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'I'erwijl het Engelsche Volk zich voor-.
beretdt op 'de kronlngsreesten, is plotsellng in het Brltsche Rijk 'een ernstige
constitutioneelekwestie gerezen in verband met de, plannen van Koning
Edward VIII om In het huwelijk te tre-I
den met een Amertkaansche, van geboorte miss Wallis Warfield, ges~heid~n
echtgenoote van zekeren mr. Spencer
en zekeren mr. Simpson.

Eenige kantteekeningen op de \tele:grammen zijn ter verhelderlng gewenscht.
In sornmige bladen is gtsteravond gesproken van plannen van den Koning
om een morganatisch huwelijk te slutten. Daarvan schijnt geen sprake te zijn,
want volgens de "Daily Mail" wordt een
, dergelijk huwelijk thans juist als comprornls voorgesteki.
Een morganatlsch huwelijk, ook wel
.Jurwelijk met de Ilnkerhand" genoemd,
is Immers. .nlet alleen het huwelijk van
'een vorstelijk persoon beneden zijn
stand, het is tevells een huwelijk met
bepel'kte voorwaar»ell, waarbij de vrouw
en haar kinderen niet deelen in rang
en stand van het hoofd' der huwelijks-
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Gerucht over Neder..
landsche erkenning
van Franco

tvur

•

Noor een Reuter-telegram uit
l.issobon meldt heeft Redic Salamanca gisteren officieel omgeroepen, dot .Nederlond de regeering van Franco heeft erkend.
Uit den Haag komt echter
een Aneta-telegram, waarin gemeld wordt, dot de regeering het
bericht van de erkenning van'
Franco door Nederland tegenspreekt.

juridische beteekenis is, heett in het
Engelsche staatsrecht de kronlng w~
zenlijke beteekenis voor het verwerven
der Kroon.
Hoewel Edward VIII op het oogenbllk
reeds de volledige staatsrechtelijke bevoegdheden van den Koning bezit, wordt
qij dus eerst vpl1edlg trr de Koninklijke
waardigheid bevestigd door, de kroning.

"

Roman

een Koning

Britsch Imperiltfn,' in een Constitutionee!e Crisis
A: .

Zal, Edward Mrs. Simpson huwen?

Bladen)

BINNENLA.."fO

De zg. .gehelme clausule" van het Japrmsch-Duitsch
verdrag vermoedelijk uit
.5ovjet-bron.
BUITENLAND

Nadere bijzonderheden inzake de CO\1St!tutioneele crisis in Engeland in verband met
huwelljksplannen van den Koning. - Blijkens een telegram van de deputatle van Lagerhutsleden in Madr.id gebrulken de Witten
gifgas. - Wolken pakken zich boven China
samen, - Japan~che landingsdlvlsle in Chi-

na

geland.
BrJ3LADEN

Het Derde Blad': Villanus over de opzeggtng van het Rijnvaart-verdrag. - AIlerlei uit Nederland en het Bultenland,
Het Vierd'~ BIad: Vool' de dames.
Het Vijfde BIad: Sport- en Handela,Naal~ Havas nader uit Louden 'selnt,
nteuws, - Scheepsberichten. - Examens. -.
heerscht de meening, dat er geen abdl- Personalia. - Radio-programma's.

Ernstige bezwaren van hat Kablriet

l~ijk' en DOIU;Il;OIlS

iJlorgltllltt;sc!l lutlvelijk misscliien nlet ultgesloten

catle-plannen bestaan, daar uit de berlchten over de laatste officieele besprekingen kan worden opgemaakt, qat een
compromls toch mogelljk is.

De polttleke situatie, welke uit de
huwelljksplannenvan Koning Edwa.1rt.

is ontstaan, wordt in Dowlling,~treet
een constttutloueele crisis. ge}~enld,.
en
Reutertelegrammeu van heden
gaun zeer uitvoerig in op het gfschU,
dat llaar aanleiding hierva.i.: ,h~,~
schell den Koning en zijn -lnin~t~:r:'s.
is gerezell.
, i,

In gezaghebbende kringen wordt In~ tusschen gewezen op het feit, dat want neer de
gemalin des Konings geen Ko:
ningin zou worden, zulks ernstige moeilijkheden zou veroorzaken,. hoofdzakelijk
;I ten aanzien 'van (Ie verhoudlng
der
,
'dominions tot Engeland.'. De eenige
schakel tusschen En'geland en de I dominions is immers de Kroo~, aangezien bij
het Statuut van )Vestminster aan de
dominions onafhankelijkheid werd verIleend. Een morgallatisch huwelijk, ~ou
I
'
I tot gevolg hebben, dat de band tuss'chen
I Engeland en de dominions kan worden
I
I
verbroken. Waarnemers legge~ er den
: I nadruk op, dat vertegen~oordigers van
;I
' ,
i de dominions hierop herhaa}delijk en
met klem hebben gewezen.

de

<,'

