uit rechtstreeksche bronnen. Zijn staren naar de schaduwen onzer even- '~a~~~~s bel~ng een nuttlg gebruik te
onderwijzer W~s J. Edgar Hoever, Chef naasten, als zlj elkaar den hals afsnijden,
;la~ " d~n Inll~htingendif:!nst, van l,1et of vergiftigen met gas? Eensdeels llgt
Het comit~ /heeft nu een oproep geu;partement vlln Justitie i~}. Amerhm. hierin lets afgrijselijks......
rlcht tot diverse instelingen en personen tot wie bet' zi'ch in dezen fu,eent te
O'B'rien br;eht verseneidene dag~h in
Anderdeels is deze registratie niet z66 mogen
wen(,ien om een I bedi.ag van
het noofdkwartier door. Hij schoot ma- eynisch als de tiJ'dgenoot zal meenen.
Vergeet niet dat in geval van ~rnsti(jq
f .60 ,voor dit doel te' willen ~chenken.
maaga~ndoeningen zij alleen door d'en
hi
f
b
ht
d
I
f
c negeweren a, ezoc
e v ngera - Per saldo is het, journaal een objectleve
'
lo< h
tl d'
fd l'
gen,:e,esheer kunn.en worden beh,ander,<f:'
druk - en c h em l ~c
e on e mgsa ee 111spiegel. Ret is ~e geschiedschriJ'ving de" he.eren hebben in het co- maar
" indien U hist heeft van dtf nifridei.'",
'j
De
volgende
gen , e n maa kt e een sue
t di van d e. b1 - zer eeu'w. Het is de klare, koude consta~r
'
.
"
zonderheden van bekende me'nschen- taUe, de berlchtgeving, die de' bewuste mite zitting genomen :
,j
er~is~f~e maag-~n'gest~fdhedel1', die, g~~KOOKPAN:
nhjk
'
,w90
te
wijten
ziJ'n
aan
eeIi
oVAi'~
j ae ht en, e nz.
episode telkens weer reproduceert en oMT
n
s
'
""
Dat is 't erg ste
..
K., P. van
del'
Mandele,
vooriitter,
mat,i~ gebruik van .voedsel of dran,~,
~an de ouderdom j
voor
oog~n
stelt
hoe
wij
zijn!
d,lree,te,ur
del'
'Dotterdamsc,he
n'ank:ver:w,aarmede
negen
van
de
tien
~rs'o'
n'
;,,~n'
ik ben aangebr,~nd
Het voornaamste werk dat hij deer!
.. "
+"
1"'~
...
en vol vlekken.
bij het bestudeeren v,an zijn rol, was om ' Het is niet zander invloed. Dit is een eeniging; mr· D. Crena d'e tongh, presi- :te, k'ampen hebben, gebIuik d~ri. een'
•
...... t
G M 't
'
sident der Nederlanqsche Handel-Maat- beetje Gebismureerd Mag"nesium na
me,t o.en'B eCIl
e praten, proces, dat niet zonder gevolgen, z
adr.
lE.'Heldrhi.O', p'reside,nt- Uwe maaltijden, en U zal dan oV',A'r
'
KOBKEPAN':
,schapp'ij;
" en ,II - an'
ld
O
a us
rlen.
kunnen bliJ·ven. Het is een goed werk dfrecteur del' 'Konink~ijke Nederlanqsche
l?
:'t
En ik heb meze1f
het resultaat verbaasd ~taan. Geeh ~e~
i'n geen ma~n,d
en het opent ons aller oogen vQ?r ons- Stoonlooot ,Maatschappij;; jbr. G. L. 'slagen tong meer, geen bittere
gezH!n, zo vol Zit ik
"Ik yond het kalme, bescheiden lie- zelf. En onbewust van dit vaststaande ;SchOl;er, vice-ad'miraal b.d.; it. J. H. H. in d~n mond, geellJ zure op~lsPlngeil.
ntet vet."
,
den, die er niet ,van hielden te sp~eken ,feit, weinig of nlets. ve.rm.0edend y~n hun Verloop" direett~ur der~. V. Wilton- Geen l11:a4g-kramp of maag-sclliOOfipg.
oV,er }:let' I?rachtig' werk dat zij verricht roepipg, met d? bhndhel~, ~Ue zoo ken- ,Fije~l00rQ'; jhr. E. J. M. Wittert, 11.:11- Geen tiezwaringen of 109'mheid, v~roor
hadden. He,t was bijna niet te geloovell merkend ka~} ~IJn voor plOl1lerS, do en d~ .tenant-gEmeraaI b.d.; O. .'van' der Wil- 'zaakt door gassen die zich in de
Jl~'":"t-m-a~ak~t~V~lM:-l
'dat deze zelfqe manrten het reeds zoo j?urnaal-operateurs hUl~ werk! wotdeli den, ~utectel.tr der N. V. FJim-fabri,ek l11aag opstapelen, en dan ori,tsnappen.
OOKP
AN
:
"We,
w~
l'
'U"
K
ewe1dig verse 11
vaak opgen~men hadden tegen dood e1). Zlj weggeschoten aehter hun apparaten. "Polygoo'n"; Ph. C. A. J. Quanjer, se'- Gebl,smure'erct: Magn~sium, het zuurweineens een g
'k ben pet zo schoon
Vi,~ reinigt
verded zaalende Illachineg'eweren en de
'cretax:lS, lalgemeen secretaris "AIgemeen rend niiddel bij uitne'me'nqheld, v'OOJ;KOEREPAN:
"la,
~t(
pa"s
nieuw
was
l"
potte'n,
gevaarlijkste misdadigers uit het land".
De joul'naal-operateurs hebben het ,Nededaridsch Verbond"; 'en ir. P. 1. ,komt al dez~ bezwaren. Do'or de te~,t~
en glanzend als toen 1
p~ririen, tegels,
'hard heden ten dage! Zij trotseel'en 'ott de Vries, ~nningmeester, penning- gevoelige maagvliezen te verzachten sfelt
email, hout"publlc Eneniy's Wife" is een drama ohtb~rin'gen, arrestaties, lijfsgeweld, Ie~ niees{er van "Nederland' in den Vreem- Gebismtireerd Magnesium deze' ih staat
een natte doek; even
werk, messen, 11!!!!!!!!litWl't~
Een beetle VI M op
il zijn verdw~nen
over den strijd van een mooi meisje om vensgevaar, standrecht...... Dikwijls wor- de".
I
hun functiE~ <>p no'rmale wijze te ververken,
wrijven e? vetu~n
1 Koop vandaag
op "het goede pad te blijven, en ook om den zij vermist, zijn zij spoorloos ver·vuUen voor d~n eerstvolgenden ma'a.lUjd
sIaswerk.
-alles bhnkt
tee>e
,
buiten ,het berelk te blijven van haar dwenen, vindt men hen terug: shell,en het voorkomt de noodlottige pogirigen
nog' een buS.
dufvelschen echtgenoot, een gangster, sho.cked of jammerlijk omgekomen, gewelke een sleehte spijsvertering afdwingt
door wiens toedoen zij onschuldig vel:- sneuveld of vermoord, verminkt of gees'van de nleren, lever en darmen. lIet
oordeeld was geworden.
telijk gebroken. Zeker: zij zoeken het
Een van Hollywood's grootste kunstijs- verv;ll val! deze drie org~nen is i1). vele
gevaar. Zij stellen zich bloot, zij slaan banen werd door 20th Century Fo~ ge- gevallen aan niets andel'S dan aan de
Naast Pat O'Brien vermeldt de cast waarschuwingen in den wind, zij over- huurd voor een zeer lange tijd met het maag te wij'ten. Geb,ismu'reerd M:~gn~slum
Margaret Lindsay als zijn tegenspeel- treden instructies.. ~ ... Zeker: zij heb- oog op de repetities en opnamen van de is ve,rkrijgbaar bij' aIle' Apotnek'ets en
ster, en Robert Armstrong, Cecar Ro- ben avonturiersbloed in de aderen het schaatsnummers In ,Een uit een Mil- Drogisten: a f 1.25 per flesch of I 2.-;-t" VJ!RVAA~Dl$1T VOO/l una's ZnPlqRIE'IlN N.V., BATA~"
E-V X,32$-!50 0
,mero, Dick Foran, Juseph, King!> en lzwerven is een hoofdbestanddeel h~m'1er Hoen", de f11m, waarin de Olympisc}le ,per groote. flesch, f;lie voordeeliger is.
, ,Richard Purcell in <le voornaamste bij':' makelij, ,zij zijn ,zooals zij zijn en zij schaatskamploene Sonja Henle haar 'Generaal Depot: Rathkamp & Co., Ba~,
21615 I rollen. De regie Is van Nick Grinde. , willen en kunnen niet anders. Zij' zijn filmdebuut zal maken.
ta via.
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Luisteraars van Insulinde I Hier is nieuw, verbeterd
radio genot I Hier kiest U uit een schier onuilputtelijke variatie van zenders", .
hier 'is afstemmen
veraenvoudiqd tot kinderlijke simpelhald . . . _ hier
staat de techniek geen verflauwen van eenmaal ontvangen programmaklanken meer toe I Hood deze
toestellen, speciaal en aileen gemaakt voor d~ trepan
en voor ongehoord Ielllooze kortegolf-ontvangst I

Oat is je ware 1

Een greep

+

ult

de I vele

Nelspannings·stabifisator. ledere invloed veroorzaakt door netspannings·
schommelingen wordt hierdoor opgeheven.

+Meer lampen zonder verhoogd
stroomverbruik. Toepassing van de
extra-zuinige "kortegolflampen"; Ope
gevoerde verst~rking.

+

Kathodestraaf·afstem·indicator.lich.
tend klaverblad, gevoekger dan het
menschelijk oor, belet het passeeren
van zenders, en. geeft de juiste alstemming aanl
t

technische

I

nleuwlqhe den

-f--Ophanging van het chassis in rubber,
waardoor zells bij de groote ge·
voeligheid iedere neiging tot microfonisch effect volkornen wordt onderdrukt.
+Nieuwe luidsprekers. zuivere weergave van de veelal misdeelde hooge
en 'age registers.

+

Tooncompensator: weergave van
• hoogste trillin~en en laagste bassen
in hun natu~r1ijke verhoudinq, alsmede tientallen andere belangrijke
verbeteringenl

•
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Er zljn honderdtallen, die dat, hebben,
Werkloozen In geheel Indle, Die krijgen
geen cent meer in handen,

Kunt ,ge nog lets rnlssen?
Geef dan

Inlichtingen: G. A. van HAASTERT, felt Mr.·C. 507.

ooMSINA TIE SLUYTiRS "& 00.
l

BATAVIA - SOERABAIA
BANDOENG - MEDAN

I • • • •
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Oplichter met Funtusie
Jongleerde met broodjes, dakpannen
en taartjes
In een Europeeschebakkerij te Bandoeng vervoegde zich in de middaguren
een Inlander met een bestelling van 18
gulden aanbrood, dat in Oedjoengbroeng moest worden afgeleverd. Of. er
maar Iemand mee kon gaan met 7 gulden aan wlsselgeld voor een bankbiljet
van 25 gulden, dat "aldaar zcu worden'
betaald,was zijn nader verzoek, Een
schrijver van de hakkertj toog met het
wisselgeld en den oesteller in een opelctte naar Oedjoengbroeng, waar bij een
dakpannenfabriek were! gestopt. De Inlander stapte daar uit en dlschte den
eigenaar .der Iabriek, den heel' H., een
verhaal op van een order van 330 gulden
aan dakpannen, die hij wist te plaatsen
bij een transportc-nderneming aan den
Kalipah Apoweg in Bandoeng.
De heel' H. zegde 11em een flinke commissie toe, schreef een ~witantie ui~
voor de '330 gulden, waarna hij zijn
schrijver meezond om het geld te innen.
Weer in Bandoeng aangekemen, zeide
<i.e Inlander, dat hij nog even bij een
banketbakkerij aan den Bragaweg moest
zijn om 200 taartjes te 02ste11en en hij'
stelde daarbij den schrijver van den
broodbakker en die van de fabriek voor,
aat zij maar vast het geld voor de dak-:
pannen zeuden gaan innen ,:;n dan weer
naar den Bragaweg zouden komen om
hem af te halen. Dit geschiedde, doch
de transportondernemer bleek van geen
bestelling van dakpannen af te weten:
Toen kregen be ide schrijvers achterdocht
en met spoed redeh zij weer naar d,en
Bragaweg terug, waar de besteller, die
onderweg de bewuste zeven ,gulden wisselgeld"alvast had ontvangen, niet· meer
te vinden was, meldt c-nze Bandoengsche
corresponden t.
De politie zoekt hem thans.

_----lI!I'JWIi_--

POLITIE EN LUCHTBESCHERMING

Waar door mid del van pel'S en radio
den laatsten tijcl voortdurend de ncodzaak .van luchtbeschermiilg voor Nederlandsch-Indie onder de aandacht van
ptibliek en autoriteiten is gebracht, is
dit voor de "Nederlandsch-Indische Politiegids" aanleiding geweest om het
Decembernummer: geheel a~ln dit integreerende deel eener moderne samenleving te wijden. Niet slechts om den
politie-ambtenaal' eenig inzicht te geven
in de taak, welke hem in den luchtbeschermingsdienst is toebedeeld, doch teyens om hen, die direct dan weI indirect betrokken zijn bij de organisatie
del' luchtbescherming in Nederlandsc11Indie op dit gebied te orienteeren en
voor het onderwerp te interesseeren.
Het goed uitgevoerde nummer bevat
o.a. artikelen van de heeren J. M. H.
Timmermans, hoofd Luchtbeschermingsdienst ~atavia, P. H. J. Mr Maseland,
adjUnct-hoofdcommissaris van politie te
Batavia, dr. J. Visser, officier van Gezondheid, dr. P. Peverelli, hoofd va~
den Gemeentelijken Gezondheidsdienst
te Batavia, en H. Bakker commandant
del' hoofdsteiijke brandweer.
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De Brand in Crystul Palace

IIoHand

De Mangkoenegoro en zijn gevolg arriveerden gisteren in Den Haag, aldus
setnt Aneta, en het solosche gezelschap
werd op het station begroet door kaplteln
H. J. Phaff, adjudant van de Koningin,
den heel' J. Th. Petrus Blumberger,
hoofd van het kabinet van den minister
van Kolonien, pangeran Koesoemo Joedo,
den oud-regent Soejono, de oud-gouverneurs Van Helsdingen, Van del' Jagt en
Van Gulik, prof. mr. F. M. baron Van
Asbeck, vice-admiraal Vos en de ouddepartementshoofden D. de Iongh, A.
Mi.ihlenfeld en prof. dr. B. J. O. Schrieke.

Gebouwencomplex totaal verwoest

Perceelen in Semarangs Chineesche
Karnp
c)

Naar de L 0 c. vernam, is Zaterdag
op openbare verkooping het eigendom
geworden van de R. K. Missie een groot
perc eel in de Chineesche Kamp tusschen
Gang Pinggir en de Kali Semarang.
Het perceel is groot 16.885 vierkante
meter en bebouwd met twee groote behUizingell, bekend on'1er de namen
"Kebondalem" en "Sabrang" en zeven
kleinere woningen, terwijl zich voorts
eenige goedangs op het terre ill bevinden.
De missie bestemt de gebouwen VOQl'
het overbrengen van st. Mary's Hall,
cen school met bijna 350 kinderen, en
het Bethlehem-Tehuis, beide thans ondergebracht in huurhuizen.
Voorts is er nog een gebouw, dat VOOl'
kerk geschikt is. Men zou hier 750 plaatsen kunnen inrichten.
De koop is ge~loten door de Mariastichting. Voor de tOrkOlllst van de missje onder de Chineezen te Semarang Is
de aankoop van groot belang.

~ial_---

Ret was hem een verrassing te lezen,
dat het 11111nmer van zijn lot overeenkwam met dat, waarop de prijs van
f 5000 was gevallen. Edecll, het Anetatelegram van Vrijdag vermeldde een'
ander nummer.
Welk nummer was nu het juiste?
Het gin~ om vijfduizend gulden! De
uren, die hem van den eersten werkdag
van de week scheidden; vergleden langzaam ......