I

Wanneer deze door de huweliJksplannen geen V08rtgang zou hebben, zou een
Nadat Baldwin' woensdaga,iofd~,:P1et
impasse
ontstaan,
die
onmogelijk
Val}
~den.
Koning in Buckingham Pala~e)'e~n
gemeellscha~.
langen'duur zou kunnen zijn. •
'langdurig en efllstig onder~'lOu~ ".,l~ad,
Uit de telegrammen van hede!l. valt heeft' de Premier .gistermorg'eQ )e$pre"Morganatisch" schijnt afgeleid te zijn
nlet
op te maken of de, s~orm boven En- kingen gevoerd met de ministers e~: lel- i
van het Gothische '"morgjan", beperken,
geland
reeds 'zal luwen .indle}l de Ko- d
d
ositie partl'jell i'eder a: f'Z"'ll
terwijl het ook verwant schijnt t~ zijn
- ~+ ,
,
•
nin(Y verklaart dat hij slechts een mor- ers ,er opp,
k ,Y~.
d
aan het Oud-Duitsche "morgangepa",
o
,
_'
derlijk.
Naar
verluid\r,
heb,be,11.
,q?,.
' ',.... ,ez~, "I
ganatisch huwelijk wenscht aan te gaan
" morgengift, de gift van den man aan of eerst indien hij geheel van zijn hu- laatsten Baldwin's hquding ,a,lge~~~n 1
zijn, vrouw op den ochtend na het hu. ,
goedgekeurd. Ook in hOfkringen,.l1eeJ;',~cht I
wehjksplannen afzIet.
t
t· it it'D Voning ontba:oct.
weli.tk.
groo e ac lV e . e , n " , .. ':,r"
Zooals de zaak thans staalt sChijnt,1 voornaamst~ personen uit zijn ge~olgf-pe
Het "Matrimonium ad morganaticum
weI overwogen te worden of een huwe- Hertog en de Herto~.ln van York kee~~eti,
c-antractum" was eell huwelijk" waarbij
lijk'met de linkerhand de oplossing kan gistermorgen ult SChotland in Londen
de vrouw zander plechtlgheid aIleen de
.Koning Edward ,V,11l
}:>rengen, doch eenige zekerheid dat het tefug, ,bezochten de Koningin-Moeder, ~ll
n16tgengift- kr~~g.
De, opwindillg.'in .Lo;ulei",
Engelsch&,>'kabinet mit.sgadets het' En- Marlborough Rouse ell verbraken':~J~~'
vedere, waarheen' hij zich begaf n'a"
Indien een dergelijk huwelijk in het gelsche Volk zich daarbij zullen neer- offici~ele afspraken v,?or dien dag.
Intusschen houdt de opt:nbare meeW~ensdaga yond Baldwin in Buckingham
.
b
ht B Id i .
voornemen van Koning Edward gelegen leggen, bestaat ·klaarblijkelijk nog niet·1
Sir John Sl1110n ez~c
awn m Palace te hebb€n ontvangen.
ning
zich ten sterkst~ bezig met het
had, zoumrs. Simpson na het huwelijk
Dat is, met het oog op de inder?aad Downingstreet en had met den Premier
vel'1oop
van de crisis. De fro:1tpagina's
niet tot Koningin van Engeland verzeer precaire situatie die daardoor voor een onderhoud, dat twee uur duurde.
In da omgeving van den Premier wordt van 'a"le avondbladen bevatten foto's van
heven worden en haar kinderen zouden
• en sportde geheele yerd.ere regeering 'van Ed- Toen Baldwin later In het Lager Huis gemeend, dat er nog weI een compromis mrs. Simpson in avondtollet
geenre~ht op den tr~on hebb~n. Zij
ward VIII zou worden geschapen, ook arriveei'de ter beantwoording varl ge- kan ,worden gevonden, en dit stemt costUUll1, wa~uvan er ve'le tijdens de
die aIleen bezwaar hebben I tegen opalleszills begrijpelijk.
stelde vragell, werd hij met luld en langj ~vefeen met een bericht van de D a' i I Y jo'ngste reis van den Koning aan -boord
11a'me in het Engelsche Koningshuis van
AIle democratische beginselen ten spijt durig gejuich van aBe banken begroet. M a. i I, die meldt dat ern~tig'·wordt VJn het jacht "Nahlin" in de Middel. mrs. SlInpson, en haar toekom,stlge kinoverwogim, den Koning de ,vrouw zijl}er Ilandsche iee werden gemaakt.
deren, zouden dus'· in een morgana~isch ziet een Volk in zijn Koning iets anders
Vall' ge-Laghebbende zijde wordt
keuze.-te Llten huwen, doch dat aan: het
dan
in
een
gewoon
sterveling
en
de
Kohuwelijk geen redeil voor een constituverklaard~ hoe bet feit dat de miParlement moet worden overgelaten om
Ret publiek bespreekt thans openlijk
ninklijke
waardigheid
schijnt
niet
in
tioneele crisis gezien hebben.
nisters het vraagstuk als zuiver conte besllssen, wie KO~ingin va'n Engeland op straat hetg-een men tevoren zelfs hi
ove:reenstemming m·et he,t huwelljk met
Nochtans, zulk een huwelijk schijnt
stitutiolleel, beschouwen, impHceert
zal worden en wie Konin'g Edward zal' besloten kring nauwelijks durfde aaneen reeds tweemaal gescheiden vrouw.
• niet van a 11 e zijden als een oplossing
, dat het kablnet in geen geval za-I
opvolgen.
: Door deze oplossing zou Ko- rceren. Bereden poUtle moest de meIn dlt geval komt' daar dan ook nog
te worden €l'kend: 'in gez,aghebbende
aftreden.
lling Edward de gemaUn zijner keuze nigte In de omgeving van Downingstreet
bij
dat
ze
niet
aIleen
niet
van
adellijke,
krillgen ziet men ook daartegen ernstlkrijgen, doch de kinderen uit dit hiu_ in bed wang houden.
ge bezwaren, voora\ in. verband met het doch bovendien van ...... Amerikaansche
welijk
iouden van de 'troonsop.volging
illotie 'van Col. JVedgwoocl
feit dat de Kroon de eenige band is geboorte is.
worden uitgesloten. Volgens het geM.rs. Silnpson heeft geweigerd, e,en
Dit laatste is almede een factor, die
tusschen Engeland en de dominions, aan
Het Lager Huis was zeer in de war noemde blad wordt dit voorstel door vele verklaring af te leggen en zij moet op
wie door het· statuut van Westminster het Engelsche Yolk verhindert, met de over een' motle, ingediend door kolonel
competente autoritelten als een moge- medisch 'advies, haar kamer houden.
onafhankelijkheid is verleend.. Ook in keuze van zijn Koning te sympa.thi- Wedgwood - ex-liberaal en thans olilijke oplossing beschouwd. .
Berichten als zou zij pa~sage hebben beinternatlonaal opzicht zou een morga- seeren.
afhankelijk in de oppositie - waarin
sproken
opeen Woensdag vertrekkende
Ret zou niet de eerste maal 'In de his- het Huis wordt uitgenoodigd, de meenillg
natisch huwelijk aan de positle van "His
Cunard-boot
worden zoowel in Londen
Majesty" zeer eigenaardige aspecten t<>rie zijn dat een vorsteI1'fke figuur had te onderschrijven dat de jegens Koning
Een Bisschop sprllk
als
Liverpool
tegengesprok~n.
te / kiezen tusschen zijn troon en de
brengen.
Edward
afgelegde
eed
van
trouw
nlet
Een
der
voornaamste
oorzaken
van
het
Daarbij kdmtllog qe kwestle' der v~ouw zijnet keuze.
wordt be'invloed door de k~oning;plech": uitbreken der crisis lag in een redeV6eIn tegenstelling tot de opwinding die
troonsopvolging, die intusschen geen onin Londen heerscht, is 'et'~ een waarliJ'k
K. ti g lleid , welken vorm zij ook moge aall - .ng.
d
bl h
B
df
d
d
va n
overkomenlijke moellijkheden zal kunnemen, en evenmln door eventueele af- Brll ~an. h'end' sse °tPD
bra jlor; rt' konirtklijke vrede in de omgeving, van
!P'Z
.~
- '
unllj ge ou en op
ecem er ., wan
. '
•
nen opleveren.
i
. d bi h i ' I d
Fort Belvedere temidden van de bosscnen
wezigheid van welken dignitaris of welke d
.
aar n zei e I ssc op, z,ns~ ,en e op
.
De hertag van York, de ,oudste broer
persoon ook ' bIj die plechtlgheid, en dat /_1\,.len K on ing: ,,'s'ome 0f' us wis,
h h e gave I van Wmdsor. Officieele boodschappers
De Pe.n~ioenen
van den Koning, is wellswaar eveneens
het Lager Huis den Koning van Enge-.
it"
f h'
e OJ arriveeren er voortdurend op ronkende
n~ore pas lYe SIgns 0
IS awaren ss .
' .
gehuwd met een nlet uilt vorstelijke
lIerberekening verworpen?
land door niemand anders zal vervangen. AIgen:een werd aangenomen, , dat dit motorfletsen en overhandigen documehkringen geborene, doch Lady Elisabeth
Reuter, vernam, dat kolopel Wedgwocd slceg op het p'articullere leven 'des Ko- ten aan de schildwachten bij den parkHet, voorloopig verslag del' Tweede
en haar kil~deren 'zijn opgenomen in
met
de woorden "afwezigheld van welken nings, doch WoellsdagavOlld verklaar~e h~gang: vele journallsten zijn den Kohet Britsche Koningshuis, terwijl verder Kamel' betreffende het wetsontwerp tot
dignitaris ook" o.a. ,bedoelde : den aarts- de blsschop dat zijn ,redevoering slechts n~lg naar Fort Belvedere gevolgd, maar
herberekening
der
Indische
pensioenen
de troollsopvolging door leden van het
bisschop van Cantel'bury, gen bisschop be trekking had op 's Konings klaarblij- SCotland ~ard heeft er een ondoordringHuls Winds-ai' voldoende is .verzekerd in vermeldt, naar Anettt-Haag seint, o.a.
van
Bradford en den premier. ,Wedg- Kclijke onverschilligheid jegens den bare barrlere gevormd.
d{~ perwnen van de Hel'togen van Olou- het volgende :
wood verklaarde tegenover het pers- godsdienst.
ce3tel' en Kent en hun nakomelingen.
Vele leden kcnden zich niet vereeni~ bureau, dat de kroning van.' Koning
Wat de Engelsche Grondwet betreft
JT/lit gebellrl 8 Decelnber ?
gen met het ontwerp, deels daar zij ge- Edward slechts een kerkelijke plechtlg. [(ollillg. ~.;
cOlltra
[(lIbillel
'bestaan er geen bepalingen,i die het hu~
kant zijn tegen de aantasting van ver- held is, waarmede het Engelsche yolk
welijk met m.rs. Simpson belettcn.
Gisterenavond laat - aId us seint
kregen rechten, deels daar de tHel de niets te maken heeft, behalve, in het.
Transocean se'iqt nog uit Londen,' dat Transocean nog u.it Londen - was In
,
De Engelsche grondwet verhindert gedachte wekt aan herberekening, ter- verlangen om 'oude traditles gehandslechts de "t roo ri so" p vo i g i i1.' g wijl eehter verlaging het doel is. De;2:e haafd te zjen. "Wat er ook moge ge- d(; Koning vOlg'ens de "Daily Mail" het pcUtieke kringen 'de meenihg overheerdoor niet ,zuiver Protestantsche perso- l£den wezen erop, dat het moment voor beuren, de Koning moet Koning zijn. kablnet het l'echt zou hebben ontzegu, schend, dat noch het aftreden des Kode indiening van het wet~ontwerp zeer
nen; in het bizonder wordt daarbij het slecht is gekozell, nu de gevolgen van Edward's aftreden moet tot eIken prijs zich in ?:ijn particuliere zaken te rnengen. nings, noch het aftredert van. het kabiBaldwin zou daal'op Woensdagavond heb- net of het uitschrijven, van il1gemeene
.. Roomscl}-Katholieke geloof genoemd.
de monetaire maatregelen nog niet te worden vermeden".
ben verklaard, dat het geheele kabinet verkiezingen aan de orde 'zuBen komen,
Daar mrs. Simpson niet Katholiek is) overz~en zijn. Hierbij wijzen zij op het
~,fwij.zend
advies
van
den
Volksraad.
zijn
ontslag zou aanbieden, indien en daar de kwc-stie! oms~reeks ; 8 Deis deze zaak, evenals de vraag of het
Andere leden bepleittcn
nOl'malisatle ~ll1el'Il(ltie/ 0/ COlllp,.O/U;S ? wanneer de Koning niet in staat was, het cember a.s. zichzelf zal hel~en geregeld:
hllwelijk van een. reeds regeerend vorst
uitsluitend voor nog toe te kennen penadvies van zijn ministers op te volgen. Op dien dag zal Baldwin naar aBe waarmet een Katholieke v'rouw abdicatle sioenen. Sommigen meenden, dat na de
Voorts seint Havas uit Londen, dat in Voorts zou· Baldwin hebben verklaard,
schijnlijkheid een meer besliste verklatengevolge meet hebben, niet van be- monetaire maatregelen eerder een VOOfpolit(eke kringen de meening heerscht, dat - wanneer het kaJbinet aftrad - de ring in het Lager Huis afleggen.
stel tot opheffing cq. verzachting der
lang.
dat de Koning voor het alternatief zal ledcn van de Lab;our-oppositie zouden
korting zou mogen worden verwacht.
Een andere vraag is, of de positie van
De regeering werd in ov~r\Veging ge- worden gesteld om a'f te treden of zijn w-eigeren, een nieuw kabinet te vornum.
Hoe ernstig de situatie niettemin nog
Edward VIII wellicht belnvloed wordt gegeven het wetsontwerp voorloopig ~e- huwelijksplannen te lat:m varen ..
Tellslotte zou de Premier ~ebben gezegd wordt ingezien, blijkt uit de sterke dallng
l-. door het feit dat zijn kroning nog moet rug te nemen.'
,
Volgens sommige geruchten is de Ko- dat, h<lcwel het 's Konings recht is de van Britsche fcndsen op de Londensch~
plaats hebbell.
Verscheidene leden kcnden niet de ning gisteren begonnen met b.estudeevrouw ,zijner, keuze te huwen, het intus- effectenmarkt en teven,S uit een merkIn tegenstelling tot het staatsrecht van bezwaren der hiervoor' aan het woord ring van de documenten,~
betre~klng
schen
de Jplicht van het· Parlement is bare stijging van de premies voor veriezijnden deelen. Uit het voorloopig verandere landen, :waal' de kroningsplechslag is te concludeeren, dat slechts de hebbende op zijn eventueele opvolglng. om te besllsse,n, wie Koningin wordt en kering tegen uitstel Vall- de kroningstigheid een zuivere cerem,Onle zonder minderheld vaar het ontwerp Is.
De Koning vertoeft thans op Fort Bel- wie troonopvolger.
plechUgheid'.
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Wie is mrs, Simpson?
Mrs. Simpson is de op 21 October
jl. geschelden eehtgenoote van Er-.
nest Aldrich' Simpson, met wlen zij
op 21 Jull 1928 was getrouwd. Tevoren was iij gehllwd met den zee-officier Spencer, evenaJs zij-zelf van
Amerikaallsc'he geboorte. Dit ill 1916
geslotcll hllwelijk weret in 1927 Olltbonden.
.
lUevrouw \Vallis Simpson is in 1896 .
te Baltimore geoorell.
Ret bericht van haar jongste echt~
scheidil1g was het bericht Voor Fleet
Street, Londens krantenwijk. Ret Is in
d,e Engelsche bladen! opvallender vermeld dan voor zulke zaken gebruikelijlk f
i3 en volgens den correspondent van' de
"Tel.", die van de echtscheidillgsaffaire
een uitvoerige correspondentle schree!
aan Zijn blad, hleld deze publiclteit verband met hetl gefluister om de persoon'
van mrs. Simpson, die den laatsten Mjd
veel In gezel.&chap van den koning was'
gezien,
.. "
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Naar verluidt ver'keert zij vaak aan
het hof, haar naam is meer dan eens
genoellld in de "Ccurt Circular" en zij
behoorde ook tot het gezelschap, dat
's konings vacantiereis dezen zomer naar
Dalmatle en den Balkan meemaakte.
INa zijn terugkeer in Engeland reiS(je
zij met den koning meaefnaar Balmoral
en vervclgens naar Louden. Een l1of..
auto staat altijd tot haar b~schikking
en - ZOo fluistert men in de Londen..
sche society verder:' \Vally Simpson
heeft meermalen geschenken van den
koning ontvangen.
Wie is deze bekocrlijke, uit gegoede
burgerkringen stammende Amerikaansehe? Samen met haar man ,behoorde
zij reeds lang tot den vrienden'kring van
Edward, toen deze nog prins van Wales
was. "Vivacious Wally" was een bekende ~
figuur in uitgaand Londen. Zij hield
van vroolijkheid en vertier, van dansen
en 'nachtc1ubs ; met een kring van getrcuwen vormden zij Londens "gay set",
die het een eel' en een opluistering del'
vroolijkheid achtte, wanneer ook de,
prins van Wales zlch eens bij hen voegde.
De zomerrels van koning Edward, die
zich na zijn troonSibestijiging geheel aan
de staat.S'zaken wijdt, heeft mI'. Simpson
nlet meegemaakt. Tusschen het echt...
paar was een verkoeling ingetreden,
tbans geeindigd met een scheiding,
waartoe in gemeen, overleg werd besloten'.'
,
Dit besluit nu wordt in verband gebracht met de vriendschap, welke tus-,
schen den koning en mrs. Simpson be- ,
stond en ook na Edward's troonsbestij .....
ging in stand is gebleven. Van verscheidene kanten moe ten pogingen zijn gedaan om den koning te bewegen deze
vrlendschap prijs te geven,' aoch hij
ueeft die van de hand gewezen~
- - -- -. - '- ~ -~
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Korte Berichten