EEN RADJA OP KISAR

Uit zijn ambt cntzet

Doch eindelijk was het zoover, dat hij
op informatie kon uitgaan.
.
En het bleek, aldl1s~de -Loc., dat het
juiste nummer was 14801, het nummer
van zijn lot!
Zoo ging hij opgewekt naal' Soerabaia
terug.
Het 'is goed voor Soerabaianen te Semal'ang te vertoeven. Maar ergens in
de Oosthoek zit iemand met lot no: 14809,
die vandaag iJl een mindel' goed~ stem~
ming verkeert.... ~.;",
,..'
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Kunst 'en Letteren

I

PROSTITu'rlE IN ·IIAVENSTEDEN

In Cheribol1 loopt bet zoo'll vaart niet·
Naar aanleiding van inlichtingen van
pal'ticuliere zijde heeft het Volksraadslid Van HeIsdingen veuocht om de
straatprostitutie o.a. te Cheribon tegen
te gaan, omdat het kwaad hand oyer
hand toeneemt. De informateur van het
Volksraadslid is echter slecht op de
hoogte van Cheribonsche toestanden
aall den havenkant want het kwaad
neemt eerder hand over hand af, aldus
meldt onze correspondent.
Dat donane-wachthuisjes d001' prostituees onveilig worden gemaakt, moet
uitgesloten worden geacht., want door de
politie wordt geregeld gepatrouilleerd op
het haventerrein. Er is integendeel de
laatste jaren een belangrijke verbetering
te constateeren, dank zij het streng optreden van politie en fHnke straffen van
den landrechter. Een vijftal jaren ge..leden was het werkelijk bar en kon men
in de havenbuurt en in de omgeving
van het hoofdpostkantoor niet behoorlijk wandelen zonder door de naehtvlindel's te worden lastig gevallen. Zij ontzagen zich toen zeUs niet om hee1'en.
1ln gezelschai) van dames aan hun jas
11:e trekken. Ge1'egelde .razzia's, die dikwijls vangsten van 20 vrouwen opleve1'den, hebben hieraan een einde gemaakt.
De drijvende bordeelen ~ (afgekeurde
prauwen In de binnenhaVell) zijn reeds
gernimen tijd gel eden ontruimd en worden nog geregeld gecontroleerd. De vele
Chlneesche logementen, die vroegel'. vel'-'
kapte· bordeelen waren, worden voortdu:rend ge'inspecteerd en de h9uders ervan
bedreigd met intrekking van de vergunning, indien meisjes van pleizier
worden aangetroffen onder de gasten.
.In de kampongs zijn de meisjes "at
Jhople" en hleraan' kan de politie nat.ul1rlijk weinig doen en zoo tiert haar
lbedrijf dan ook welig aan de zee-boullevard (PesisirL Demndanks worden er
mog gel'egeld razzia's gehouden, die echiter welnlg opbrengen in vergelijking met
vroeger..
Frallciscus van Assisi
Vrijdag a.s. 's avonds om zeven uul'
:zal de heel' A. K. de Groot, zendelinglleeraar, in de pendoppo van de Willems..
kerk €en voordracht houden over:
JFranciscus van Assisi.
De voordracht zal worden ..to€gellcht
;met l1chtbeelden.

(-

De deur dicht voor Dichters
Een I1Cri de Coe;urlJ van Nijhoff
"Iloe tuoet ik spl·eken ont l'el'slulln te wortlell ?"

'"

"Dichten
is geen kUl1ste, neen,
geen kunste - diehten is een gunste Gods, een gunste", schreef Guido
Gezelle meer, dan een halve eeuw
geleden, doeh als wij dit woord in de
herinnering terugroepen en vragen,
'.hoevelen thans nog met die "gunste
Gods" zijn begenadigd, dan kan het
antwoorcl helaas niet bemoedigend
klinken.
Zekel': e1' zijn nog dichters "van groat
en zuiver talent, maar zij behooren
3lechts chronologisch tot dezen tijd en
huil werk is niet meer dan de nabloe~
V8In een kunst, die voor de jongeren van
thans al geschiedenis is geworden: het
verbeeldingsr'even van een gestorven ge· , . 1 litteratuur-historie gestold
nera t Ie, 1 1 .
,
b2g1;avell SChoo11heid, die no'g slechts
hier en daar met liefde wordt opgedolyen en genoten ,door verreweg de meesten evenwel als done studie· aanvaard
en'moeizaam geleerd ...... en latel' achteloos verge ten.
,
,
O~~ vroeger. gebeu~~e dat weI, ~ldus
schnJft v.d. V: 111 V r 1J man. pe d1c~tkunst h~~ft. 111 Holland, fanllha.a~: ~ezegd, alt1Jd 111 het "verdomboekJ~ g~staan. Van oudshe1' had men vaders, dIe
niet betel' waren als de vader van Moos
Scherpenzaal, de verzen-verafschuwende koopman uit Heyermans' "Kamertjeszollde", maar die vijandigheid van
vroeger was toch mi.nder Echadelijk dan
de onverschilligheid van he den. Toen
kon 'de hartstocht voor poezie tegen de
verdrukking in groeien - nn best,aat e1'
geenhartstocht meer, en er is zelfs geen
belangstelling, levendig genoeg .om oij
de wijze poezie-verachters voor onge.rdrqkking in a1anmerking te kome:\lt
De dichters J die nog nlet gestorv'en
zijn en iets andel'S maken dan limericks,
"levensliedjes"
en
operette-,'1eunen,
hebbe~ geen publiek en kun!':en aIleen
veor zlchzelf en elkaar schnJven. Hun
individualisme heeft geell vat meer op
den kuddegeest van dezen tijd. De
dichtkunst is bankroet, en Nijhoff heeft
dit feit onlangs toegegeven In ,een onderhoud met e€n kralltenman J waarin

h1J de volf5 ende vragen stelde;

N.S.B~

'Val'net van' aanklachten

De brand in het Crystal Palace
Zooals men weet heeft de heel' Weswaarvan reeds melding werd gemaakt, sels, de schrijver van de brochure tegen
duurde den geheelen nacht voort, en
de N. S. B., onmlddellijk na het verschijnader selnt Havas uit Londen nog de
nen van de tweede brochure, die onder
volgende bijzonderheden :
den naam Wessels is uitgegeven, maar
Door middel van 56 . stralen werden door een van hem geschetden vrouw
de beide torens geisoleerd van het werd ' geschreven, een aanklacht wegens
hootdgebouw. ;
beleediging Ingediend.
De hertog van Kent, terugkeerend van
een officieel diner, vergezelde in een
Het A I g. H b 1. vernam, dat deze
oliemantel en met hooge laarzen de aanklach t gevolgd is door 'een tweede
brandweer in de gevaar-zone, waar hij aanklacht ytegen den uitgever en een
tot 3 uur in den morgen bleef.
derde tegen zijn gewezen echtgenoote,
wegens
het ten onrechte gebruik maken
Om 8 uur waren 100 brandweerlieden
nog stce-ts bezig met de stralen van 20 van zijn naam. Ten slotte heett mevr.
brandweerauto's de! rookende pulnhoo- Riek Brouwer, de eerste gescheiden
pen van het Crystal Palace te bespuiten.
vrouw van den heel' Wessels, een aanVan het ruim 400 meter lange gebouw
klacht do en instellen tegen de autrice
is niets andel'S overgebleven dan een
massa verwrongen metaal en gesmolten wegens aantasting van haar eel' en goeden naam. Voorts kan worden bericht,
g~as.
dat de tweede brochure Wessels (die van
Het theater. de concertzaal en de an- de gescheiden vrouw) 24 Nov. jl. uit den
dere gebouwen zijn geheel verwoest. Stationsboeklulndel is genomell, zulks op
H~t orgel, dat 9000 pond sterling heeft verzoek van den advocaat van den heel'
gekost, is in een onherkenbare massa Wessels mr. M. H. de Boer. Op grond
veranderd.
van een recente uitspraak van den
____
Hoogen Raa'd waarbij strafbaar Is verklaard het uitgeven van sehl'ifturen
wanneer daarbij sprake is van misleiUREN VAN SPANNING
ding hoopt mr. De Boer de zaak in kort
Was het een hoofdprijs of een niet?
geding ten gunste van zijn client te
kllnnen regelen.
.
Het geviel een Soerabaiaan, die jl.
Zondag te Semarang afstapte, dat hij . 25 Nov. is er een tweede brochure van
zijn blik liet glijden over de resultaten den heel' Wessels zeIt verschenen, \\Taarvan de trekking der jongste loterij. Het in nieuwe mededeelingen over de N. S. B.
.
schoot hem te binnen, dat ook hij nog volgen.
een lot in cteze loterij had ..

AANKOOP VOOR DE l.\'IISSIE

Men schreef naar aanleidillg van een
bericht over een conflict op het eHand
Kisar· tusschen gezaghebber en lJadja
aan 'de L 0 c. :
De radja van Wonreli is door den
gezaghebber del' zuid-wester-eilanden
tel' verantwoording geroepen voor be·
oaalde feiten. Van oordcel dat hij daar~ver ten onrechte is ondel'houden, heeft
hij tijdens de jongste jaarlijksche rondreis van den resident del' Molukken, bij
dezen hooger beroep gezocht. De uitslag daarvall was dat de radja van
Wonreli door den resident voor een
maand is geschorst en meegenomen naar
Ambon waar hij te werk werd ge.steld
op het residentie-kantoor. Van een conflict tusschen gezaghebber en radja kan
dus niet, bepaald gesproken worden;
tekort~omingen maakten een straf noodig;, die straf is o~gelegd.
'

.\Vessels en de

vmnDE ULAD

"Waarom zien wij geen nieuw geslacht
opkomen, en wat heeft men voor aan·
sporing tot schrijven in e-en wereld die zoo
sl~el v'crgeet en gekweld is door zorgen 1
Tot \Vie spreek ik nog, hoe moet ik spreken, hoe moet ik leven om zoo te leeren
spreken, dat men mij verstaat 1"
Ziedaar een klacht, een ,jcri de
coeur", die belangrijk is, omdat zij komt
uit den mond van een onzer hoogst begaafde dichters, een kunstenaar in de
ki'acht van zijn jaren en de volheid van
zijn scheppingsdrang, tevens cen wiens
verzen steeds gebonden waren aan een
atmosfeer van sUIte en schemering, en
zoo .~lOet hij thans erva~'e1~, dat bijna
a~ ZlJl~ werk geschreven 1: m een taal J
)}le met meer wordt v~r~rtan.
•
tl I k
G .I'd
"Ik ben een.s ~ e ulan waa.r O( mee
speelt, zoodat Ik t leven als In waanzin
."
b k d N"h ff d t'en j l' ge
ZIe, .e el:. e
1J~ 0
er 1
aa
leden ,1,n ZlJn eer:sten bundel "De Wandelaar., en. die geest .~an onrust e,n ontredde~~ng IS. hem b1Jgebl~vel'l~ al ?ing
daarblJ ook~zlj.n zelftroost m vervullmg :
"maar soms IS alles ?cho~n en aIles
goed", en in die stage w1sselmg van leed
en vreugde heeft hij verzen gedlcht van
zoo pure en glanzende schoonheid als
maar weinigen voor hem en geen na
hem vermochten.
I
"
. '.
Maar Nijhoff's 1100dlot is, dat hij niet
past in het tumult van dezen tijd~ Hij
Is een eenzame, die de wereld niet liefheert en toeh het leven bemint, in zijl1
diepe melancholie en eeuwige rusteloos~
held nauw verwant aan zulke ulteenloopende figuren als Karel van de Woestijne en Slauerhoff. Er is een regel, In het
oeuvr~ van den hartstochtelljken Vlaming, die voor de levenshoudillg van aUe
drie de dichters teekenend is: "Ik ben
met u alleen, 0 Venus, feUe star", en
deze menschelijkste van aIle kwalen gaat
als een telkens terugkeerend reeitatief
door hun gedichten.
Hoe schrijnend is niet het gevoel van
verbitttering in deze verzen van Nijhoff :
.
Wij konden ons niet bij elkaar vel'.
.
schuilen :
Een mensch, eenzaam. ziet zijn z'~art'e
eenzaamheld
Dieper. weerkaatst In de oogen van een
<
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Knoeierjjen in, \Velel'r,

Exumen-Uitslagen

Assistent-wedono preventief gesteld

Federatle voor stenografie "Groote"

Een maand of twee geleden hebben
.wij uitvoerige bijzonderheden gepubliceerd over onregelmatigheden in Weleri,
waarin de wedono van het plaatsje direct betrokken was. Naar men weet, is
de' bestuursambtenaar na een ultvoerlg
onderzoek, dat door den asststent-resldent van Kendal werd geleld, ontslagen.

Op 21 en 26 tim 28 November j.l, nam de
Afdeeling Nederlandsch-Jndte del' Federatioa
voor ,Stenografie "Groote" resp. te Batavia
en te Bandoeng haar najaarsexamen ar,
Voor deze exarnens meldden zich 209.candldaten aan; 25 van hen trokken zich v66r
of tijdens het examen terug; 36 candidaten
werden afgewezen, zoodat aan 148 candidaten het Federatiediploma kon worden utt-

De we dono zou geld van de bevolking
geleend hebben onder pressle.
gereikt.
Naar wij thans vernemen, is de asDc gedetailleerde ultslag laten
slstent-wedono van Weleri Zaterdag [J.
op last van den officier van Justitie te onder volgen,
Semarang preventief gesteld, beschulLee r aa r S t e. n 0 g r a fIe
digd van verduistertng.
t e". Aangemeld en opgekomen 2.
N
de heeren J. J. Kool (Bandoeng)
Mijling (Cheri bon).
EXAMEN MET DEN DOOD BEKOCIIT

wij hier·.
,,0 r 0 0Geslaagd
en L. H.