t

de:·," G'e~eirjfe

~O'rid

Eeil virhioos' iii' h'et opHchten

.It. K. kerk te Rangkasbetoeng .

paar maande n. geleden ,werd . ~flar Ane.ta ..ult Serahg selnt,: he~ft .
Illclie schrile nlet I
melding gemaakt van de arrestatle van p~stoor Heltk?nig .te ~a~?~as~~oepg
ejel1qnl~ees;~Je de pos~~p~~rq,,~k voor l.ee!l. groot oud-Indlsch woonhuls' aan
Onder dit h09fdJ~ schrijft een partlbelangrljke bedragen had opgellcht., Op I den aloon-aloon. gekocht .~n, een .a~~ht
verschillende plaatsen van Mldden-e en! teet. opgedragen eerl ontwerp te maken,
cul1ere correspondent van de L 0 c. het
Sensatle-nleuics oermoetlelijk. uit Soviet-koker
oost-Ja., va nam hij, natuurlijk op ver-I waardoor dat huls tot kerk kan worden
volgende:
schtlleride ..namen, een spaarbankboekle verbouwd.
.
IIoewel het bestaan van. eeu
rang tegen de posltle van Sovjet-Rus- waarop hij J 1.- storbte, het bedrag
:., ', ... ~
.
Er zijn hier in Japan nog meer wonder~and zelf richt. Er Is geen !actor, ~iiE vervalschte tot J 11.- om dan weer TevredenheidSbetuiging' •
11jk-goedkoope dlngen, Terwijl b.v. de bengehelme clausule in de Duitschzine in rndi~ - het land van de olievelden
in zoo groot~ mate de span11lng. in Eu· ~ J 10.- op te nefnen. ,
Aan mr. J. G. de .Boe.r, benoe.md voorJapansche overeenkomst tot bestrij- 24 cent per liter kost en in Nederland,
rcpa en Azie zou kun~len verminderen,
zitter van den Landraad te Medan, is de
dat de benzine uit zijn kolonlen betrekt,
ding vall de Komlntern, waarbij
zegt het blad, al~. e",n 'Y~arborg van, HIJ dee~ dlt zeer netjes zoodat hIJ I dank der Regeering betulgd voor. de lornog 12 a 13 rent, betaalt , men in Japan,
Nederkmdsch-Jndle door de verdragdat vr1jwel geen olievelden heeft, voor de
Rusl~l:d, dat he~ ZIJn polltlek van ~e- I het spelletje vrij lang heert kunnen felijke wljze waarop hij het onderwljs in
benzine niet meer dan vier cent per liter.
slultende partljen in ninvloedssferell·'
~ubSIdIeerde intrtges tegen de. wettlge I. spele>. .ou ;3ijl1 nlet de eenige zonden' de rechtswetenschappen aan de opletDat dit van enorrne beteekenis is. voor
regeerlngen van landene, die SovJet-Rus- I van het jongmensch, dat pas den leef-l din~ss.chopl loOor het personeel der poZiehier het programma.
Z9U zijll verdeeld, vall officieele zijde
transport van personen zoowel als van
land niets In den weg leggen,ZQu op- tUd van 18 jaar heeft bereikt en van I litie te Soekabo·emi heeft verzorgd.
goedere-n, behoe.ft ge\cn betoog. Oat <Ie
17 December van Parijs 'l1aar Rome,
herhaaldelijk en met nadruk werd
eJ~~ricit~it hi~r, in het land waar de. wa~ waar wij enkele dagen blijven. Dan naar
geven.
zijn zestiende jaar reeds t00nt hij een
terkracht algemeen gebruikt word~J nog Rhodos en Alexandrie. Kerstmis vieren . tegengesprokeu, meellen. wij de desuiterst misdadigen aanleg te bezltten.
i\.ardscJiokkeli teO Tasikm.alaja·
veel goedkooper is, spreekt ook var-zeit.
betreffellde persberichten, we~ke wij
Voor een gcwone hUishouding bedraagt de wij in Luxor, waar het juist hoogEeizoen
De
t ,bron
der
gerllclzten
Hij. werd, in WonQgiri (Solo) geboren
Aneta seHi,t uit Tasikmalaja ddt alin de juist ontvallgen luchtmail in
rekening voor het electrisch licht ongeveer is. Van Luxor naar Port-Soedan en Dji.
.
"
dIs
zqon
van
zeer
behoorlijke
ouders
die
da~r
hedenmorgen om 11 uur 'twee vriJ
4() cent per maand, te:lefoon ~n electri~h boeti. Van Djiboetl naar Addis Aceba.
zeer uitvo'erigeu vorm aantroU~ll,
Gehjk .,:ut het bovenstau~de l1mes-: hi~ hela.a~ op jeugdige.n leeftijd Verl9Qr.1 hevige aar.dschol.tken achter elkaar ge,;,
~9lt~n naar ve,rhoudil1g. ~n radio~on!tl'
...
vllllgtoestell ~eurlg in rood l~kwerk uit- H er gaan Wlj gedurende een paar dagen
~rtikel bhJkt, gelooft men hIer, dat de Hlj heeft d.~ H,r.~. bezocht en spreek,t dut:~.nde eefl halve. )J1inuu,t zij~ geYgeld.
toch te lllcetell releveeren.
gevQerd, heef~ men al voor 27 yen - J 14: een tocht over de slagvelden makell.
ger.uchtBn,
volgens welke tusschen dan ooI{ VrlJ' aardig Hollandsch.Het. f0ni\lklijk Magnetlsch el1 m~te~.dus.
Van AddIs Abeba weer naar Calro-rologisch Observatorh.ll11 te BataVia' reIn de eerste p~aats moge hier din vol- Dmtschland en Japan zekere..afspraken
,:ff~ het vorenStaande z~l ~et duidelijk Port Sald-Jeruzalem. Om dan via Tu- gen eanHavas-te!egram uit Londen, o~trent
Ned~~landsch-Indie zouden. Dit knaapje ging zeer vroeg op het gistreerde te vijf minutEhi over elf' eeh
~ijt}, dat al 1>'edragen de loo.n~1J. en trakte- nis Tripol1s en Slcllie naar Parijs t~rug
dodo;: 25 November J dat wij ont:~erien ,z~~n gemaakt, niet g~heel ongegrond I hellend pad der 'misdaad, dat uitein- matig s'terke beving uit het Zuld Oosten
menten in Japan een derde van de N'e-:'
derlandsche men daarmede in Japan veel te keeren, waar wlj, half Januari hopen aan de T' e' 1 e g r a a f :
?lJn.; I'll hoevene deze Indruk berust op l delijk in de g~vang~nls moet eindlgen, op korten afstand.
beter uit.komt, hetgeen de Japansche suc- aan te komen. Mijn "gewone" bemang:-ge,vens, ..aan welker betrouwba~rheld;aldus, .de "Loc."~ 'fwee. jaar lang heeft
:
ce~en op de wereldmarkt goedd'cels ver- nlng gaat mee. H. van Montfoort, twee.
lllet te tWIJfelen ,valt, Is zeer moeihjk lla . hij de ee.n,e l!lisda~dna de andere ge1k.l;tart. Vro.eg~f tr~ge h~t .zo.0 gew.eest.. Z.i.1l1 •. de piloot·,Chr
Biesheuvel mecano en
De dip~omatieke redacteur van de
pleegd. HiJ w~rd ten slotte gegrepen weDe
qlltde Japamc a ~rbeider zoo goedkoop
.
;
'IlEvening Standard" beweert uit. goede te gaan..
:
gens oplichting ten nadeele van'de 8.8.
.OUlroep-vereelligillgell:
J
werMa omdat b zoo sober, leefde op h~t Hoogland marcqnist.
.'
.brort bijzonderheden te hebben verno- .
Na een nauw~ezet ondBl'zoek van alIe Hij zond namelijkaaq. een kennls per
oogenbl1k is. da.t' h~cl anders. De'Ievens"Nlet aIleen voor mljzelf ben .ik blij men over een geheim protocol, dat als
be~oe~tert ziJn overvloedl~ ~n goed~ooPJ en met deze reis", zegt Duimelaar. "Maar
brennen, waarmt ~eze geruchten vloei- spoor een pakket onder remboursemel1't
A(thaesie met vcorslel-SoetardJo
d4arom ~unnen de loonen laag zijn en ik ben' ook blij voor de K L M Want annex zou zijn toegevoegd aan het nieu- d~n, k~n de "Tel. het volgende \rast- waarop bij van de 8.S. voorschot (! !)
'kan Japall concurreeren:
. ..
we Japansch-Duitsche verdrag.
zoo'n reis Is vlagvertoon van de beste
5tellen.
ol)tving. He~ pak kwam natuurlijk onDe Federatie van' Radio-Omroepverliet bovenstaande. 1llust~eert opnieuw, soo,rt. .Het kan iedereen tot vreugde
,
. .
,...
bestelbaar tel'ug, maar het geld had hi} eenlgingen in Nederlandsch-Indle heeft
Dlt protocol, z~o schrijft hij, verd2elt
Iets defImtlefs on.tlent geh~m:e clau- I intus-schen te pakken. Hij w:erd hierv'oar . z!~h, tot den Volksraad gewend met de
dat het kracht- en vracht-vraagstuk" stelUmen, .qa~ de goede' naam van onze Nederlandsch-Oost-Indie in Japansche
..
maatschapplj er de Fransche heeren toe en Duitsche belangensferen en. regelt de sules, d~~ inhet onderhaYIg verdrag I veroordeeld tot ze'" mad
"
volgende, mededeeling· :
zouden ZIJn opgel1crne'n, isnlet bekend
s a n en.
hler te lande .nog ver van z1jn oplo$Si~g I gebracht heeft, een' K.L.M.-machine te
kwestle van de ellal1den hi den SUllen
is v·erwljderd. Er Is at ?:oo vaak op g'e- 1 huren.
.
En nu komen de verrassingen los.,
De Federatie van Radio-Otnroep.·
Oceaan, die hebben toebehoord aan erA in gezaghebbende ..Britsche krlngen
aanvaardt
men
de
door
Duitschland
en
Dit
k
j
'
1
d
'
S
i
'vereel.1,t,czin.gen.
in N,ederlandsch-Indle,
wezen, maar to.t heden steeds zo~der
:Juitschland ,en na den'oorlog geplaatst Japan ge~even verzekering, dat de vol-'
naap e . ogeer e, In oeraba a. Qf
~
, Het. voordeel van deze rels voor de zijn onder Japansch l~aridaat.
ledlge tek~st van het verdrag is gepu- eleJ~rs in zeer behoorlijke hotels en heert
waarbij aangesloten:·
.
succe~. M1~h~en is e~. ple.t "fr~pp~z,
bemannlng is, dat' zij thans de gelegenfrappez toujOU!S", op' den ;duur lets .t-e hei4 heeft iet-s van de plaatsen, die zij
Duitschlartd zou afzien· van aHe. rech- bliceerd~ Tot eprdeelen bevoegden ach- kflns gezfell, ver.scl1Ulellde groote Euro;'
1. Vereeniglng van Radio-Amabereike~, en. wij zuUen den .moed dus aandoet; te zlen. op de Indie-route Is ten op de Marlannen, de, Carol1nen en ten het' bovendien hoogst onwaarschijn- peesche firma's op' te llchten waa'rbij
teJJrs,Yo.or
Bandoeng en Omstreken te
lijk, d'at een verdeeling van N€der- me'ri verstefd" staat over de meer dan
nog niet opgeven.
dat meestal nlet het geval. Vroeg naar de M~rshall-ellalfd~n, .d.w.z.. op alle ge.Bando~ng, \
.. .
landsch-Indie in Duitsche en Japansche ro~kelooze. WIJ'ze w~~rop door sommige
bleden
In
den
Stll\e,wOc€aan,
die
gebe.d,vroeg op, Is daar het parool. Nu
.
~ .. ~lgemeen,e , ~~dio~ Vereeniging
economjsche
invloedssferen
Z.QU
zijn
handelJhmzen
credret
wordt·
verleend.
legen zijn' ten Noord-Westen. Val) een
he~ben wil echt~r iets me~r tijd.
"Oost-Java" te Soerabaia,
.
,.
Een mOoi~' reis in het vooruitzlcht - lijn, q~e lo'opt door de Java..,. dft- 8oenda-, overeengekomen.
3. Radfo-Vereeniging ,,Midden-Ja.
."
.
,
.....H~J,
gaf
z~ch
b.v.
~it,
e~Jl
~l1aap
van
l\Iarhiegasten in d~ lJl;,ulldillg eeu' mooi~ opdracqt' en
Kerstini~ in de Banda- en de Arafoera-:zee.
v~V' te .Semarailg,
Immel'S worden m Nedel'land~ch-lndle zes.~len ja~r, als "rechtskundige".. .
Luxor. \Vat kaneen mensch nog meer
, 4. Vereeniging van Radio-Amateurs
a~n een buitenl~nds.che.eco~onllsche ac,;,
Hij }{ocht s'~hrijfl\lachines! ,adio's,
D~z~ Hjn mo~t'd~n' O,Ok, ~~ ,t:~pec~
willen? vraagt Jan Duimelaar.
en Lulsteraars te Djokjakarta, tezal\Ioeilijke lauding op BaJ,i's Zui~ku:$t
tlvlteit geen:, hl~dervt}len In ~en '.V,eg beeken, gramofoons, welke niJ voor een
ti~ve ~COl1ol1~ische.. b~l<\l1ge.\sferel1
gelegd, en. dus zou eel~ dergehJke ver- k:'ein de81 betaalde om onmlddellijk
men tellende ongeveer 4000 leden,
- - - -=".u..,
dee~lng geen zin heb~en,. wa~lneer nlet weer te verkwanselen.
val,. J'1J..>~n en DUi~schla.l1fl il\ N~d~
k~nnis ge,nomen hebbe~de van het
~~ze correspondent op B~ll schrijft
1n de ·eerste plaats poli~ieke oogn:erken I Hij koc~t twee' radio's tegelijk "omvoorstel van de heeren 80etardjo c.s~
on8 :
Oost-Il1die aangeve~;' waarbij BorDe RoeUlruchte .l\Iagit~..
In~ake' de bepaling van de Olnroep':'
zouden worden nagestreefd.