Lee r a a r S ten 0 g r af i'c r, G r 0 te" e n mac h'i n esc h l' ij V e n.
Aangemeld en opgekomen 1. Geslaagd de
De gepensionneerd Javaansch ser- heer G. den Daas (Bandoeng).
geant Kartodirono te Magelang, die zich
Repol'te,r 250 Lett'ergrebij de politie had gemeld om een rij- pen per min u u t. Aangemeld 3,
bewijs, ree:i Dinsdagmorgen omstreeks opgekomen en afgewezen 2.
negen uur 'op den weg Badaan met zijn
A. J. S. tegen de erfmuur van de woning
Reporter .2:20 L~ttergre
van kapitein Van Gool. Hij" kwam daar- pen per III 1 n u u t. ,Aangemeld 4
opgekomen 2, Geslaagd mej. W. J. Pieloo~
bij zeer ernstlg terecht. Enkele oogen- 'en
de heel' Moh. Soelaeman, beiden te Banblikken na' het ongeval overleed de man doen~
,
,
aan de bekomen verwondingen.
Die t a a t s ten 0 g r a a f Ned e r.
De garnizoensarts dr. Swart, die onmiddellijk tel' plaatse was, kon slechts landsch 165 Lettel'gl'epen
per min u u t. Aangemeld 3, opgekoden dood constateeren. Ret stoffelijk men
2. Geslaagd meJ. p. B. van Ling~n (Baoverschot is naar het Militair Hospitaal tavia) en mej. D. A. Witz (Bandoeng>.
oveigebracht om vandaar uit te worden
begraven.
Die t a a t s ten 0 g r a a f Ned e rs c h 1 3 0 Let t e if g rep e n
R ee d s d e VOl' ige wee k h a d K . zI c IIbI'j pI and
e r min u u t. Aangemeld 'cn opgekode politie gemeld om het vel'eischte men 2. Geslaagd mej. E. H. van Wessem en
examen af te leggen voor het verkrij- mej. E. Pietersz, beiden te Bandoeng.
gen van een rijbewijs. Rij is toen nlet
geslaagd, aldus de Loc., en daarom
Kantoorstenog~aat EnSTRAATVERLICIITING VAN MEDAN had hij zich opnieuw voor het examen g e I s c h 130 let tel' g rep e n per
min u u t. Aange1l1'eld en opgekomen
gemeld. Hij werd door een Inspecteul' 2.
Geslaagd mej. M. C. Heyning ,en de heel'
GUl1stigaanbod der 'Gas Mij.
van politie en een hoofdagent op een E. Ie Roux, beiden te Bandoeng.
motor met zijspan gevolgd.
Als gevolg van.. .de bespreking tusschen
Het ongeluk gebeu~de op een vrij en
Kantoo1'stenog~aaf Ende directie del' Gas Maatschappij te zeer ruim gedeelte van deh weg. Ret g' e 1 s 'c h100 1 e t t e l' g l' e lYe n
Medan en den oudsten· directeur van moet dan ook geweten worden aan de per min u u t. Aangemeld 7, opgekomen 6, geslaagd: mej.'J. A. Faessen Kloet,
de N.I.G.M., den heel' O. S. Knottnerus, onervarenheld van den' bestuur,'1er.
mej, M. C. Heyning, mej. O. Leibholz de
cUe daa1'voor speciaal naar Indie' gekoheel' E. Ie Roux, mej, E. H. van ,Wesseni en
m~n was, heeft de genoemde MaatmeJ. J. E. van ZUy1en, allen te Bandoeng.
schappij het Gemeente-bestuur van
Al\RDSCHOK IN l\IOLUKI{EN
Kantoorstenog1'aaf Fransch
l\1edan thans schriftelijk een zeer mooi
100 lettergrepen per minuu~
aanbod gedaan met· betrekking tot de
De resident van de Molukken heen Aangemeld
en opgekomen 1. Geslaagd meJ.
straatverlichting, welk voorst¢l bereids het volgende telegram g'eseind.: Op 1 N. C. S. Hoogenboom (Batavia).
door Burgemeester en Wethoudhs gaar- December j.I. werd een hevige aardne werd aallVaard. Het bedoelde aanbod schok gevoeld te Sanana, welke een
K ,a 11 too s ten 0 g l' a a f N ekomt volgens de Del i Crt. bier op halve minuut duurde. Enkele personen del' 1 and s c h 165 1 e t tel' g r e neer, dat de Gas Maatschappij ervoor, werden licht gewondJSchade voorna- p e 11 p e r mi n u u t. Aangemeld
en opgekomen 7, afg--ewezen 3 Geslaagd:
zal zorgen 'de Medansche straatverUch- melijk aan Imizen toegebracht. Pas mej. T. Caspersz,. mej. E. Hoets, mej. E.
ting binnen zeer korten ·termijn belang- herstelde woningen ;staan weer scheef. Nijland en mcj. L. Stoffel, allen te Banrijk te verbeteren en te perfectionneeHet Meteorologisch observatorium ob- doeng.
ren, zonder dat daaraan voor de Ge- s'erveerde
gisterenmorgen
7.20 een
K ant 0 0 l' S ten 0 g l' a a f N emeente eelligerlei kosten, in welkeri' krachtige aardbeving uit Oost-N.O. richdel' 1 and s c h 130 1 e t t erg r e vbiin ook,' verbonden zijn.
. 'tlpg, afstand 2500 km.
'
pen p e r m .i n u u t. Aangemeld
t·,~··
.'. ' .'
r:,
08, opgekornen 51, afgewezen 16. Geslaag'd:
mej. I. van Ee, mej. J. M. Herklots, mej,
A. B. J. :Orlamtirider, de heel' Soeleiman 'en
mej. M. p. J. Thijssen, allel1 te Batavia;
Maar als dla winde11 tangs de daken
I{UIlSlki,illg
.de heeren' Tjetje, F. H. Me€ng, R. Soe,
huilen,
narjo, mej. A. E: Th. C1'anen, m~j, H. J.
Vergeet, vergeet waal' ons zwak hart
mej. V. W. Hermanus, mej.
schreit,
ToollkUl1storkest Fransbergen,
A. M. Frank. mej. R. {h~ Boer,mej. F. J.
Lach en stoot glazen Muk tegell elkander,
v.on Grumbkow, mevr. B. Ch. Pleynaar HoeHet jongste COltcel't van het Toon.. ke, meJ. H. J. Ch. van Lingen, mej. oJ. K.
III een gansche s011l1ettenreeks Vindt
Th. Mouthman, Ch. van der Sloot, A. van
men variaties op dit thema, en telkel1s kunstorkest, gisterenavOnd in Concordia del' Giessen, meJ. B. Rappange, mel. L. J.
treft .de groote innerlijke bewogenheid, gegeven, was zekel' geen kwade uitvoe- Pichel, meJ, E. I'J. Ramel'S, mej. A. V. Borst,
waara an de dichter met een feillooze rirtg. Een wijs beleid zorgde VOOl' een mei. M. Verduyn Lum~l, meJ. J. A. Sante,
mej. W. A. H. de Waardt, mej.· J. E. Knuiverstechl1iek in klankrijke, rhythmisch keuze van werken die het orkest aan vel's, mej, E. Pietersz, mej, M. Suydel'houd,
vl0eiende taal VOfm gaf. Het wonderlijk
meJ. J. Bouma, mej. M. H. Westel'veld en
bekorend aanstroomen en wegebben van kan. VOo~'opgesteld zij steeds ~ het is de heel' F. M.Schtin, allen teBandO'cn~.
Nijhoff's prachtig en zeel' p~rso()nlijk al meer gezegd - dat en: de wisseltngen
v~rs"·l'hythme is vooral sterlt voelbaar hi. ilt de bezetting ~n de -- wat capaciteiten
T Y pis t (E).
Aangemeld 118, opgeko~
de volgende quatrijnen :
betreft - heterogene combinatie bij elke men 105, afgewez-en 15. Geslaagd mej. M.
Bloem, met D. 'J. Bosman, mej. J. B. Ellert,
h~eren E. van Hek, Joenet, mevr. p.
Onder mijn hUid le~ft een gev~ngen aiel' uitvoerlng nle:uwe problemen moeten op.., de
Niels, mej. D. OesmansJah, mevr. M. de
Oat wild rondwoelt en zich een uitweg bijt j werpen, hetgeen Yoelbaar is in de klaar- R.
Roy, meL R. Salomonsz, mej. O. Swaying
En in dien donk'ren, kort-gedrongen strija blijkelijk~ ,onmacht om een samenge- en
mej, A. Koestner, allen t·c Batavia; mej.
Bonst zijn vol bloed in 't Sidderen van mijn
E. Klluivers, meJ. Liem Kiem Lian, mej.
spi'cr groeid en daardoor voor fijnere sella- J.
J. Leissius, mej. L. J. Pichel, met B. Rap.
keering will i g geheel te krijgen.
pange, de heel' p. den Dekker, mej. T. Cal.
'rotdat zijn pljn vaartwordt en door mij
glijdt
!Jo, de heel' J. Noordink, mej. T. C. Sole'er,
En mij dwingt naar deze gebaren wier.
Met de opstelling, zooals die ditmaal de heel' R .. E. Deibert. n~ej. E. A. G. van
Beheerschte haast ell vastgehouden zwiet' was, is het orkestappal'aat in staat ge- Beek, de heel' A. Slootrnan, mej. T. Nieuwenhuysen, meJ. M. L. R. Baquie, mej, R. Cll.
Zijn sprong nog spannen eel' hij zich bevrijdt.
bleken om met ,ijverige studie Mendels- Wit, mej. S. A. R. Jackstein. qe heercn: W.
R. Anakotta. Fir<i.aus, A. van del' Giessen,
Met deze voorbeelden zullert wij vol- sohn's symphonie in c-klein onder de Chr. van del' Sloot, met E. Kramer, meJ;
knie
te
krijgen.
Het
werk
levert
weh,ig
staan, hoe eenzijdig zeNijhoff's talent
A. M. I. A. Cohen, <i.e heel' F. M. D. Ploem.
ook belichten. Hij lleeft immel'S ook vel'- muzikale problemen· op. De componist- mej. E. J. Wilten, O1ej. E. IJ. Ramel'S, maj.
Heyning, de heel' E. Akis, mej. Th. &111'ijn,
zen geschreven, waarhl niets van zijn het is overbekend - gaf zoowel kunst- C.
als
"muzlekstukjes" ;
deze mej, L. Saltikoff, mej, F. J. von Grumbkow,
pessimistisch individualisme is terug te werken
mel. J. Ch. Latuhihin, de heel' D. ~J.' Bauvinden, verzen vall religleus gevoel en symphonie houdt het midden, met een meister, mej. A. M~ Frank, mej, W. L. van
doorslag
naar
den
goeden
kant.'
Men
Hall, mej. V. W" Hel·manus. mej. W. E. ll.
bijna kinderlijke charme, doch ze zijn
mej, H. J. Fransbergen, mevr. W.
vel' in de minderheid en hebben zijn ver- heeft deze plezierige compositie vlot uit- Carp,
Brcuer. mej. M. J'. F. Hubeek, mej, C. I.
vreemding van dezen tijd danoOk niet gevoerd.
Bake, mei. A. E. Th. Cranen, mej, A. V.
Borst, meJ. E. Lee, mej. V. E. Gravendaal,
kl1nnen verhindel'en. Daarvoor is de
Lida
Langerveld,
concertmeesteres de heel' K. BooI'sma. mej. A. I!:. J. Donhuygrondtoon van zijn werk in het algesen, mej. J. K. Th. MouthaaV1, de lleer
meen te zwaarmoedig en aristocratisch thans in het orkest, koos veor haar op- Sarwadi, mej. G. E,' Hermans, de .h~er Rd.
treden
als
soliste
het
bekende
concert
gereserveerd.
Cuhardi Sosro Hadikoesoemo, mej, H.' M. p.
in g-klein van Max Bruch, een. ver- Raven, nlej. M. J. van der Mey, mev. T.
Zelfs in de voorbije jal'en, toen poe- standige en gelukkige keuze.Dit werk A. Birsak, de heel' A. A. van Ruley, mej.
H. A,. E. Flicke. mej. W. A. H. de Waardt,
zie nog meetelde, liep de "ontwakende toch Is onder de vioo1concertell' van het mej.H. H. J. van Blommenstein, mej. H. C.
"tweede
plan"
welhaast
het
dankbaarste.
jeugd" niet warm voor zijn verzen. Zij
van Blommestein, de heeren G. A. de Wit,
kon dweepen met. de "Mei" van Gorter, Melodieus en gevoelig, met een ileiging L. P. Pncin, mej. H. .,. Ch'\. van Lingen. mel,
R. de Boer, mej. C. S. Lmteken, de heel's.
docll was stellig niet levensmoe genoeg tot het sensueele, geeft het bovendien M.
van del' Waals, mej, G. F. van Hutt'en,
am zich te laven aan Nijhoff's· bittere door zijn rhapsodisch karakter den mej. J. Ch. PoetiraYJ' mej. E. ~sch.. meJ.
violist
gelegenheid
zijn
.temperament
M. Becker, de heeren: L. Drinhuysen, M.
klach ten, hoe fascineerend zijl1 versden vrijen loop te laten. Mevl'ouw Lan- Sanjoto
Hadiwidjojo, mel J. A. Faesen
vorm ook 1110cht wezen.
Kloet, mej. O. Quapp, mej. E. de Wolff, ll1'~j,
Slechts zij, die door het 'leven geslagen gel' veld heeft hiervan - waar zij kon C.
E.
van
del'
Worm en de heeren S. Planzijn en geen of slechts, matige belang- lllet Schwung en breed gebaar geprofi- tema en Tjetje, allen te BandQeng.
stelling hebben voor den' opstand del' teerd.
hordell, die thans door, de wereld davert,
S te n 0 - T Y pis t e. Aan:~'meld en
Het passagewerk -- vooral in het derde
hebben de potentieele' mogelijkheld om deel - kwam niet geheel "over het ,voet- qpgekomen I, Geslaagd: mej, A. L. Waer ..
van Nijhoff's poezie te genieten, en hen licht". In die momenten vergt Bruch segers.
zuBen zijn verzen als een oUde lavendel- dan ook van zijn solist dat hij een virAls Gedelegeerd'en bij de le·eraarsexamens
geur bekoren ..... 4
tuoos zij, wat rnevrouw Langerveld, on- was door den Directeur, van Onderwijs en
danks haar technisch niet gerlnge ca- E'aredienst aangewezen de heel' A. Neyenhuis, Ip.specteur Westersch Lager Onde1'wijs
En de lieden, die bazig opgaan in par- paciteiten, niet Is.
in het 2e ressort.
•
tijstrljd en politiek, .mogen op hun
De
orkestbegeleiding
was
volgzaam
en
vraag: "Waartoe dat zwelgen in week
De Examencommissie bestond uit de Per.
zelfbeklag?" verwezen worden naal' dat voldeed aan redelijke, eischen.
manente Exa01encommissie de heel' C. de
Tot slot een Russisch werk van Glinka Smalen (Batavia) Voorzitter, A. H. van der
geestlge,
fijn-ironiE'Jeerende ,ers van
Pieter Cornelisz. Hoeft; waarmede wij naar het aloude recept van zwal'e ac,,:, Spek' (Bandoeng) Secretaris. en de heeren
v~n Voorthuizen (Batavia) enA. A. van
centen en uitloopend in een opla,aiende E.
zullen eindigen :
Zwet (Bandoeng), leden; bijgestaan door
dolle stijging. Ook hiervan valt een vlotte meJ. p., H. Canter· Visscher, mevr. M. Doe~
Indien het c1agen can versachten
ve, mevr. A. Hartjens-van Buuren, all'~n ti
uitvoering te m€lden.
Bandoeng; men'. M. den Hollander-Brug..
,
d'ongenade
De
geheel
gevulde
middenzaal
heert
man (Batavia), mevr. A. Reisig von lrie.beh
Vant wanckelbaer geluck soo claech ick
niet om n!et, de executanten, en de soliste, die bloe,. (Bandoeng), mei. L. It'. de Rooy-Struick du
En cIa'ech ick te vergeefs het is een
men kreeg, in het bljzonder, met een Moulin (Djember), meJ. L. M. van del' Ze'e
(Batavia) en de heeren J. Poldermans, J. A.
elene schade : hartellJk applaus gehuldlgd.
SchnaarJ J. S. Vas Oias, allen t~ Batavia en
Verlles van clachten voor cti~ 't al
I
i
J. :0. f:i', Veldhuyaen J 13an~O'en~,
4
;,_ 1
'
v~l'looten $let,
"
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Prijsverloop van uitvoerproducten van
23 tim 28 Nov. ,1936. 1
Suiker, per 100 kg. De Nlvas verkocht
circa: Superieur 29.500 ton.

, ;.

Browns 14.100 ton.
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Volgens het weekoverzlcht van Czarulkow 'opende de afgeloopen week geen
nieuwe gezichtspunten; de markt was
veel kalmer, ratrlnadeurs toonden weinig kooplust en in ruwe sulker glng vrljwel ntets om. De noteering zakte iets in,
doch na e~n licht herstel sloot de week
op 4/11 per cwt eif.
Onder groeiend optimisme betrettende
:le sulkerposltle in Amerika, was New
York vast gestemd met a antrekkende
l)rijzeri en een weekomzet van ruwe sui,:{er van ea. 90.000 ton.
..
,

Palembaug Robusta : E.k. Bat. Geen
Zaken. Slot Re'.1dy f 11.- nom.
Suikel'illVoel' van' Engeland
Damar, Sumatra en Pontianak: (ass.
No.1, 2, 3, 4, 5) Sumatra AlE f 23.,De sUlkerinv'oer (nnv) van Engeland
nom. PontLmak AlE a~\nb. f 17.-- Su- i)edrQeg in OC't,'Jber totaal 214.268 ton
.. matra E f 10....,..- nom.
(v.,'j. 196.958), W.larvan uit Britsehe geCoco~koeken: Fob. aanb. f 2.40 lev. bied(Hl 111.601 ton (v. j. 121.782), Java
nihil, (onv.), Cuba 78.957 ton (v. j.
Dee.~Jan.
51.282), San Domingo 10.300 ton (v. j.
Coprah Java F. M. S. Export droog, 3.'661) en Peru 10.323 ton (v.j~ 18.465).
f.o.b.n.u.g.: vraag f 8.75, afseheep Dee.
.'
Engelsche Jaal'-statistieken
ZwarteL::unpong Peper: E.k. Bat.
Ready ged. f, 9.- Nov./Dee. ged. f 8.75,
'1'han3 zijn de cijfers beschikbaar over
f 9.-:. Slot yr. f 9.75 aanb. f 9.-. E.k. het suikerverkeer van Engeland van OcT. Bet. Nov./Dec. ged. f 8.90 Slot Yr. tober 1035 tim September 1936. De '00J 8.65 aanb. J 8.85.
tale invoer van l'uwe suiker bedroeg
Witte Muntok Peper: fob. B::mgka. 2.086.401 ton (v.j. 1.823.597) ; niettegenReady ged. J 18~~. Noy./Dec. gedaan staande een meerderen Invoer van ruim
260.000 tan, zijn da voOnadel\ thans
f 18%. Slot Yr. J 17~~ aanb. f 18.-.
75.000 ton mindel' dan op 1 November
1935, hoe weI in October ook nog meal'
" HUiden~ Buffel Nat. J 8.- J 9.-.
werd ingevoerd dan vorig jaar.
Koe' Nat. f 20:-' f,·21.-.
In de invoer-staHstiek s~ringen FnkeBuffel Droog I f 29.-, II f 20.-, III Ie eijfers weI bijzonder in het oog; Java
voercte in dat tijdvak in: nihil <v.j.
J 18.-.
Koe Droog I f 71.---, II f 47.-, J 48.50, 24.801 ton), Cub,). 639.765 ton (v. j.
499.587), df.'.l'halve 140.000 ton meer, Peru
'III ,J. 43.-, f 43.50.
'Geitevellen (basis: 35 kg. per 100 stJ '128.150 ton (v,. j. 159.620) of 31.000 ton
per stt1k I f 1'.05, f 1.07 ~~, II f 0.65, J 0.67:; mindel', Brazili~ ,50.052 fon (v. j. 29.161)
SeJHwevellen per ,stuk (basis 50 kg. IS 21.000 ton mee):' en San Domingo
204.950 .ton (v.' j. 313.176) of 108.000 ton
per '100 st.) I f 0.60, II f 0.25, f 0.27 3 •

Nevi' Y o r k, 1 Dec.
(Renter).
Hoewel algemeen werd gemeend, dat de
jongste otilcleele ultlatlngen betreffende' de wenschelijkheid van een verdere
credlet-controle de voorlooper waren van
een nieuwe ultbrelding del' Amerlkaansche reserve-behoerten, bestaat er reden
om aan te nemen dat men zulk een
stap in regeerlngskrmgen evenmin geheel gewenscht als op den langen duur
volkomen doeltreffend acht, terwljl het
alternntief hiervcOl', n.l. operaties op de
open' markt, eveneens onultvoerbuar
wordt geacht van het standpunt van een
"e~sy money policy".
In welingelichte krlngen wordt gemeend da t de meest afdoende methode
om de goudinvoer ongedaan te maken,
LOU zljn, het stabilisatiefonds te machligen leeutugen aan te gaan tegen atgifte van schatkistbiljetten, welke zon-.
den kunn't~l worden lngewisseld tegen
goud, waal'bij zou worden voorkomen
dL'lt dlt goud in 'de l'e3el'VeS del' banlccn
vloelt.
--"

~ninder.