dat' "
hij zooveel
van muzlek. • houdt". De
nC9, ell CeJebes- d~or he't: p~ot'Q'COl als
J
.
bijdrage voor het ji'lr 1937,
Dezer dagen waarschuwden we zeel,,'
I tQ~stel1en. werden bij een kel)nis een
onder Jap"ll~Chel\ invloed liggende
Kwam uit den hemel gevallen
Het lijkt evenwel wat ver gezccht
ei'gen woning heeft. hij nimmer bezeten
pverwegende, <I,at. dit voo,fstel beeTlistig tegen het plan om de b~lten
erl~end wordell ell Sumatra ,ell Java
oogt aan de OlJ.1l'oepvereenlgingen een
te veronderstellen,. dat Japal1 en
- opgesteld, waarbij een een Oostersch
hludsche oo~logsschepen .te ontv~nge11
Enkele maanden geleden verscheen te
Duitschlands invloed worden
deel at te. staan van de verpl1chte
nultschland .~v:en in een onderonsie 'en het ,'lnder' een Westersch programma
tir reede va'n' S~'noer in Zuid-B'ali: 'w~ Kisaran een doekoen, die verklaarde in onder
bijdragen der luisteraars,
verklaard.
hebben utt.&e·l~utakt, hoe Nederl.:- l ten gehoore bracht. Als zijn geld opsta'at
te
zijn
binnen
vijf
mlnuten
van
stelden In het llcht. dat het nauwelijks
overtuigd van het feit, d~t deze
.Inq.ie tusscnen hen beide zal worden . raakte, dan werd er weer een kooper
Kisaran naar ¥e~an, te vliegen, en al
vereenigingen van groot cultureel 00hqft~l~J~ gen~em~ k~lll wor~en o~ uit- wat daarvoor vereischt werd was: het In hetzelfde artlkel wordt er de nadruk
.. De bericn'ten.
1l1 ecte hij dan weer iets anders.
lang zijn,
h~e}llsche' &~sten. ~~ wel,k9msthand te sllkken van een wonderpll, die de doe- op gelegd, dat de door Nederland gekennende de financieele moeUijk'd~el1ng
do~n
van
vermee~de
gehei;-.
en,
nl~t
alieen.
"rechtskundig~",
maar
voerde
Op'en-deur-polltle~.
in
Neder.
re'il$.en in een branqing, die hen st,ell~g keen it. raison van een paar centen verheden, waarmede dez~ organ~s,aHe~
landsch-Oost-Indie aIle vrijheld laat voor
me biJwncterl1eden van h~t paCt, zijn i o~k he~ lidmaatschap van. de Java Mokocht.
nat moest maken, doch die - bij onveelal te kampen hebben, waardoor
buitenlandsche penetr:ltle."
( . . , :' dan; ook groot€'l~deels afkemstlg van j tor Club breek een aanbeveling te zijn.
De poUt.Ie vernam van deze capriolen
gunstlg .w~e~ - ~evaarl1jk beeten moet.
zij niet tot volle ontplooiing kunnen
jourmiliste~,
dIe
~~uwe
betrekkin:gem
I
Hij
biecht
zijn
zoriden
zonder
blikken
en legde den man l1.et zwijgen op.
komen.
De jJEvenillg S'tandafd" maakt
I m.~~. de
Sovjet-dipl,om a t e. n ond.er._ : of b!ozen op, heen er blij kbaar Qok geen
W~l1add~n 4et ga~rne bij deze "ni~~" .Thansdoemde er, naar de "De!J Crt."
~~~Uig~ haar ~ns'temmipg .ne·t de
verder bekeud, dat Scha~ht' ee~ phin
l spijt van 'en zijn mlsdadlge aanleg is
stre~king' van
het voorstel van de'
. hp~dell. Het is naty,urliji{ e~l1. R~~- I' zoo ontwikkeld, dat hij zelfs tijdens. het
fiEilj\ten, Qopend oil een. w1j~iging van meidt, in, de omgeving van de Wilhelniina-watervalIen weer een nieuwe mazou
l;1eb~en
opg,~~~ld,
Jlat
vQorzle,t
~
sis~~
..
b~lang
om
rOl1d
h~t
P~H~s~h"
verhoof,
door
de
politie
nog·
kans
zag
heeren
Soetardjo
c.s. en beslult hler- ll
l\e~,o'q~~~·hepi~gspl~:n. Dez~ ho,op, ~s ia'~' gter op, die l)iet onder deed voor zifn
in . ~·el~. e.co.n. OPll,·s~b.· ~" peJ1etr,atie do.or
d 4bhe'1't.. Je .~n .VIJ
"f pal>.
L-j'
i'g.are,tt.ep
van pUbllcatie te geven aanden
~apansc.hellac~
eel~
alarmeerende
een
es
s.
mer
genoeg ijdel geblekel1.·
Men heeft.
l'ceml;uchten voorganger. De politie heeft
I'.:" [.<: '
,.'
'.'
.
Volksraad, aan den ~a~~, v,,~ Advi~~
lltiddel ya~ DU~~,che. f.frm~'S,
te
. stemming te vel'wekken.
yin de tafe! weg te nemeh en onder
om t<i9. ~ .zellge!l, zijn kop i~ dep w~nd. hem ec~ter ter zake van oplichting' aan~nz~ke den Nirom-omroep en in de
Am~t~~d~p~,\Vefk~ll~
~~t~~¢!lil\:Qvi
.
.
~
,
zljn
ge'vangenis'kleeding
weg
te
moffe&~S~k~~ ~ll 9nz~ gasten t6c~.a-~n ~eze g~hotiden en in arrest gesteld, waarbij
Pers.
e~n~,telu.nling.is m~t }~~~~efl~ndsclu~·: Hoogstens g~at l~en dan ook hier iliet len.
bleek dat hij afkomstig is uit Tiga
~u~t,.aa~ <te~' Qr~n~~n&" ge\V.aagd, ~~.ls Radja. .
recht, en di~ rU:~~er~t~,ntagCf$ exv~rder ,dan het nh~t· verwerpen van· de i Voor de toekomst belooft dat niet veel
'
14 ge-br~~~r qij ~et qeq~rk,~me?t va~ 0,1;1-, De man, die zich uitgaf voor goeroe ploiteeren vO.Q" Du,.#s.«i,hland.,· ter,wi.J·' mogelijkheid
J dat het pact clausules be- goeds.
~
vat~ waarvan de inhoud niet bekend is.
---d¢rofnch~ren en bema'nnitig van <l~n vertelde uit den hemel neergedaald te
F ox-nHlnugers
in dit plan. c54k VOQr.dell zo~ ~rd~l~
gemaakt. Dez.e zouden dan allicht
Ffll'n~ch~p ,\trulser "L;:Ul~qth~-:Pi~quet". zijn om het menschelijk leed te verill bet instellen van Duitsche kolot~e~~ing. ~unn~n h~b~en oP., ~fspJak~~,
DE VERPIIi'TIGING TE lUALAJ.~G
zaehten, en om deze fantasle eenigen
De heeren li~dchillSOll en Goodnlan te
~~~ .a.ylSq ,,.4m~ral Charner" en den
I
welX~ Japan,~ocals de Iimes ~e,t tiitschUn vall werkelijkl1~lci te geven, nam nisatiecentra.
J
.
Batavia
dr~kte,. minder voor zlJn positle in Eerste poging twee maanden geleden.
ttolfer ..LOing".
hij zijn tntrek in een' armzallg stulpje
Het
blad
schrijft
tenslotte,
dat
de
Mandsjoerij~
moeten
doen
vreezen,
en