Cacao vraag f 18.-.
Java~Rijst.
Kloearan Huller Boeloe
levering November f 3.45 nom. fl'. wagon Krawanglijn.

Grondnoten. Cheribon. gepeld: fob.
aanb. J 5.50 lev. Dec./Jan.
Rubber, per % kg. :

J a v a-m ark t. In het begin van de
week liep de noteering voor Java std.
Shee,ts terug tot 34 ~~ cent. \Voensdag
h~ad' het nieuwe extra uitvoerrecht ad.
2% in werking, hetgeen neerkomt QP een
bedrag van f 0.66 cent p. hkg. Bovengel10emde noteeriilg ;viel daardoor terug
op J 0.34. Sinds1ien werd de stemming,
in overee'nstem'ming met de buitenlaildschen marktel'i, steeds vaster' ell liepen
de' prljzen verder op. Slotnoteering voor
Java std. Sheets was wederolll f 0.34 5
cents.
) ,Singapore
+2

f~

!iSS

tS 1{
cJ}

~3
24

25
26
27
28

N()v. 3%
8%
811/ 16
8%

H'

H
iJ

l,
,J,

I

8~3/16

8\3/16

181/ HI ·3lY 3/ 1tJ 30~~
181/ 1" 30%
30%
18~~
30% 30%
3Pl16 30%
18~2
31~2
30%
31
18~~
31~2

Tapioca:

\Va,t de .8rHsche gebieden aangaat,
zijn de invoeren. dit jaar bij enkelen gelijk, bij de meeld~~heid belangrijk hoogel'; bij sommigen 100.f}OU ton meer dan
vorig jaar: Mauritius 2,~6.,579 ton (v. j.
157.050), Natal 125.473 ton (v, 'j,f 133.628),
Allstralie '301.057 wn (v. j. 2-1J .384),
Eritsch W,est-Iudie 179.759 ton (v. ,j.
89.695), Guyana .68.362 ton (v.j. 52.449),
Viji 80.828 ton (vt. ~6.762) en Kenya
7.311 ,tOll (v, j. 3.800).
\Vanneer m~ll deze cij.f~l's l1:.iet, be ..
grijpt men watlnml de Britsche g.epieden weinig gevcelen. ~'oor eene suikel·
conferentie op initiati<H vm1 Engeland,
waardoor die invoeren besnoei4 dreigen
te worden. Het Is te b\1tre:uren, dat }}len
in' 1933 niet to-t een acco()~'d is ge'!<.omef),
omdat de illvoer van <lie gel)jeden des:tijds op een lager peil swnd e» t9gn n,og
niet zulk eene hooge bescherming 'genoot·; zij hadden toen' ongetwijfeld vle..
de genomen met handl'l1l ving van den
status quo.
Het is verheugend te zien, d,at de suikercon~umptie van Engeland in dit tijdyak opliep van 2.221.390 ton in 1934/35
tot 2.285.910 ton ill 1935/36, .hetgeen eene
expansie beteekent van bijna 3% ~ over
de eerste 9 maanden bedraagt die aai~,
was 4~4 %, ·tel'wijl 1935/36 een ruim 10%
hooger verbruik vertoont dan 1928/29,
het laatste jaar VOQf de crisis.
De export van raffinade vertoont te·
yens een record en bedroeg 387.000 ton,
hetgeen 90.000 ton meer is dan over
1934/3:>.
De suikervoorraad bedroeg op 1 November: 197.000 ton (v. j. 272.000).

Flake Lf. J 5.--.

Bietsnikeroogst, van Eurol>a

Sifting -

P' r a a g, 1 Dec. (Transocean). D~
Tsjechoslowaaksche
Natlonale
l}auk
heeft, aIle banken in Tsjechoslowakije
gelast om alle buitenlandsehe fondsen,
vaUende onder het jongste besluit del'
Tsjechoslowaaksche regeering (dit be~luit werd ,niet ontvangen. ~ Red.) VOOl'
15 Februari a.s. op buitenlandsche effectenbeurzen te verkoopen en de opbrengst hl QuHenlandsche deviezen
daal'van bij de Natio~laJe Bank te storten. '
ABe Britsche, N'ederlandsch~,. Be,lgische, Fransche, Zwjtsef.sGh~, Arnerikt'\ansche en Canadees~h~ fQnds~n ~n
het bezit van Tsjeehoslowaa~sch~ 011derdanen, die in bedceld besltJit worden
genoemd, moeten voor 15 Febl'ua.rl yerkoeht zijn.

Duitsche illVOCl'rechtell
VERIIOOGD VOOR )\IINERi\LE OLIEN
Bel' I ij n, 1 Dec. (Transoe~an). Ret
inyperrecht op alle geimporteerde ll)inerale p,lien met uitzondering van
smeerolie :?al met ingang van heden
worden verhoog4 ya.l~ J7 tot 21 mark
per 100 ~g.
~.et invoerr~cht op l.>eQz,ine ~s n~et een
geiij}~ percentage verhoogd.
DOQr 4,~z.~ invoerreehtverhoogin~ zal
de prijs n~e,t Ong~?y~~r 5 pfennig pe~ liter
stijaen.
.;.
.
rc.rze)fdertijd ,wordt de accijns ,gV minera,le Dl.H~n verhoogd yal~ 2.80 ('1) t9t
6 ,n~a,rt<..
In zakenkringen wordt de verhooging
dRr ,invoerrecht€n op plil)..eraJ,~ olii~n bes,clfo'IJ.WfJ }lIs .een ,maatregeJ ~er ,bevQl'd~-'
l'ing' van d~ s.nelle ontwikkeling val~ dt:
binnen~ands.che prD~uctie, van syn~heti
~~he brandstof,: ter~ijJ gCQleend \Vordt
dat QC verhooging val~ d.er~ :.jc!(ijns bedo.eld ~s mu de regeerJng seh~d.~ioos te
stellel,l, voor ~e gel~idelijke yermh)derjng
d~~ inkomste,n ~al~ ~l)V9~rr.echten, voortvto.eWn9 \lit de ,beperk)l)g y~n den inYO,er,.

...
UitgesPrQkel1

Bij vonnis van den naad van Justitie
te Batavia van 2 Decembe!' 1936 is uitgesproken het f~!llissement van:

Over het algemeen Ioopt de campagne
Lie Siang Eng en 'Lie Siang Itoat,
in de meeste landen teh einde; in,
lwoplieden,
wonende te '1'asikmalaja, en
Duitschland is het rOOiel} vrijwel vola ldaar
handeldrijvende old firmabetooid
en
zijn
de
wortelgewichten
bevre·
Fabri'eks meel G.~. T. Kwal. J 3.60,
digend, doeh taat het sulkergehaHe te naming Toko Lie Keng An ;
r 3.70.
W. 'v. E. }{pf!ma)), van beroep ··-tste'
wenschen over.
klerk bij het l-Ioof.kan toOl' yan ScheepB. 111 meel J 1.35.
Suikertarief van de Straits vaart, wonende te Kwitang Oost No; 37 ;
Joeng Lian Hin, halJ,d.eJaar, handelenCitronella Olie; pel' kg. incl. drum:
Volgens het "Board of Trade Journal" de onder. het merk L~an SJn J te OJodok
<85 pCt. gel·aniooI). Ready ged. f 1.35. wordt in de Federated Malay states het
Loods Gemeente D. 5, wonende te BaNov./Dec. ged. f 1.30, f 1.32~~, J 1.35, preferentieele tarier Yoortaan slechts
tavla-Stad Gang Torong 36.
f 1.30. Slot Yr. f 1.30, aanb. J 1.32~~. toegepast, indien 25% van" den kostprijs . Door den Raad van Justltle te Soer::\Jan./Mrt.
'37 ged. f 1.27%. Slot vr. bes-teed is aan werkloonen binilen het
baia op 2~ Novem,ber:
f 1.27~2 aanb. f 1.30. Slot Jan.!Juni '37 Britsche. Rijk, tegen vroeger 5%.
K. Bos, aanfl,emer, wonende te Malang,
vr. t 1.22% aanb. f 1.27~2. Slot Juli/Dec.
Suikeroogst van Jamaica handelende ondel' de firma Architecten'37 vr. J 1.20 a~u\b. f 1.22~~. Jan./Dec. '37
,
,ged. J 1.25. Slot Yr. f 1.22% aanb.
De sulkeroogst 1936/37 van 'Jamaica bureau K. Bos.
F. H. HornUng, weegbl'ugemploye, wof 1.2n2.
wordt
volgens
een
berieht
uit
Ki)lgstoll
"'~','~;;i '~',
voorloopig geraamd op 94.780 ton tegen nende te Wonokronlo.
Salle, zonder beroep, wonende te GoeTin, per 100 kg. pl.m. f 19'1.50.
1935/36 91.463 ton en 1934/35 76.753 ton\
~~~/ ...::
lloengsari Soerabaia. '
',~hee, "per % kg. Het aanbod VOOl'
Door .den 'Raad v::m Jnstitie te Semai ,; Ready, thee was gedurende de afgeloorang bij vonnis ddo. 27 November:
~\"~. ~~X', ',pell\veek groclter en trof een verbeterde
Mevr. de wed. Ch. Bouman", zonder
,>
vraag met vastere tot hoogere prijzell,
beroep, wonende ole Poel'woredjo.
"
Stand ller cleaying llel' 23 Nov.
,,:'f-<~, :~~~~,\,' tenvijl de orhzet~ ook voor leveringen
K. E,. Banfer, wonende te Semara.'ng.
,:: .~, op korten ,te,nnijn, vl'ij groot was. Over
B. H. Bl'oel',s, hotelexploitant, w,')nendE:
C 1 e a l' i 11 g r eke 1\ t n g "A" (N e·
het algemeen ,vertoonde de kwaliteit
~
te Kopeng.
',:,een verderen achteruitgang, maar in d e r I a n d).
M.
Ypey,
~oopmabJ
wonende
teo
Sema. enkele ,gevallen was een kleine ,verbe- stortingen In Nederland
f 1.460.300 rang.
,/
tei'in~' ~~ierkbaar.
Stortingen in Italie (incl.
saldo 1935 ad Lire
Ondel'staande prijzen vel'staan zieh op
6.802.000)
Lire ,~ 11.220.800
basis: "extra-uitvoerreeht voor vel'koo- Uitbetalingen in Nederland " 1.258.600
persl'ekening".
, Stantl der ele~riJJg per 23 Nov.
Lautst uitbetaald nummer
van storting : 3174
De stand del' clearing me,t DUi~ch:'
Ol'anjt,} Pecco
(fijnste
43---45 nom. In particuliere compensalanj is ;lIs voIgt: '
({ijne 41%--42 "
tie toegelaten
" 1.021.200
(gew.
40-41,
\Vaarvan afgerekend
II
62~.700 Stortingen in Ned:2rland 'f 190.'100.00U
.'fecc()
38~~-39~,:! "
waiuvan bestemd voo~
C 1 ear i n g l' eke n 1 n g
"B':
Pecco SOltChOl\g ell
,
achterstallige vordel"i,ngen,
(Overzeesche
Gebiedsrentedienst en vrlje reKeSochoung
31%-39 "
dee 1 en).
ning Reichsbank
,
. "(fih\ste 44-47
"
" 43.806.000
aioken Orallj~,:' _'
,.
' stortingen op rekening van
bestemd voor nieuwe VOl'39~13: l,~ ,';.:/
. " Pecco .. , ,; "~.~'i;·{/t:ii.ine'~
, het, Clearinginstituut
,J
333.900
deringel1
15i293.6oo
:Jgew, ~
37-3~lh';\{, stol'tingen
in Italic (inel.
Stortingen in Duitschland " 18~.129,q,~0
Broken Pecco
;.
36-3n~ ,/',
saldo 1935 ad Lire
uitbetalingen In Ncder·
11,824.100)
13roken 'te" '
.'
36-37"
land op
Lire II 13.875.700
Uitbetal1ngen
door het
tannings
36%-37 II
nleuwe vor,del'ingen
.. 15\.358.000
Cle;U'h}~lnst't\lut
2sa,300 "Qhterstanq
~tot
35~~--36 n
" 34.~OO.OOO
,

,

'.

open
sneets spot
" Januart
Apl'illJU'nl
I
JuB/Sept.
'0

r.o.o

Dec.

;\1edium blankets

ncc.z.ran.

Rolled bark

D~c./Jl1n.

;

o

J".;

slot

open

31'/8 ., 3 11h6 311/4
3 ')/~lj

31 i'tti 31'/s
:~l-I/8' JP/16
3P/16 31')"

:W)!lt;

3\';/lti

31"/8

,"

,J"/s

jl;)/.~

31 1;2

3t)ll,'16
'2~13/ I
prtj<,t;

313/ 4

Oteuter-E::\stern)

2 Dec.
open 810t open ~lol
not. not. not not

813;~:6 ~I~/lf 813h6 Rl3,'It;
~

verk.
... verk.

..

JullI~pt.

koop.
verk.

,

.~

B 0 mba y, 2 Dec. (Reuter-Eastern) .
Cash 52' rupees 14 annas. Verrekening
9 Decemccr 52 rupees ,14 ann as. Verrekening 8 Junu.ul 53 rupees 1 anna. De

markt

Wits

vast.

•
New

Y

0

r k,

2 Dec.

(Rent=r-

-rl

8 7/ 8

~u/)lj ' -

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

DE 11.\VEN VAN TG.-PIUOK
Aangekomen 2 Dec.

N.r. s.s. "Van Goens", gez, Zomer, van
'I'r djong Pandan, Agt, K.P.M.
N.I. s.s. ~Merai{", gez, de Greot, van Makasser '2n loJemamng. Agt, K.P.M.
N.I. 8,S. ,.Van Outhcorn", gez. Corten, van
Sernarang en Muntok, Agt, K.P.M.
N.I. s s. "Gen. Michiels", gez, Meijer, van'
Oocthaven, Agt, K.P.M.
N.I. m s. "Majang", gez. Thumann, van
Batavia (Pasar-Jkam , Agt. K.P.M.
Eng. 8:8. "Edendale", gez. Wright, van Singapore en Tg. Pandan, A:jt. K. Gwan,
N.I. s.s. ,.Tjimancek", gez, Keuning. van
Yokohama en Oheribon, Agt, J.C.J.L.

Ea~tern). 4G~2'

Vertrokkeu 2 Dec.

N,!. m.s, "Tos:ll'i". sez, Pothof, nanr T~.
Panda n en Pontianuk,
Ned. m.s. ,.Chi'. Hnygens", gez. Bakkp",
l1r1.Ul' Singapore, Bela\v::In. Sabang. Colomoo
Sh'_Z. p. Said, C1el1l\:l. Villefranche, Pelma:
Alg.ers, Southampton en Amsterdam.
N.!. 8,S. "Tjisadane". gez. de Jonge, l~aar
COP RAIl
HOl1gkong' via Muntok.
r;U.,3,3. "Tjimanoel,", ge2. Keuning. naar
Lon den, 2 Dec. (Hcute1"-East- Pa,erlloang.
ern). DCC,-VCl'SiCh. 20.10.0.' midp1·.
N.I. S,S. ,.Merak", gez. de Groot, l1fiar Pa·
lembang el~ placljoe.
. N.t 3.8..,:l3linjoc·', gez. Kenkel', na:w CheTi\ltWE
ribon, Tegal, Pekalongan. Se11lurang, SoeraChi e ~ g 0,' 2 Dec. (RCl\tcr~Ef\st baia, Socmcnep, Ba,ndjormasin, Panaroek:ul
el~ Probolinggo.
ern), Dec.-vcl'schcping 12'l~~.
N.I. m s. "Majang", gez, Thumann. naar
Kalianda, Oosthav-en en Kota Agoeng.
\ DE lUJSffMI'ln~'l'
Ned. 8.S..,Sitoebondo", gez. Krenm.:r. naar
Chel'ibon. Tegal, Pekalol1gap-, Semar:Hl~ en
Soerabaia.
(\Vesscl~llk en Dljkllllfsl.

Lon d 'e n, 2 J:je~. (Reutel'-E:1stern L Openmarktpl'ijs in staven Hjn per
oz. 7.1.3~~.

Lond.en

•, AprU/Junl kOOp.'

::;--~

nouo

D;; markt sloot stil.

spot koop.
vetk. .
" Jan,lMrt. koop:

Scheepsberichten

0

2 Dec. 2 Dec. 3 D0c.

81;)/ 11;
~113

8?/8 ,~ ~:;)I lJ
8/ IS ' H':s
8blta - ,n

87/ 8 , - t"'),'lf
9
9 \
Oct.lDec kOOp.
8lihp ~ 9
verk,'
9
n1h6
De markt OP?nde prijsllOtldeqd" Daar·
na werd de mal'kt v::t3~r in verb~,\lld
met handelsaankoopen en eenige spe:.
culatie. Later wenl de markt still2r,
doch bleef tot het slot goed gelHlldhaafd iIl sympa-thie ni,~t Amerika.

Rijstll()teel"il1g'e~l

r.'

Def(~

"ltOTT[~RDA:\ISClIE

van 2 Dec.

's \lliddags

B ? n g k 0 k: Ket.an no. 1 p..k.
Batavia aanbod f 5.10 p.p. of f 8.20 per
100 kg.
\
Java Ketan e.~. BatavIa aanbod , 4.25
p.p. of f 6.88 lWr 100 kg.
K raw a n g: fl'. wagon Krawanglijn (n~ar gelang v. ~waliteit en
New·Y,ork
plaats v. leverhlg).
(Reuter-Eastern)
p. p. of p. 100 kg
Petjah K. noeloeh
tu.n.m
t u.ll.m.
:qec. aanb.
LoloE:an l3oeloeh
l pee. 2 Dec. 'Dec. aanb.
Huller Boeloep
tJrepe 5~t koop.
181/ 11
t 911 2
" 3.50/3.55 ,,5.66~/5.75
Dec. aanb.
.3heets spot koop.
i8; /16
10°/16
verk.
181/ 2
IPf.. I SHJp Boeloeh
,,3.75/3.80 ,,6.07/6.15 5
Dec. aanb.
Jan./Mrt. koop.
181' 16
\:-;9/ 11:
i
Petjah
K.
Tjerce
It
Apr./ JWll koop.
18 /ttl
18 /r6
vert.
lb 9/ 16
1~:'/s
Dec. aanb. .
,,~.70/2.75 .. ~.37/4.455
Lolosan '1'jerce
De ma'l'kt was stU en prijshoudenq.
pee. f\anq.
,,~.90/2.05 " 4.6,95/4.7~5
Tjiandjoer:
81otnotee.ringl!n
BerM Machine
2 Dec. fl'. wagon 'l'jian.
1 Dec.
elioer ':
.',eets spot koop.
1f,9: 10 Beras Mn,chh1e
v,erJ.
l s t 1 't ti t S. L. R. Dec.
'3heets Apr./J1ml Joop.
,l~:lIj
aanb'
'
" 0,96
" 4.30.
vel'~,
, 18 I/I~
G~
A. p~c~
De markt was vast.
aanQ.
s J<tlpa~,,,,

l . LOYD"

Kustl'eis~

"Kota Inten", 2 Dec. aangek. SOL~ab:lja.
.,Sioaiak", 2 Dec: vertl'. Soerabaja.
Thui&reis:
"Kota Pinang", 2 Dec. vertr. Padang.
Uitreis:
"p~mpo"" Z Dec. pass. Suez. )
"Kertosono", 23 Dec. verw. Makafi,SC1\

•

Acodemische Exornens
IN

NI~DERLAND

Am.sterda1ll
20 Nov.
Ges!:;\::tgd VOOl' het doctoraal
in de recht~g,eleerdh'cid, de heel' J.
Veenstri\.
_
2~ Nov. Geslaagd aan de gem. universiteit van Am,sterda1l1 vQo1' l1.et doct. ex. ill
de geschi'cdeni8 ll1et A. Gast.
Geslaagd voor het c'and:daatsexat:nen. in
de 'Econ6mische We~enschappen o.e heel'S.
e~am,er!.

(1('

\vito

NoV. Geslaagd aan de Vrije Uniwrsi..
teit veor doct.-ex. Geschiedenis O. J. Larnun,
's":Gravenhage ;' (cum lallde).
Ges'laagd voor' 'het Candid,auts-examen
Germaansche taal en lettel'k,qnde (Ouitscl\)
de hEel' ?. J. pol~~.. '
2~

Lehtel1

Nov. - Geslaagd VOOr': candidaatsl'echtsgeleel'dh,eid de heel' H. B. S.
" 7.45
van Wijk. Cal~didaatsexamen wijsbegeerte de
Un~ Hr. Malaya werd in de maand"
de heel' J. Barends. Taalkundig doctoraal
(Nadruk verbodell).
November 193G uitgavo~rd
~7.342 tons
examen lndologie da he'er H. Verhagen.
Candidaa tsexamen 'Iheologie de heel' D.
rubber, waarvan : 2.144 tons naar EngeVel\i.,kamp.
land, 31.083, tons naar de U. S. A, 5.199
OepromoVe'~rd
op proefschrift getitetd:
tons naar het vasteland van Europa,
Bat a v I a, 3 Dec. (Eigen dienst). "De -inneemscl~ rechtspraak in. \i.e ~eUQe ..
2.133 tons ~laar, de Britsche kolonies,
st~\rende
landschappel\ tel' Qostkus~ van
5.962 tons naar JaVi1D ~n 819 tons naar Pi.1I'~ mballg' Ro'btlsta De{J l.]a11. f 11.75 Sum:,'\tra", <;I.e heel' ft. 0, von Meyenfeldt,
&ebor~n te Amst~rdanl.
nom.
andere' Jand,en.
Pec.!,Jan. 15%
Geslaag'q voor: Dcctoraalexamen geneesL~mpong Robtlsta
kl\l1g~
<;Ie he~r~n ,J. DonkersloQt. C. Th.
f
13,25
~oopers.
PEPER
FQnt~\n eu O. de Langen en nlej. J. A. v.
\Vi{te Mtmtok peper Dee.lJan. f.o.b. gel' ftor~t, Candidaatfiexamen ROl11aansche
Banka f 17,25 Vl'., f 17.75 t\anbQd.
ta~l en lett'?rkunde 11\ej. H. J. Dolk. Doc'L 0 n den
Zwarte Lampong Dec./Jan. (e.k. Ba- toraalexamen rechtsgeleerdh'eid de heel' J.
A. Heijse. Candidaatsex,amen rechtsgeleerd(Reuter..Eastern)
Lwl:l) f 9.- Vl'atlg', f 9,25 aanbod (e,k. heict
de heeren R. Knijp, J. E. van Leeuwen
'J'Qlok Detopg) Doc.!Jan, I 8.85 vraag: ell O. EikelenlJoom. Artsexamen Ie gedeelte
1 Dec.
2 P2C.
d~ heeren W. C. Rensel1. H. G. Moorrees, A.
J, 0.05 ~anbod.
~warte Btngapore cit.
Donke\'s en J. Ph. van Leent. Bevorderd tot
Citronella Dec./Jan. f 1.27~2 vraag.
23,'. aanb.
Londen Dec.lJan.
arts {Ie heeren J. A. van Beukering, L. A.
Nitte Muntok cit.
: Coitof en R. L. H. Sampemon.
.
DE
l\IAUl{'I'
1'E
SOERABAJA
21 Nov. ~ Geslaagd voor h'ct candidaats4
Londen Jan./M:'t. ,Pit aanb.
4~/1 Mnb
examen geschiedenis: mej, A. M. Mollema;
l'warte Lampong cu.
S 0 era b ~\ j a, 3 Dec. (Aneta). De candidaatsexamen klassieke letteren: de
Londen Jan./Mrt. 21/ ::. nidpr. 2'/!. fIl1lIpr,
tweedehalids SUil{Cl'll1arkt bleef onver- he'2r A P. C. Kreemer; propaedeutisch.
examen 'theologie: d'~ heel' P. M. Luca -en
nndel'd en sUI.
'fIN
export
300
mej. A. C. Fokkema;
candidaatsexamen
oor
De Nivas vel'kocht V
t!leologie: de !leer p. de BruYll jr.
tons
sup;rieur;
V001'
consumptie
4/33
23
Nov.
Oeslaagd
voor
het economisch
,'Londen
doctoraal examen Indologie d'~ !leer 1". J. H.
tons superieur.
'(Reuter-&'\stern)
KofHe ready exportkw:1liteit 16.75 Haver Droeze.
Utrecht
2 Dec. -"ra~l'g, 17 aanbod.
1 Dec.
20 Nov. - Gesluagd voor het: Cando Ex.
De mal'kt was vast.
2'U
\k6mld'1,~-arl1oen1ngen
23(}'l/i
Rechten: mei. J. M. Snellen; Doct. Kl~ss.
Rnbhersheets 34Y1 vl'aag.·
D11dpr
uUdpr.
Lctteren: mej. W. H. Dirkse; Doct. SOClale
Cl'ep.e 35% vraag. .
Geographic.: J. Ii. Ringrose; Doct. Ex; Ge~
[20,/ '
,S.mnds.-Ie.. . ertng P. to· ", 230'/2,
ne:eskunde 2e ged.: J. J. O. Teepen. meJ.
ged.k
De mal'~t was stU.
ged./verk.
Joh. A. Brokk'elkamp, H. Doelemal~; Semi4
Arts Examen: M. v~n Dri~l, J. N. B. v.d.
Orient ';' Arts-Ex~Hnen: mej, M. A. aaas,
mej. A. M. va~l Bart, G. J. M. J. }{oe~ ;
Theor.. Tandheelk., Ie ged.~: E. K. DIJ~hUl8"
H D. de Cock.
'26 Nov. ~ Geslaagd voor het cand.-ex.
wis- en natuurkunde F : L. A. Pettel!, F : W.
Berep-ds' (met 100. L: meL M. Kast·cleijn.
r : J. F. C. de Witt p~yt, D': ~. P. M. Wo\.\..
denberg
Doct. ex. wis- en natuurk4 nde
hootdvak cnemie ; H. L. van Nnuhuij8. Doct
ex. wis- e~l n~tuurkl}nde hoofdvak nat~ur
lr,unde: G. A. J. van Os. Doct. e~. Inqlsch
recht: O. P.' d-e With.
'
Gepromoveerd tot 'doctor in de WiSM
en natuurkunde op een proefschrift, getit~ld:
Oeko1'l'eldheid van fotografische negatieven
i~l absolute maat", de heel' J. C. Scheffler,
geboren te Amsterdam.

V, 1'\
aaeb.

2Q

l~, Ue~.

,,4.60

e~~m.en

Nijmegel1

21 Nov. - GNlaagd voor het candidaatsexamen klassieke taal el~ lett'~rl{linde aan de
Roomsch Katholieke universiteit alhiel' meJ.
C. M. T. W. Nuyens.

Bevolking von Batavia
GEVESTIGD

,0'

"

.

(Reuter-l'~astern)

doecCS

Seeds A. f 4.95, ! 5.-.
Pearl A. f 5.20, f 5.25.

'0

81ngapo,re

'-rsjcchisch Ii'OJld~ennanho.tl
VEHPLICIITE VEUKOOP VAN
VREEl\lD PArlEtt

Lon den, 2 Dec. (Re"tl~r-East
Ern). 2P/ 1'l en termijn 2P/",,,
r:-Indie
kocht. China en speculanten terkoehten. De markt was prljshoudend en b'eet
sedert de officieele vaststelling stil en
prljshoudend met kleln e- tzaken op
koers.

RUBBER,

--,.-...--

,\,.'

,-

ZILVE.R.

Producten-markten

~:r ~.

Het

Dults~he Ve~keer'~b~reau in de I{;l1versh'~at te Amlterdan~,·

, werd oi 10 NQV.- j.l t bezocht door (ie directie 'der Duitsche ~poor ..
wegen, Links;, Dr•. Dorplll,Uller en in het midden de heer, frelbe,
"e~~~. dlrcct~ur"8'eneraal en (llro Jteu~ dcr Dulhcl\o SlloorweaeJ\,

J. Th. ~/I. Brouwcrs Kon. plein W. 21, W.
V. Croene Watel'loopl. Zd. 3, W. J. Potthlga
Boenta~ Gambit· 3, 'J.R. Reit N. Tamal'indel.
29, O. Tehnteroe Kramat 91 Pav., J.e. Achilles
Hospitaalweg 16, G. H. Burgl10ut Ampasietweg D. 10, O. W. Claessens Berendrechtslaan 53, \,~ 1\.. Oravelaar 'fal~ah Abang O.
51/55, M. GQedbloed Kon. Wilhelminalaan
No. 10, W. F. Hauber Laan' Tegallan 13,
C. C. Keyser Wilkens Bandoengweg No. 15.
. ,': ' M; -1\. Klll~U\:riikinl 49, J. W. Platte School\\eg NO, 6, J. A. Risakotta Ong. Sahari W.
24, . 0 .. Schulte Tjidengweg O. 69 H. W.
Stehou\ver, Molenvl1et W. 416. F. H, Wolt.
huis WaterlooPt. No.9,
,:.,_

•

melijk groote achterstand worden ingeloepen, -maar argezien hlervan is dit
rusten tegen wiI en dank '1001' den loo'\
'".lIlI ','1 {
per verre van aangenaam daar hij ge.1';(';[ !"
[I: I
durende de loop een zeker tempo heeft
!l \.
aangenomen waarop ademhaling, spierVoetblll
bewegingen e.d. zijn ingesteld, welke
,:,Instelling van C. ,C. S. i\. vcordeelen door deze gedwongen rust
niet alleen aIle weer teloor gaan en
\Vore.tt dit een mljlpaa! in de Indlsche slechts met groote moeite weer herwonEngeluud -- Honguvije
nen kunnen worden, maar de kans is
a thletlekgeschledenis '?
groot dat ock ' een algeheele inzinking
Eclatante overwlnning VOOi' Engeland
Dat de athletiek in Indle nog lang niet het gevolg is. Zeer begrijpelijk: tempo,
op het Europeesche peil staat is voor een bij welk loopnummer dan ook, kan niet
De lnterlandwedstrtjd tusschen Enge- niet gering dee I te wijten aan de om- verbroken werden zonder dat daarvan
land en Hongarij e is ge~indigd in een standigheid dat hler geen goede bibit een scherpe terugslag wordt ondervon6--2 overwinning veer Albion, meldt een gevormd wordt waaruit een ruim gesor- den op de geheele Ilchaamsconstellutle.
neutertelegram uit Highbury:
Wij hopen slechts dat de loopers in
teerde [untoren-klasse gerecruteerd kan
zocverre boffen dat ze net tusschen twee
worden.
\
De sprekende cijfers doen een walkAan schoolathletlek wordt slechts ge- atsluttlugen door bij de spoorbaan zijn.
over voor Engeland verrnoeden, maar dit daan ep middelbare scholen waar deze Is dlt niet het geval dan willen we ze
is in geenen deele het geval geweest; tak van sport een vast ouderdeel uit- den raad geven niet te bltjven staan en
net is een sportleve wedstrijd geweest maakt van het leerprogrnmma. Wordt in elk geval niet te gaan zltten, 111aar
met vele opwindende momenten, waar- er op lagere scholen en mule's athletiek door .Jooppas op de plants" de autoblj aan weerszijden ultstekend 'spel te~ beoerend, dan gebeurt dit uitsluitend en matlsch geworden lichaamsbewegingen
zien gegeveri werd.
alleen op initiatief van een deze sport in gang te houden.
mlnnenden onderwijzer die gaarne een
De Hongaren speelden kalm en be- paul' vrije middagen voor dit goede doel
daard, vcoral hun groote handigheid beschikbaar stelt.
Voetbal ;It Nederlatui
,Weliswaar is dit in Europa eveneens
met den bal viel op; in Engeland wordt
dit elftal als het beste continentale team het geval, maar athletiek staat daar veel
beschouwd dat tot nog toe Engeland be- meer in het middelpunt del' algemeene
zocht. Ongewoon aan hat gladde terrein belangstelling terwijl ook wedstrijden
en den zwaren bal, pasten ze zich ntet- daar veel vaker voorkomen, die een grco, temin snel aan bij deze engunstige om- te propagandistische waarde hebben en
standigheden en schiepen n:enige ge- daardoor een beoefenli1g dezer sport op
vaarlijke situatie voor het Engelsche groete schaal stimuleeren.
UITSl,AGEN DER WEDSTIUJDEN
In athletiek-kringen zal dus onderdoel, dat tweemaal werd doorboord, respectievelijk door Cseh en Vince. De hee- volgend bericht, dat wij ged~eltelijk
De op Zondag 22 Nov. j.1. gespeelde
Ie Hongaarsche veorhoede wordt gekwa- overnemen uit "De School", met vreugde wedstrijden in de tweede klasse cOll1pelificeerd als kwiek en blijkt te bestaan tel' kennis genomen worden:
titie van den K. N. V. B. hadden de voluit gev·aarlijke schutters.
gende resultaten :
Door de Neder1.-Indische-AthletiekEngeland dankte de ovel'winning aan Unie (N. I. A. U,) is ge'installeerd een
iU£leelillg I
zijn superioriteit. Het was voornamelijk Centrale-Commissie voor School-Athlea'in den jcugdigen halfback Crooks te 'tiek (C. C. S. A.).
'Tweede Klasse A:
danken dat niet meel'dere tegenpunten
De Inspecteul' voor de Lichamelijke
gemaakt zijn. De doelpunten werden ge- Opvoeding, de heel' F. H. A. Claessen,
Velox - O. S. V.
1-0
maakt door Drake (3), Breok, Britton en werd aangezocht, het voarzitterschap van
Vriendenschaar - West Frisia 4-2
Carter.
Hilversum - Zeeburgia
2-1
de C. C. S. A. op zich te nemen, hetgeen
Hercules - O. V. V. o.
3-1
werd aanvaard, nadat de Directeur van
PRINSES BEZOEKT VOE'fBALOnderwijs en Eeredienst hieraan zijne
Tweede Klasse B:
goedkeuring had gehecht. De Inspecteur
\VEDS'fI\IJD
M. O. en de Algemeene Inspecteul' vIh
2-4
H. R. C. - De Kennemeres
Prinses Juliana wconde de wedstrijd Westel'sch Lager, Mulo- en KweekschoolE.
D.
O.
't
Qooi
1-2
Onderwijs
hadden
geen
bezwaal'
tegen
Sparta - Feyenocrd, waarvan de opDe Spartaaan - H. F. C.
2-3
brengst ten bate komt van den bloed- propaganda del' C. C. S. A. voor hun werk
Bloemendaal
B.
F.
C.
0-4
op
de
scholen.
transfusiedienst, in, het Rotterdamsche
Alcmaria Victrix - A. F. C.
5-5
stadion bij. De wedsirijd eindigde in eel;
Van de Directeuren ~er middelbare
3-1 over winning voor Sparta.
scholen, welke scholen op de eente
, Aflleelillg II
plaats voor athletiek in aanmerking komen, werd zeer groote medi-werking onTweede~Klas~e A:
dervonden, terwijl dankbaar zij vermeld
ZWellUllen
de practische steun van de leel'aren en
S. V. V. - B. E. C.
5-3
leeraressen lichamelijke oefening.
Steeds Hooger - Neptunus
0-6
De O. C. S. A. stelt aUe jongens en
V. D. L. - Hoek van Holland 1-1
OFF. l\IEDEDEELINGEN N. I. Z. B.
meisjes vanaf 12 jaar in de gelegenO.D.S.~H. V.V.
4-2
heid een vaardigheidsdiploma te behaVan het bestuur del' N. 1. Z. B. kregen
len. De eiechen, welke niet te zwaal' 'zijn,
Tweede Klasse B:
we de uitvoerige officieele mededeelinpassen zich aan bij leeftijd en sekse.
gen teegestuurd benevens een recordVoor jongens zijn 4 leeftijdsgroepen
Unit as - D. O. S.
1-1
lijst waaruit we met genoegen zien, dat
in~esteld en VOOl' meisjes drie.
Alphen - R. F. C.
~-7
Indie op dit sportgebied nog lang niet
U. V. S. - The Rising Hope
2-0
Aan scholen, waar athletiek 'wordt onzoo'n slechf figuur slaat:
D. C. L. - U.·V. V.
J-2
cterwezen, ert di't is aan aUe' middelbare
scpolen het geval, kunnen deze diploma'S
Sliedrecht - Emma
l-3
Behalve de namen en adressen van cen mooie prikkel vormen.
de leden van het hoofdbestuur en die
Aftleeling III
De regeling is als .volgt: De C. C. S. A.
van de bestuursleden van aangesloten verstrekt stamkaarten veol' jongens en
onderafdeelingen en bonden zijn in deze meisjes; iedere leerling een eigen kaart.
T we e d e KIa sse A:
mededeelingen eok nog opgenomen na- Wordt nu tijdens de les (of OIl een spemen en adressen van aIle aangesloten ciale diploma- of schoolsportdag) aan
0-0
Rigtersbleek .- Sallandia
officials, vertegenwoordigers, kortom al- een of meerdere eischen voldaan, dan
13-3
Hengelo - U. D.
len die bij dezen bond zijn ge'interes- werdt dit door den leeraar op de kaart
3-5
K. H. C. - Borne
seerd..
2-1
Phenix - Zwolsche Boys
aangeteekend. Zoodra op deze wijze aIle
Rijssen Vooruit - Rob. et Vel. 4-1
voorgeschl'cven nummers zijn "gehaald",
Opgenomen' zijn verdeI' de notulen van wordt 'na opzending del' kaart door de
<ie algemeene vergadel'ing van 10 April, C. C. S. A. een ~eurig diploma uitgereikt.
Tweede Klasse B:
die verscheidene punten bevatten, die in
De C. C. S. A. wil echter een stap vel'·
de zwemwereld natuurlijk reeds bekend der gaan en' eok voor leerlingen van
A. Z. C. - Rheden
0-0
zijn, welke punten principieele kwesties Mulo- en lagere scholell de gelegeuheid
Quick - Zutph30nia
7-1
grondig behandelen en ens weI den in- open stellen om het schoolvaardigheidsS. C. H. - Be Quic.k
5-2
druk geven dat de ol'ganisatie dezer diploma te behalen.
'\V. V. C. - Doetinchem
2-1
spol'tbond vool'treffelijk geregeld is.
De C. C. S. A. stelt zich voor op plaatAfllceling IV
sen, waar de beheefte blijkt, examinaDe bestuursmededeelingen bevatten toren aan te stellen. Op plaatsen, waar
Tweede K'lasse A:
voor de Indische zwemwereld belang- afdeelingen del' N. I. A. U. 'zijn, zal de
l'ijke gegevens. Daarin spreekt het be- hulp dezer: afdeelingel~ worden ingeroe,2-4
T. S. C. - Hero
stuur o.a. oek zijn dank uit voor de pen. ,
,
6-1
R. B. C. - Zeeland!a
ltereidwilligheid ,van het lid van den"
Het feit dat diploma's .worden uitge1-6
De
Zeeuwen
Middelburg
Raad van Indie, den heel' J. H. B. Kn- reikt veor de behaalde prestaties zal een
4-1
Breda - VIissingen
neman, om het beschermheerschap dier stimulans van groote waarde blijken te
vereeniging op zich' te willen nemen, ~ zijn en de jeugdige athletiekbeoefenaars
T wee d e K I ass' e B:
terwijl een woord van hulde gebracht Jansperen tot mooiere prestaties.
wordt aan den heel' A. F. Ruimschotel,
De Hefde voal' deze sport zal dan van1--1, gestaakt.
die zich zoo verdienstelijk heeft ge- zelf komen en op den duur zal IndH~ blij- . V. V. V. - Wiilem II
3-3
Helmondia - E. S. V.
maakt bij de uitzending van de N. I. ken te beschlkken over een goed geselec6-0
De Baronie ~ Tegelcn
zwemmers naal' 'de Olympiade en die trerde
junioren-klasse waaruit stellig
daarom benoemd is tot Lid van Ver- een flinke voorraad cracks gevermd zal
T 'w e e d e KIn. sse 0:
dienste 'dezer vereeniging.
kunnen worden. I
Ii

Athletlek

Sport enSpel

.. I

"

•

School-othletiek

"

',,!

-------

Vervolgens worden de besluiten, van
het te Berlijn gehol1den F. 1. N. A.-·coilgres bekend gesteld/ terwijl lijsten' van
seniores_ en juniores-kampioenschappen
henevens een opgave van de nieuwe records sinds 25 Mel 1936 het geheelcompleteeren.
'
i'

K,\i\lPIQENSCIIAP BATAVIA
}{Li\SSE

1l~

I

'

lIedenavcnd om 7 UUl' zullen itt' cafe
Trianon onder leidihg van de B. V. '"El~
tre NOllS" de wedstrijden uanvangen on1
het I<'.nmpioenschap van BatavJp, 'ie
Klasse.
:-,'
Deelnemers zijn de heeren Belik, , de
Culonne, Tan Lian Ooan en T.an· l<oen'
San.
'Er worden pal'tijen gespeeld van
caramboles cadre 35 elm.
',:'
Het
lUidt :

programma
!

7 u u r:

9 u u r:

~

Beuk ~ 'd~ dB-lonne
'lflil)'(.,r
T. L. Ooall .:- ,T. K. San
Beuk l-- T.
San

de

•

•

voor

C~1011l1Q

1<.

"- T,

I~I

OQf\n

l/er./o/6
+Oan~'el~C'~

'~

'.
w

'

._

Sp,aciaal Sigaren·Magazljn
J,D E TABAKSPLANT"
(vjh f, H. Justman)
8atavia·C. Noordwijk 38b
Tel. Welt. 349
Bondoenq
Brugawag 39

Telofoon 1183
/I

NAP 0 LEO N"
Kwom
Zag

Overwon

PATENT
Ge%ondhcidspijp
Drooglooker

iUussolilli aan het sabelsche l'mell - zOllder masker!
bij zijll bezoek aall het It'ol'lun lUussolilli. De Duce be.
toonde zich een knap scher mer bij (lit gelloegelijk duel
'met een oUicier van dp; fascistische militie.

"WUI1Up

I

...,

•

li

f 1.75
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Off. Berichten
_.--........---Onderwijs

Met ip.gang van 24 December 1936 b'clast
met de waarneming van de dir~ctrlce van
de openbare Normaalschool. voor In1. hulponderwijz-eressen te Salatiga mej, C. H.
thans Eur. hoofdodes bij het
DONKER,
Voortgezet Inl. onderwijs aid gelijknamige
school te Blitar.
Bel!Oemd tot Eur. hoofdonderwbzeres bij
het Voortgezet Inl. Ond'cl'wijs en gepl. aid
openbare Normaalschool voor In1. hulponderwijzeressen' te BUtar mej, M. JELLEMA,
thans Eur. schoolhoofd van de Kartinischool
tc Malang.
Herbenoemd tot Eur. schoolhoofd en gepl.
aid Eur. school te Teeban J. D. PEN, ambtenaar van verlof uit Europa terugverwacht.
Overgepl. van d'~ Eur. school te 'Talldjoengkarang naar de gelijkseortige school
. tc Lahat de Eul'. ondel'wijzeres voor de eerste
twee schooltijden mej. L. V. E. HOEKE.
Met ingang van 14 Dec-cmber 1936 overgepl. van de Eur. school te Tjiandjcer naal'
de Eur. school te Kraksaan het wd, Em,
schoolhoofd A. A. M. H. DIMOULIN.
Overgepl. van de H. '1, S., te Wonogiri naal'
die te Wonosobo de Inl. onderwijzer SOERADI.
Overgepl. v/d H. I. S. te Demak naar die
te .Woncgiri, de· Inl. hulponderWijzer SOELADI alias TJIPTASOEDARSA.
Ov'crgepl. v/d Eur. school te Poerworedjo
naar de gelijksoortig'e school te Keboemen
de Eur. onderwijzer J. R. SCHW -k\B.·