nabij de beroemde WilhelminawaOnder de pa-ssagiers van pe "Nieuw-.
#~( hi~r . ~4~!de de'b:arkement h'~i~ dicht
nationaal-soclallstlsche propaganda zeer een versnelhng del' Japam:che ~enetra- . Over. het.. ve\,glf,tigingsdrama te M~ Zeeland", die hedenrnorgl;ln uit AustraUe
tervalIen.·
.
~l,~a~ pp d~ ~eede v~n ~a.nQer en. weI
actlef is onqer de Neq~rland&che bevol- tie ten Zulden .van .Chma mogelljk ma- lang valt nader het volgende te mel- te Priok arriveerde, was o.a. de heer
d.~»- 2d~n. ,:pecemQer Jl. De .. buitenland.. , .Da,a~ ston~ hij in cont~ct m~t <.Ie geel- ~i~~. .in .~n<lI~,..; tel?-~i'~de. :.llaar. YQ<?~. te I k,en. Deze ~ntwikkellflg zo~ echter even- den:
W. J. Hutchlnson J het hoofd voor buis~lie .Jiqzo~J,{e.rs werden. met hu·n. e1gep, ten der vallen, die hem macht gaven beretden OIl 'een eventueele Duitsche z~er de Bntsche en Amenkaansche be-j
tenlailds'che aangelegenheden van de
latin~he&
boo'I'd g~haald', Qm daarna o\·er zlekten en wonden en z€lfs de overheersching.
langen als de' Nederlandsche raken; het I De Europeesohe brigadier H., die twee Fox,,:,20th Century Filmcorporation in
1$ juist nierom, dat Engeland zap a~l1- ril~anden geleden in het militair hos1" ,d~qUUf~ '(an het stral;l~, dus t'll vqHe kracht om zielszlekten te gene~en zoo..
Naa}; aa~lei~lns. ya~ het bericbt van ~ergqchtlg tegenover deze overeenkomst, pifaal werd opgenomen, is Zondagavond Amerlka.
z~~. oV_~,r W sta·pi>~n·.in. rqelqoo.t~n~· .Met, d::J.t .llij de \~wervende tondi(zlel). eener
De heer lIutchinson is op een werel~
d,e.ze.'l:oeWQoten werd de tocht. vooJ;tgeze~. krankzinnlge weer terugroepen kon ...
de "Evening Standard" Immke een ge- ... tc'\~t.. '
. . . . . . . . ' . '. I onlekker geworden na het eten van
~.aarna: moest.
ten eind'e
.llij wist trouwens nog veel meer: hoe heime .clausule in het DUltsch-Japan- . 'Ya.nneer ~\1s later zou Qlijk~p,. dat qe koekjes, door 'zijn wettige Inlandsche ,t~\l~i1,6e. eni~\ ~lechts e~n ..d~g .)li~~ .
vOQil<Qnlell ~h\t de boOte~ op het, stra'qd mell geld, en goed kon vermeerderen, sc~e verdrag, nopens Nederl~¥sch-In- Dmtsch-Javansche ov~~ee~lkomst e~n vrouw gemaakt. .ook zijn buren, d.le vertoeven. Morgen zal hij doorrel2jcn
geslagan zoudthi worden - zlen er u'lt gelukkig zijnin de llefde, onkwetsbaar d.ie, wcrdt er van b~voegd.e zljde op ge- voor oNederl~nds.~h-.Indle· verontrustel~- evet:leens yan. deze koekjes had,<;len ge~ riaar ShlgapQre, samen met d~n: heer
. en er af te komen. BaUers waadden met worden voor m·esseI\ en slagen etc. ~t.c'J \\ezen, dat het Londensche blad deel uit- i d~ ontwikkellpg III het Vene Oosten In &eten voelden z1ch daal'na onpassel1jk Goodman, den Fox-vertegenwoQrdiger
In het Vene Oosten, die hem tot SOe..
stoolen' het water in' en zoo goed en ZOo en dat alIes werd den eenv.oudigen tan1 maakt van de se,matle-pers van lotd: de ·llapd :werkt" dan zou dit teve~s ee~ vioid:~.
rabaia
tegemoet reisde.
n
De brigadier is Woensdagochten9
kwaad· als het glng, ~amen de. bezoe- gel~erd, .:lIs hij. drle ~l wit.t~ l<ain~ een Beav.erb.fQOk. in Ne.derla~~ beter bekend I' o~tWi~k~l1ng ZiJ.· , die ..~et B~1t-sche .Rjjk
kers daarop plaats, waarna zij ten aan';' gulqen, een ijzeren llaald, een ,wItte kip door . ~e , "Daily. E~press ( waaryan. de en .de vereen~~de St.aten niet onver- overleden en bij onderzoek van de beOver . de . Fox-uangeleg~ntieden, vQOr.
wuste koekjes Is gebleken, dat zij arse- zaovei' Nedt'rta~,d'Jcn:,I::ldie en hp.t V~fl'e
schouwe .van de saamgerotte bevolking en een et In bukkende houding naar "Evel1Ing st.andar,d de ~vond-uitgaye is. schillig kan bhJven.
het ve~llge strand werden opgedr:lgen.
den. goeroe bracht.
Zooals men weet, voert lord Beavernicum bevatten, in verb and waarmede Oosh~n .bef.ceft, .hadden \vij de V('l'lgc
.,En bQvendien moest d~ betlokken ta- brook een imperieele pQlitle'k op eigen
de vrouw werd gearresteerd. Zij heeft week een uitvoerlg interview.
~~. w~ren vers~p1llende offlcleren, die ni, dIe weI wat. voelde voor zooveel ken- hand, waarin stemming makende geDJOKJAJS lUUSEUlU
bereids een bekentenis afgelegd, dat
ondanks deze maa,trege!en - de beste nis der zwarte magie, plechtig beloven ruchten als deze passen. .
.' .
.
zij inderdaad het voornemen heeft geoverigei13 onder d'e~ omstandlgheden- het zWijgen te zullen bewaren.
Betere huisvesting op ko'mst
had den brigadier te verglftlgen;
s~~tl~kANdSciIE
Er l1epen vela eenvoudige Ileden In,
ee~ ~e~<?op o~de~gl~~g~~, die er hen
Meer dan de gebrulkelijke. reserve teDe koekjes bestonden uit .een meilgter bij de offlcl~le ontvangst alleimlnst <lcch t~tlslotte l$.reeg de asslstent-de- genover'dlt s<>ort berichten is in elk
Zooal~ geme~d 1.s u.it he.t ~5-P1il1ioen- i sel van mals, aSuiker en eieren, waarin
Naar Aneta tiit Semarang seint, hebnlal7-g he~ te hooren e~ hi} stuurde er geva~ zeker ge:bcden..
fleurig deed ultzlen.
fonds. een bedrag; van J 50.000 bestemd; warangan was verwerkt.
ben gedepute~rden scherPl geantwoord
twee rechercheurs heen met een kip, en
De Times hecht in een op 26 Nov. voo,r ~no Boe~oj~, l1et ~useum van Ja-, De Inlandsche vrouw beweerde 30 op, ~e il1het afdeellngsverslag gememo~