Overgepl: v/d Eur. school te Depok naar
de gellJksoortige school te Pladjoe de Eur.
hooldonderwijzer L. VAN DER LINDEN.
Overgepl. van de 1sle Em. school toe Salatiga naar de Eur. schoOl te Blora de tijd. wd.
Eur. ondel'wijzeres voor de eerste twee
schcoltijden mej. M. F, TUYNMAN.
Ovcrgepl. van de Eul'. school te Loemadjang naar de gelijksoortig-e school te Soemel~ep de Eur. onderwijzeres voor de eerste
twee schooltijden mej. C. H. DE HAAN.
Overgepl. van de Eur. school toe Kertosono
naar de gelijksoortig'e school te Garoet de
tijd. wd. Eur. pndenvijzeres voor de eerste
twee schooltijden lU'8vr. L. M. BRUNET DE
ROCHEBRUNE.
Op verzoek met ingang van 30 November
193ti, eervol onthev-en haul' tijd. werkzaam·
stellwg als wd. Em. onderwijzeres voor d~
eerste twee schcoltijden aan de openbare
Eur. lag. school te Kebcemen mej, S, A.
EHRENCRON.

Volksge-zondheid

Bepaald, dat de tijd. wd. gouverne.
!nents arts C. G. VAN DER HEIJDE met
mgang van 1 Januari 1937 belast wordt m-et
de uitoefening van den G'cwestelijken dienst
del' Volksgezondheid in de residentie Bangka
met uitncodiging aan het Hoofd van de
Bangkatinwinning
om betrokkene nevens
zijn functie te belasten met de werkzaamheden van E-erstaamvezend bedrijfsarts.
Benoemd tot gouvernementsarts te PadanO'
S~dempcean dr. AMINOEDDIN POHAN,' ci:
viel g'eneesheer te Padang' Sidempoean tevoren Gouvernements Indisch arts.
'

I

.

\

I

Genie

Overgeplaatst van den Automobieldienst te
Bandceng naal' het Detachement van d'en
Automobieldienst te Weltevreden als com.
mandap.t de 1e luitenant doer Genie B W J
VAN DER LINDEN.
. . .

ee.

Billnelllandsch Bestuur

Tcegevoegd Ran den gouverneur van WestJava met standplaats BataVia de in de Provincie West-Java geplaatste adspirant-controleur 1111'. D. HOEN.
'l'opografische dienst

Wegens langdurigen dienst twce maanden
binnenlandsch verlof verleend aan d-en
adjudant-ollderofficier topog-raaf F. F. F.
BRAUNS, door te brengen te MagelanO'
bUjft na ommekomst van verlof ingedeeld bij
!let Sul)sistentenka(~el' te Weltevreden 'en
tewerkg'2steld bij de Triangulatiebrigade aldaar.
J\rtillerie

I

EEN KEURIG
,ZAKDOEKJE

GRATIS
Vier stukkcn Lux Toilet Zeep, de
uitverkoren schoonheidszeep det
filmsterren. SierJijk verpakt m<:t
fraai adreskaartje en dan nog een
keurig zakdoekje; vormt dit alles
te samell niet een ideaal kerstgeschenk ?
En dez~ keurige
kerstverpakking is verkrijgbaar
voor de gewone prijs van 4 stukk~q
Lux Toilet Zeep, zondeF dat U
iets extra betaalt,.',·', ,.~~\aa·r de
yoorraad is beperkt·;::'zorg dus da~
U spoedi b van deze aanbieding
gebruik maakt.
',Nog heden
bestellen bij Uw winkeliet.

LUX

TOILET ZEEP

Aantrekkelijk !

Modern -

:f4

",

De kU9itein del' Al'tillerie ir. T. C. N.
CANTER VISSCHER uit Nederland ver\~:':lcht, is bij aankoqlst in Indie, geplaatst
blJ het Korps LuchtdcelartiUel'ie te Soerabaja.
,
Tot den cursus voor opleiding tot sergean~-hulpm,~gazijnl11eester, welke op 2 Ja·
nuan 1937 blJ het V. M. v. O. te Tjimahi zal
aal!Vangen, zijn toeg--elaten de sero'eanten
del' Infal~terie DREITSCHAFT. VAN/::) MILT,
DE BOER, BAKKER. LEEMAN, STEL, VAN
DER ZEE, DERKSEN. VAN ES, en de
fouriers LAENEN WOORDES en SCHUL'ZE
Bevord. tot sergeant-majoor-pyrotechnist
de sergeant-pyroteclll1ist VAN DONOEN in
garnizoen te Bandoeng.
'
Idem tot sergeant-pyrotechnist de Europee2che brigadier-pyrotechnist VAN IELEN
in garnizoen te Bandoeng.
'
Iu- en Uitvoen·. en Accijn~n
Ann de onderluitenants-magazijnmeester
VAN HEUKELOM en CATS is met ino·anO'
Benoemd tot\ ambtenaar 4de klasse bij den van ulpmo Augustus 1937 op verzoek e;l'vol
dienst d'cr I. U, en A. R. J. LANDMAN, ontsl,ag v-el'leend l~net behoud van recht op
thans tijdelijk belast met de waal'l1eming p2nslOen.
van die betrekking.
Fillallciihl
Wegens zesjarigen dienst acht maanden
verlor naar ~uropa vedeelld aan L. MULOp verzcek, wegens volbrnchten dh~nsttijd
LER, ambtenaar 4de klass'e bij den dienst
del' 1n- en Ultvoel'l'echten '211 Accijnzen te met illgang van 26 December 1936 eervol en
Soerab..'lia, met bepaling, dat hij zljn betrek- met recht op pensioen uit 's Lands diep.st
ontslagen A, N. J. PIETERSZ, landskasking op ~3 Januari 19J7 zal nederleggen.
Hmbtenaar lste klasse, algemeen ontvang'er
van ·s Lands kas te Soerabaia.
Staatsspoorwegen
Belast met de waan~eming del' betrekkinO'
(>
1',
1-1
Wajlbach - Kolenla
Geplaatst bij den stationsdienst te Soem- van landskasumbtenaar' 1ste klasse en op:
, \ 10 }{.M.WE'GWEOS'flUJD
bajakotta de tw: adjmlct hoofdstationschef g'cdrugen het beheer van's Lands kas te
0-0
Kerkrade - Limbul'gia .r
Scerabaia, J. DINSBACH, thans landskas1;'. A. LOKOLLO.
2-2
Falemig
Sittard
ambtenaar 2de klasse en gepl. bij, gemelde
De N. r. A. U. ol'ganiseel'~ Zondag 20
Overgepl.
van
den
o'sJationsd:enst
te
Soeka5.
3-5
~ortclub Emma - MatuUs
December a.s. een 10 knl. wegwedstl'ijd,
rabajakotta naal' llet 'Exploitatiekancor te
3-4
Groene ster - Miranda
waal'voor' het volgende traject is uitScerabaja, de statiOl:scll'd P. W. J. F.
Scheepvaart
.
BREUR.
;
gestippeld :
OVe1'gepl, van, den statiol1sdienst te Soerabaja-Goebeng naar dien te Loemadjang, . Overgepl. van het g'ouvel'l1cments s s AlStart orn 7.30' u. Vll1. B. V. C.-clubhuis IAlc!ltvlla"l
de statiol1schef lste klasse p. F. SOHEL- debaran" te Soel'abaiu 'Oedjoeng op het gou..
vcrnements 5.S...Arend" te Tandjon O' Priok
KERS.
.
-' - Koningsple~n Zuid - Lttan Holle t:J,
de Ie ofticier C. HOKKE.
Keoon 8irlh !--- Tanah Abang West Overg~pl. van Sidotopo naar Kalibaroe de
opzichtel' lste klasse A. J. D. LEPEZ.
Rijswijkstruat - Noordwilk ...:- Sluisbrug
Justitie
Ovel'gepl; van Scerabaja-Goebeng naar
Jitn 1\lollisoll
-.. Roomsehe Kerkweg ..- \VaterlooSidotopo de two opzichter 1ste klasse M. TH.
plehl- Willemslaan ---: Spool'weg, over
Bepaald dat d'~ aanspraak vall den TechM. PIETERSZ.
Ben Reutertelegram uit Brokell Hill
-:- l'echt. door Frombergpal'k ' - Konings.. .
van Klakah naar SO'crabaja- niscll
ambtenaar bid strafgevangenis en
Overgepl.
maakt
meldirig
van
:MollisOllS
'vertrek
lIuis van Bewaring te Soerabaia CHR VER.
Goebeng de opzichter O. H. PERle.
plein Neord ;- Koningsplein \Vest Overgepl.
van
Djomb-ang
naar
Klakah
de
STEEGH
op buitenlandch verlo! \vegens
Koningsplein Zuid -.:... Tot· aan Oemeente van. daal' om' 5 uur 10. Om 11 uur 50
opzichtel' MOEDJANI,
langdurigen diel!st W'ordt veranderd in aanplaatselijke
tijd
arriveel.'de
hij
te
KimSec'l'etarie -:.... links af naar de racebaan
Overgepl. van den stat:Ol:sdienst te Soe- spraak op binnenlandsch verlof, te verleenen
- deze, ' op de trainingsbaan op de rech- berley om te 11 uur G. M. T. wedel' van· rabaja naar dien te Klakah de two rangeer- VOOl' den tijd van 'zes Jlluallden, door te brengen te Amboina met bepaling dat hij zijne
meesl'cr 1ste klasse KOEKOEP.
terhand volgen - eindpunt \>'001' de daal' te vertrekkell.
Overgepl. van den stationsdienst te Djem- lJ2trekking zal nederleggen op 11 Decembel'
tribune op het raceterrehi.
I
bel' naar dien te Soetllberwadoeng de sta- 1936.
'Veor d~zen wedstrijd, waarvOOr een
tionsbeambte ATMODIWIRJO I.
aantal' fraaie prijzell Zijn uitgeloofd,
Ov'erg-epl. van den stationsdienst te Soem:.\Iarine
bel'wa<lceng naal' di'211 te Djember de statiheeft de firma, Gerritsen & }lan Ke'm-,
'~'
onsbeambte DARMODIWIHJO.
bij· den Ol~derzeedienst de luitennnt
pen een keurlg& ,.bekel"· en de firma V. .
I
l
Ovel'gep1. van <len stationsdienst te Pa- tel'GepL
Zee del' 2de klasse K G. TiEL, verwacht
Olislaeger & Co. een ktinstvoorwerp beV ~ l~
I ~
pal' l~aar dien te Kediri de haltechef 2de uit
Nederland.
schikbaal' gesteld.
'..'..;t'
klasse GODELAN.
Overgepl. va~ den A.B.~dienst te Treng· . <?,epl. alb van Ih·. Ms. "Piet Heil1" de ofDe prijsuitdeeUng heeft plaats op het. die zich op' de lucht-maileditie van
galek naar den stat:onsdienst te Djombang- f.Cl'2l' van den Marine stoomvaartdienst del'
l'ace-terrein, onmiddellijk n30 anoop van het Bat. Nie.~ws~lod hebben geabcn.. kotta
1ste klasse J. N. GONS, venvacht uit Nede tram-stationsbeumbte SOERATNO. derland.
'
den wedstrijd.
. Voor· deelnemers is het overleggen van neerd, %enden ons ongevraagd de
qepl. bid Ma'ri11ekazerne ,.Oedjoertg" de
Boschwezen
ofhcler van den Marine Stoornvaartdienst
'een certificaat vangoep.keurihg door hOOgsfe roftOitingen.
del' 1ste klasse H, VAN DER BRUGOE v.er'een geneesheer Yerl}lichtelld gest~ld.
De boSchopzienel' K. A. HAASE is belast wacht uit Nederland,.
''.,
met het ressort Kediri met de residentie·
Belad met de waarneming del' betrekkinO'
hoofdplaats Kediri als stal\dplaats,
van radio-telegrafist bij de.n Weerbel'icht~n:
Oit traject lljkt orts minder goed geDe boschal'chitect le klasse F. L. MEN'l'E dlenst van het Koninklijk Maanetisch' en
kQz~n omdat tweemaal de 3poorbaan Abonnementen f 3.- per kwartoal
Is belast met werkzaamheden In de hout· Meteorologisch Observatorium, M ZUR
4,.....) I
gekrulst moet word~n, Niet ,aIleen kan (bultenland
vesterij ~{odjokel'to met de afdeelill&shoofd .. BU,ECHEN, - mnandgelder biJ aenooemde in.
plallts ModJokerto ftls stan<iplants,
in e~n Qrle-\nlnuten.. opontho\\<\ cell tl\"
rlcl\t in i ,
"
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Zeesen
Zender's: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
20.30 uur), DJB 19.71 en DJA 31.38

Radio-programma '5
20.15 Nieuws.

DONDI~RDAG

20.45
21.30

Nirom

21.~0

21.50
22.00

Batavia I 126 1\1.
18.03
18.15
18.45
19.00
19.20

20.00
• 2'0.30
20.55
21.45
22.00
22.30

Populair allerlei.
Op verkennlng,
Persberichten.
opera-concert,
Het Nlrom-Orkest.
Algerneen buitenlandsch . weekoverzlcht door den heel' J. H. H.itman.
Populair concert Nirom-Orkest.
De Mllls-Brothers.

Golfll~.ngte 25,.l

l\I. Azie- ultzendlng
Nieuws.
Concert.
Nieuws (Engelsch).
21.30 Nieuws (Japansch).
21.45 G'€deelten uit de opera "Aida".

Dansmuzlek,

22.30

Sluiting.

21.50
22.00
22.30

23.00

u, V.
Batavia I 126 ~I.,
6.30 Gyrnnastiek,
6 4.5 Luchtige gramophoonmuzlek,

Opera-klanken,
Zigeuner-muziek.
Concert door de muziekclub "OudBatavia".
Gramofoonmuziek.
Phohi-relay: over "Internationale
Arbitraze"
Gramofoollmuziek.
The four happy Toplmies.
Gramofoonmuziek,
Sluiting.

7:00

18.15
19.00
19.20

11.00
14.30
17.00
17.30
17.45
18.00
18.15
13.45
19.00

11.00 Oambang-kromouguiualek,
17.30 Chineesche 111llziek.
18.00 Arabische muziek.
18.30 Alllboneesche liederen.
·19.00 Nieuws.
19.20 Ha waiianmuziek.
19.30 Voorlezen uit den Kor'an.
Harmoniul11-0rkest.
22.00 Sluiting.

20.30

20.30
20.45
21.15
2).3Q

Chazidah.
Al'ubische liederen met zang.
Moderne Arabische muziek.
Bluiting..

Phohi
.,

'\ '

25.57

~I.

'21.00' ;Wilhelmus.

21.05 Gl·amopl1oonmu~iek.
21.10 ' Persbel'ichten.
, ·21.2Q" Grarilophoonmuziek.
21.30 Dr. A. R. Zilnmerman, sprcekt ove:,
,,In,ternatio:nale Arbitrage".
.
21.50 Tweede Ier.3che gramophoonplatellconcert,
22.20 "Men verlangt per ... ", callserie,
22'.40 Dansmuziek.
2~,OO Shtiting.

Z"eesell
; \Zc1lders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
, 20.30 uur), DJB 19.74 en 1)J/\ 31.38

Volkslied.
18.30 Lichte, muziek.
19.30 Nieuws (Engelscl1).
19.45 Licllte muziek.
20.25 Gl'O'eten aan de luisteraars.
20.30 Nieuws en economisch overzicht.
20.45 Quintet Ope 165 van Fr. ScllUb€rt.
'21.30 Nieuws en economisch overzicht
(Eng. DJE en DJQ, Ned. DJA en
DJB).
Radiojoumaal.
21.45
22.00 Ie akte van "Die Walkuere".
23.00 De dichter Otto v. Taube spreekt.
23.15 "Die zertanzten Schuhe", sprookje
van Grimm.
23.30 Sluitins.
18.25

B. B. C.
Zenders : ' GSII 13.97, GSF 19.8~
Big E'en. "Del' Bettelstudent·,.
Ciu'ellla-orgeirecital.
"Food for thought", causerie.
De B.B.C. Singers.
20.30 Nieuws en mededeelingen.
20.50 "Soft lights and sweet music".
21.15 Sluiting.
'
Zenders: GSII 13.97, GS.lt' 19,82 GSB 31,55
21.30 Big Ben. B.B.C. Dansorkest.
22.00 Concert' B.B.C. Empil'e-Orkest.
23.00 "Under Big Ben.", causerie.
23.15 Militaire muziek.
24.00 Nieuws en mEXtedeelingen,
0.20 Gramophoonmuziek,
0.30 Sluiting,
18:30
19.32
19.55
20.15

PUl'is-Coloniale
18.25
18.30
19.30

Zender TPA 2. 19.68 l\l.
Volkslied,
'
Concert (relay Radio-Paris).
Nieuws (Engelsch).

11),45 Concert (vervoli).

BATAAfSCH[ AUTOMOBI[l MIJ.

2000
20)0
20.50
21.10 oramophoonmuziek.

.

I

ONE STOP SERVICE
Parapattan Gambir 62
Telf. Verkoopafd. WI. 2973

n.

_

CHEVROLET-eigenaars

Se r vic e I n ric h tin 9 ter plaalse, welke eeh
groote fabriek rechtstreeks achter vzich heeft staan.

Actual!tei ten.
Koloniale koersen.
Concert.
23.25 Kcersen,
2,3.30 Sluiting.

Golflengte 25.,. M,
20.30 Nieuws.
20.40
20.50
21.15
21.30
22.15
22.30

i\zie~lIlt:lendil1r

, Laat

Viool-recital.
Causerie.
.
Nieuws (Engelsch).
V<>caal en instrumentaal concert.
Causerie.
Nieuws.

25.57

~r.

Vergadering Phohi-Club.
Viool-recital.
Wat verlofgangers g~arne
weten, causerie,
22.15 Viool-recital,
22:30 Causerie: "Heimwee",
22.50 Gramofoonmuz1ek.
23.00 61u1t1ng.
21.25
21.40
22.00

"

o

Nieu we Erres Radio
De prestaties van Erres Radio, de
pioniers op het gebied van wisselstroom
gevoede ontvangtoestellen voor de Indisehe markt, voor het komende seizoen
willen zijn ongetwijfeld buitengewoon te noemen,
Erres opent het ;seizoen met twee superheterodynes in de mlddel1- en dure
pl'ijsklasse, toeste}len, nlet alleen Qnge~

U een

CluiEVROLET demonstreeren en

vraagt eens

P. 1\1. Y.-

21,.00 Wilhelmus.
21.05 Gramophoonmuziek..
21.10 Persberichten.

hiermede

aan de goede zorqen toevertrouwd van
de
qroolste . en
best·geoutilleerde· Aut 0 mob i e I

21.40
21.50
22.00

19.30- Miiitair~ muziek.
20.15 Het Mar-ek Weber orkest,
21.00 Cocktail-programma: Serieuze muziek.
21.30 Dansmuziek.
l\NDEIlE ZENDEI~S
22.00 Phohi-relay. Causerie: "Wat verlofgangers gaarne willen weten".
22.20 Gramofoonmuziek.
Nir(}lll: Buitenzorg 182 M., Cl1eribon 105
22.30 Phohi-relay. Causerie: "Heimwee".
M., Pekalongan 92 M" SoekabO'cmi 193 M.,
r
22.50 Gramofoonmuziek.
B::ll1doeng 120 M., en de i\rchip~lzenliers
23.00 Sluiting.
Handocng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) en
29 M, (P M N), Soerabaia I (Y D B) 25 M.
tusschen 8.00 - 14.30 ,en 31 M. (Y D A) van
Halltloeng
6.30 ~ 8.00 en's avonds, Tandjong Priok
58.03 M. en 90.6:f lU.
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 -- 14.30 en op
99 M. (Y D A) ,van 6.30 - 8.00 en's avonds.
6.00 Gramofoonmuziek.
Nirol11 Oost- en Midden-Java: Soerabala
9.00 Lichte muziek.
II 196 M., S'Cnlamng 122 M., Malang 191 M.,
10.00 Vourmiddagconcert,
Djokja 181· M.• Solo 188 M., Tjepoe 186 M.
11.00 Sluiting.
B.R. V.: Buitenzorg 156.25 M., Soekaboe13.00 Lunchcol1c-ert.
wi H2.18 M.
15.00 Sluiting.
Radio- Vel'. Midden-Java: 161.29 M. ell
17.00 Theeconcert.
88 M.
18.00 Ph~llO- voordracht,
Alg. Radio Ver. "Oost-Java": 109.89 M.
18.20 Ha waiianmuziek.
61.29 M.
18.40 Persberichten. Op 90 M.: Muzikaal enLuyks
Batavia (C,) H3.01 M., aIleen werkprogramma.
dagen
8th - 10 en 5% - 8 uur.
19.00 Orgelconcert.
Erres. W.-Java Bat, Y. D~ G. 4 105 M
\9.30 Drs. G. van Wingel'den spreekt over (regelmatig
op, uren. dat de overige zend.
Antoon Coolen.
stations zwijgen).
20.00 COllcel·t dear !let orchester SchonVall Wingen, Pekalongan: 91.74 M., Soeberner.
rabaja 140 M., Semarang 103.09 M., MaTusscll'C'n 20.00 en 2'2.00 heruitzen- goelang
91.74 M., Madloen 107.53 M.
ding interessantste gedeelte PhohiRadio lIolvast, Soeranaja: 159.5 M,
programma.
J
SiJlgapore, Z. H, I., 49.9 M.
21.00 Moderne composities.
Penang, Z. H. J., 49.3 M.
21.30 "Cavalleria Rusticanl\".
Kuala. LWllpur, Z. O. E., 48.92 en 110,10.
'
22.5(} Dansmuziek.
Philips-Radio, Eindhoven, elken Wocns.
23.00 Sluiting.
dagavond op 19.71 M.
Pitsburg (U. S. AJ 48.86 M. vana! 4 uw
30,
NirOlll (~Ialcisch)
Volkenbondszender (Radio Nations) 38.41
efl 31.27 M. resp. Zondag~ 6,09 - 6.45 en
B~lt.\Via II 190••
8.15 - 9.45 UUI'.
17.00 Galllbang Yang Khlm-muziek.
Uongkollg" 49.06 M., 31.49 ~., 19.75 M.
17.20 Javaansche gamelallmuziek.
of 16.00 M. 15.40 - 22.40.
18.00 Krontjongmuziek.
.
Rio de Jant-1ro (BrazilH!) 31.58 M. 5.30 18.15 Padvindershalfuurtje.
,6.15 uur (onregelmatig).
18.45 Moderne Chineesche 'Il1uziek:
Melbourne (AustralHH 31.55 M. \Voens.
19.00 Nieuws.
,dag, Donderdag, Vrijdag. Zat\:rdag 17.30 19.20 BeUoni-Orkest,
19.30 UUf.
19.30 Persoverzicht door den heel' D,
Rome 31.13 M. en 25.4 M. resp. Zondag
Koesoemaningrat. '
Maandag, Woensdagj Vrijdag vana! 6.30 , 20.00 Katjapi-Orkest.
8.00 uur en dagelijks 20.45 - 22.45; 6.30
1.30 uur.
.
Batavia II 190, Priolt 99
Madrid 30.43 M. 5.45 - 8.30 uur Zondag
22.30 Katjapi-Orkest (voervolg).
1.30 - 3.30 UUT.
23.30 Sluiting.
Ruysselede (BelgHH 29.04 M. 2.00 - 8.30
uur
'
Bandoeng II 103'
Vatlcaan-st.ad 19.84 M. 23.00 - 23.10 uur.
17.00 S<>endaneesche liederell.
Budapest: Zondags van 21.30 tot 23.30
17.30 Krontjongmuziek.
. op 19.52 meter. Maandags 6.30 tot 7.30 op
32.88 meter.
'
'Bandoeng II 103, (P~III 45 tot 22.00)
,BangkGk 19.20 M.· Maandags van 20.30 18.00 Chilleesche muziek.
22.00.
18.30 Javaansche gamelanmuziek,
Saigon 25.50 M. 19.30 - 22.00.
19.15 Eenige rumba·s.
19.30 Krontjongmuziek.
20.00 Balineesche g'amelanmuziek.
l\'1aleische Zenders
20.15 Amboneesche liederen.
Nirol11
Balldoellg: 103 meter.
2'0.30 Wt<lj8j11g-orangtooneel.
Nlrom Soerabaja II: 95 meter.
21.00 Soendanoeesch kluchtspel.
Nirom Semarang: 111 meter.
'21.15 Hawaiianmuziek.
Nirom Djokja,: 127 meter.
21 30 Britsch-Indisch Orkest.
~r~-zellder Solo: 36.30 meter.
22:00 Soen~aneesche W~deren.
Vallera, DjokJa: 87.97 meter.
Bandoeng II 103, Pi\IN 29~ YDC 20
Vorl. Bandoonr: 107.53 meter.
22.30 Britsch-Indisch Orkest (vervolg).
2'3.00 BeUoni-Orkest.
23.15 Chineesche muziek.
RADIO·NIEUWS
23.30 Sluiting,

Phobi

worden

Home (E. I. A. n.)

Padvindershalfuurtje.
Richard 'rauber zingt'.
Radiocursus in Stenografie "Groo-

te"

Zender TPA 2, 19.68 1\I.

20.45 Coneert (vervolg),
21.30 Ltteraire causerie.

Vervolg gramotoonmuzlek,
Sluiting.
Gramofoonmuzlek,
Persberichten.
Vervolg grarnofoonmuziek,
Marschmuztek,

Parls-Coloulnle

18.30 Concert (telay Radio-Paris).
19.30 Nieuws (Engelsch) ,
19.45 Concert (vervolg) ,
20.15 Nieuws.

Batavia. I 151.89 ~I., Batavia II Gt.GG M.
7.00 Ochtendconcert.
8.30 Sluiting.
10.00 Gramofoonmuziek, (AIleen Batavia

llatavi.\ II 190

19.30 Voorlezen 'uit den Kor'an.
Bandoeng II 103, P~lIl 45

Big Ben. Vartete.
.,Under Big Ben", causerie,
Rutland Squal'e- en New VictoriaOrkest.
"Tomniy Tune's Tours" no. 3.
Cello-recital.
B.B.C. Dansorkest.
Nieuws en mededeelingen,
Verslag cricketmatch.,

18.25 Volkslred.

B. R. V.

NirOll1 (~lalej§ch)

45

Persberichten.
Elck wat wils (serieus) ,

22.00 Holland~che cabaretkedjes,
22.30 Sluiting'.

21,30 Dansmuziek,
22.00 Krontjong.
23,00 Sluiting.

P~I11

per

Colvill,
7,44 Orgelvrecital.
8.10 Nieuws en m:ededeelingen.
8.30 Sluiting.

'I'heernuzlek,

20.10 Causerie "Armenzorg".
21.00 De Caroline Crooners.

Concert door het Orchestra "Tiplca".
Tusschen 20.00 en 22.00 heruitzending interessantste gedeelte Phohiprogramma.
21.00 Vroolijke wllsjes.

19.30 Adzan. Lezing over den Islam.

,

20.00 oramopnoonmustek,

Militaire muzlek.

·Nieuws.
Moderne Chil'!eesche muziek.
Ba11l1oeng II 103

b eke n d, dat de

CHEVROLET

Sluiting.
~U.l5 Sluiting.
11.03 Serieuze muziek.,
,
11.40 Voor de zteken U.K.R.O.S.-spreker). Zenders : GSII 13.9'7, GSF 19.82, GSB 31.55
12.00 Weerbericht.
21.30 Big Ben. Concert B.B.C. Northern12.03 Lunchmuztek,
Orkest,
12.50 Dansmuslek,
22.15 ,.Scientists at work", causerie.
13.20 Persberlchten,
22.35 Vioolsoli van Kreisler (gramophoon13.30 Populair allerrei.
platen) .
14.00 Gevarieerd programma.
22.50 Eddie Pola in "Twisted Tunes",
14.20' Persberichten (herhaling) ,
23.10 Verslag crlcketmatch.
14.30 Sluiting.
23.30 "The house fairy", hcorspel,
17.30 Lichte grarnophoonmuziek (zenders
24.00 Nieuws en mededeelmgen.
PLP en Soel'abaia 1).
0.20 Tango's.
18.03 Bijbelsche vertelling voor kinderen,

Bridge.
Het Royal Opera orchestra.
Persberlchten, on 90 M.: Muzikaal
programma,
19.00 Piano-syncopa tions,

Krontjongmuziek.

m a ken hie r m e d e

personenallsenverkoop van
auto's en vrachtwagens voor B a t a v i a en,
omstreken
1 DEC E M B E R . 1- 9 3 6
van ..de
door ons in handen werd gesteld

Zel1Clers: GSP 19.60 GSD 25.53 GSC 31,32
, 6.30 Big Ben. vartete.
6.47 Recital: Norman Walker (bas).
7.00 "Empire magazine",
7.30 .Anina of Pettorano" dcor H. H.

19.40

8.00

18.00
18.15
18.40

' SO€ndaneesche liederen.

W ij

D. B. C.

19.20

Gramophconmuzlek (alleen over de

5 archipelzenders) ,

58.03 ~I. en 90.63 lIe
17.00 Filmmuziek en zang,

18.00
18.30
19.00
19.15

21.45
22.00
22.15
23.15
23.30

18.30
18.47
19.02

Nil' 0 III

Gymnastiek,

B~ndoeng II 103, PI.P 21
17.00 i Arabiscl1'c liederen,
17.15 Javaansche gam'elanmuziek.
17.30 Chineesche llluziek.
17.45 Alllboneesche liederen.
Balldoellg II 103, PMII ,15

i

Zellders: GSII 13.97, GSF 19.82

Bandoeug P. 1\1. Y.

19.20
20.00

Nieuws.

----------~------

Batavia I 151.89 M., Batavia II 61.66 M.
17.00 Gl'amofoonmuz-iek.'
11.30 Persbertchten.
17.45 Gramofoonmuziek.

21.15
21.30

Koloniale koersen.
Cone-crt met soltsten (vocaal en instrumentaal) .

It

Lichte muziek,
Groeten aan de luisteraars.
Nieuws en econornisch overzicht.
Rijn-liederen.
Nieuws en economisch overzicht
(Eng. DJE 'cll DJQ. Ned. DJA en
DJB).
•
Ractio-journaal.
Voor de jeugd,
Gevarieerd programma.
Sonate in d kl. t. van Mozart.
Sluiting.

.

Causerie: Het leven in Parijs.

20.30
20.45
21.15

Populaire gramophoonmuziek (z-endel's PMN, Priok, Soerabaia I en

B.

18.00
18.30
19.30
20.00

Internationale kroniek,

Nleuws (Engelsch),

Horne (E. I. 1\. Il.)

YDC).

23.00

Cop..cert (vervolg),

23.25 Koersen.
23.30 Sluiting.

Argentijnsche tango's,

Volkslied.
Lichte muzlek.

18,25
18.30
1930
19:45
2025
20:30
20.45
21 30

naar

de

bet a lin 9 s v 0 0

r w a a r d e nl

N.V. GENERAL MOTORS JAVA HANDELMIJ.
Tandjong

Priok
21632

..
kend schoon in weergave, mu'al' tevens
opvallend gracieus in uitvoel'ing.
Wat de kastjes betreft heeft otto van
Tussehenbroek, de bekende Hollandsehe
binnenhuis-arehlteet, deontwerper del'
kastjes .van Erres Radio, zlehzelf dltmaal
overtroffen.
Dit is ultra m.odern mel."tbelmakerswerk, zooals wij het nog niet aansehouwden.
'
Modern -in den goeden zin van l~et
wooI'd, zonder buitenissigheden, strak
van lijll en op de dagelijksehe praetijk'
ingest.eld. De dagelijksche praetijk, die
vereischt, dat ieder, ook de volkom:3n
leek, deze ingewikkelde
instrumenten
zal weten te bespelen.
Wat opvalt, is, dat de ronde schaal
vervangen is door horizontale liniaalschalen, die, behalve dat z~ zioh betel'
bij de lijnen van het geheel aanpasS€n,
ook op technisc'he voordeelen kunnen
bogen, waarop we hier niet verdel' zullen Ingaan.
De geluidsweergave del' tD€stellen is
tot dergelijke perfectie opgevoerd, dat
men moeite zal hebben het ondel'scheid
te constateeren tusschen aether-muziek
en het werkelijk spelende orkest.
De KY 221, het
duurste toes tel, heeft
een novum voor deze mal'kt in den
vorm van een varla- '
bele selectiviteitsregelaar.
Hiermede
kau).- van gevaltot
geval - de meest
gewenschte se1ectlvl~eit worden inge-

steId,

De
bandbreedte "
Is te regelen tusschen ongeveer 7 en
1.5 ,Ki1<>herz. Een gemak voor den luisteraar is nog de
zichtbare 'afstemming, in het apparaat aanwezig in
den vol'm van een
Neonbulsje, dat bij
de Julsre afstem..
mingo Qver een: ma..

M

, _
r

ximale
wordt.

lel1gt~

tot oplichten gebracht normale huiskamer overvol met geluld
kan worden gevuld.

Het hijzonderc van dit toestel is verdeI' gelegen in een all-round tot het
uiterste doorgevcerde detailverzorging.
Er is nergens gespaard, waar economie
cen beperking '"001' 118t toestel zon hebh~n beteekend. Opvallend
fraai i.s de
ruim geditnensioneerde horizon tale to~
stelkast met verlichte afleesschaal. De
kast is kunstzinnig ontworpen: en van
r,otenhout, waaman palissapder op sommige plaatsen een wal'me glans verleent,
De schaal heeft een zwart fond, hetgeen
de aflezing vergemakkelijkt. 's Avonds
blijkt nog de decoraticve waal'de del'
licht-effeeten van de schalen voor de
versehi1l~nde golfgebieden.

, De I{ Y 221 is een zoogenaamd "allwave" apparaat ill den waren zin des
woords. De golfbereiken van 13-200 lYietel' sluiten aan en overlappen elkander,
met uitzondel'ing van het gebied van
570 - 750 meter, hetwelk me-est uitvallen, omdat de golflengte del' mlddelfrequent versterker in dit gebied ligt.

Het betreft hier dus een toestel, bij
uitnemendheid geschikt voor den vel'lofganger die ook tijdens zijn verblijf in
Nederland' prijsstelt op sublieme radioontvangst.
De Erres KY 2~0, het midd~nklasse
to~stel, komt qua uitvo~ring in groote
trekkel1 overeen met de KY 221. De geheele opzet van het toestel is eehter
\Vat de lampen betreft, is de AF B.
veel eenvoudigel' gehouden,
ing'elascht als eerste hoogfrequent verZoo ontbreekt hier de neonafstemsterkel' lamp. Daarop voIgt de o~tode
AK2 als menglamp, de AF B als middel- ming, terwijl de eindlamp AL4 sleehts
frequent versterker, de A B (J 1 als de- een eindvermogen heert van 12 \Vatt,
tector, tevens eerste laagfrequentlamp, hetgeen echter nog steeds zeer ruim te
terwijl als eindlamp de AL5 fungeert, noemen va It. Het golflengtebereik van
welke 18 ,Watt anode-dissipatie toelaat. de KY 220 loopt van 13 - 6Otio -meter,
De gelijkdchterlamp AZ 1 levert ten- en het toestel is dus niet bruikbaarin
slotte de anode-spanningen. De' zeer Europa.
ruime eindlamp beteekent, dat iedel'~
Wij zijn ervan lovertuigd, oat Erres
ook dit seizoen zijn positle in het front
del' internationale radi()-technlek volkomen handhaaft. Doeh dit wi! geenszins
zeggen, dat iedere buitenlandsche tendenz tot het uiterste gevolgd werd. Ieder
land stelt zijn 'Ispeciale eisehen aan radio-toestellen,eischen, die opgelegd worden door geografi~ehe verdeeHng der
zenders, de golflengten. en nog andere
factoren. Bovendlen spl'eken nationale
smaak ell mentaliteit een hartig woordje mee.
Erres verkeert in een positle om met
aIle genoe:mde' eis,ehen, voor wat de Indische markt betreft, terdege rekening
te kunnen houden.' En wellieht schuUt
Erres' succes weI daarin, da t Erres zoo
bij uitstek ·is: Het Nederlandsche toe"
stel na301' Nederlandsehe smaak voor den
in de tropen levenden Nederlander.
Voorwaar, dit zijn twee Nederlan<ischfabrlkaat toestellen, waarop ledere be·
zltter trotsch 2al aijn.

.

'

..