In hun natte kleeren moesten deze een' et en nog wat, maar inplaats· van gepubliceerd hoofdartlkel echter even~ vaansche en ~al1sc.~e ~~nst Ite Djokja. jaar oud te zijn; doch men neemt ai:m, reerde beschuldlgingen terzake van de
"ongeveer een h~l1ve mijl langs twee, arg~looze slachtoffers ontdekte de eens geloof aan die geruchten.
.'
. Ret museum. zlet zlJn rlJke verzamellng dat,zij Quder is.
vertraglng van den aanleg van het
,.
.
bijna dagehjks. uitgebreld met nleuwe i Er . schijrit ook een Inlander in het vtlegveld voor Semarang, welke zou zijn
h~t ~t.rand ioopen, naar de p'aats waar goeroe tijdens ziJ~. grUlig:e bezwe~ende
handelingen plQtseling, dat de .politie
au'to's' VOQr hen gereed. st.onden.
Er bestaan geruchten, aldus de Times, I sch~nki~gen ~n aankQOpen ;~n aIle tooq- . Epel te zijn, en ·ook dezen heeft men te wijten aan de opvatting van den
hem bij den neus genomen had zoodat die waarschijnlijk nlet geheel ongegrond : zale~ zlJn ~~n o:ok ~ene~l l~ beslag ~~- Qel'eids. gearresteerd, doch. hi~ heeft Provinclalen Waterstaat. Gedeputeerden
De tQ~lbooten werden door de golven, hij thans in het gevang kan nadenken zijn, dat bij de gesloten overeenkomst de i n~men JerwlJI vee~ moest .worde,? opg~- nog nlet bek(md en h~~: .s~aa:.t, ook ll;0g ~beto~gen uitvoerlg, dat. de ver.tr~gil1:g is
over de weer vrij rondzwervende geesten Dultsche en Japansche invloedssferen in sl~gen m goedap~s. ,Een ultbreidmg van niet vast, of er inde~daad e~h mede- te wijten, aan. cie t,elkens opmeuw d90~
t di~' q~J' het a':luwakkeren v~n. den win~
ell n~t qoorzett~nvaneen fik~clie regen- van de Wilhelmina-watervallen, die de Nederlandsch-Indle, dIe' zlch later tot, .het gebou~en-complex is voor. het be-. pllchtige iJ? het spet is geweest.
het Depa~tement van Verkeer e~ .W~~
bul·. onts~nd~n, al& veertJe&.opgenomen menschen opnleuw kwaad zullen doen... politleke invloeqssferen z~,U~e)l ontwi~-! hoorlljk Ultstallenvan deze unleke CQl-1 De vrouw heeft lntusschen verk,laar? terstaat naar vor.en gebr,a?h:te nleu~e
en ;'pp .he,t ~trand gepetit<t. .De. groOtste
k~l~n, z,ij!1 .v~stges~ld~ .. Ee~ ~er~elIJke: le~~I~ van vop~w~rlJel)~~r,01,.ld~ ~n.11lQ- reeds tw ee.. ¥Iaanden geledeneen po'- eischen, .waardoor de plannen vele ma:c~ltwl-kkel1ng Z9u zeker zijn terugw~r~ing i d~nt~Jnh~e~~pne kl.lp~tnijverheld noo:<:\- ging te hebben ged~an den brigadIer te lep. ,Il}o~s~en w9 r ge p omgew~rk~,. te,I:wlJl
bPo~ .ble,e~ ~l,et. .t~ J:~4d-en .~n~e~q; ~a
. e!n-~e!.Qqs door pe prandi~g oj> }let s.tl.'~p.d
Silo~ivIieg~r vc~(lronl(.eii
he-boon op onze positla te HOl1gkong en Z3:~~hj~ ~~~n hi~rv~r. ~l)~or,~e~t he.t het vei'giftigen. iIiernaar ,Wordt een verder aanV:~l}k~l1j.k gedacbt wer? Simong,an te
Singapore. Doch of. deze .ontwikkellng Jaya Inst~tuut aan de noodige fo~~sen. I onderioek ingesteld.
verbeteren, doch later v~rsch1l1en<le a~n~~~g,~plo(~ , te. ~ijp, ten.' ~lotte ~eh~e1
.I . . . ' , ' " : 1 '
,
'
"
daa,rop geworpen, zoodat later een l\I~t vUegtuig in ,de 'Vaal-haven gestort werk~!1jk ~oet )Vorq~n ye~wach~ of niet,
De. schenking ~it het millioenenfonds I .
' ..
'I dere. terreine~. In beschouwi~g .wer~en
de Japansche penetratie ten Zuiden van brengt de oplossmg, aldus dE!. L9c. Pe
genom,en. Tenslotte welgerde de Provmst<x>mbarltag, een motorbarkas J vele roei,,;
DE POSTVLUCiITE.N
tCl~le wat.erstaat op.nieuw In te .g.a an op.
b~?t~i~·.; ~i~qta.iIen ..leden' ~er oonian~\~g
Naar Aneta ult Den Haag seint, is de 'Chiria zai door dtt pact, dat de JaP3:l;\-1 uitbreiding staat thans vas't. Alleen rest
·onderh,~ndsch, gedane verzo~ken door
e~. ~eg~~, ~e ho~de.rcl, Ba.Uers geduren<le Rott'erdamsche sportvlieger Van del' sche vrees met betrekking tot zijn nog de vraag of overgegaan moet worUitreis' de'heeren" L~mey en it:arthoom om .cte
UJ:'~l, .v~rg~efscJl~..~gtn~~t\, aalw(~nd~n Leeuw glster~ddag met zijn Waco-vlieg- Mandsjoerijsch~ gren~en zoozeer ver-; den tot afkoopen van een cOlJ1plex kam-,
.
. . ' plamien wederom te wijz1gen. en elsch~
ll}~t~n 9~.he~~ldusg~;st~~l1;de y~art~ig tulg 1~ de Waal-haven gevallen en ver- lllindert, wa~rschijnliJk aanzienlijk wor- pongwoningen aa~ de Westzijde van het
den versneld .. '.
'.~.,
museum of aankoop en ye.rbouwen van
De ,..Rietvink" Is vanmorgen half ben te. de Provo Waterstaa~ ee~ nauwkeurlg
w~e~ ylQt te, ~rekken.. H~t is, ,n.let .te v~r-I dronken.
Wat den toestand 1~~uropa z~lf. be- e.en pa;lJ', Europeesche womngen a;an d.~ OJ} :rjlliUtiln g?la_~d.
,
' . . : omschl'even na<ler verzoek 111 te dienen.
w<mtlerepJ .dat -:.- h09wel. hetdebarke~
ment voortgall'g had - het tempo' steeds
De heer Van del' Leeuw kwam van treft, acht de Times r~den genoeg aan- Ka.dasterstraat, waarvan d~. achterzijde , De "DJalak" IS, glsteren te Athene aanaan de Oostzijde van het mu- gekomen, doch we~·d daar opgehotiden
lan~·~m~I'~erd :~n: de ~ni~lo uite~ndel1jk ;Hastings, in Engeland, maakte een tus- wezig fe vreezen, dat Dititschlands aan: I gl'e~st
; wegens den slechten toestand van het
zoo goed als geheel verdween. ~
schenlanding' te .Ostende en wilde ver- houdende' en nlet te verontschuldlgen. seum.
! vll~gveld op Rhodos.
v91~e~:$ .naar. Den ~ Haag vllegen. Klaar- campagne tegen den beweerd.en stijgenThuisreis. . A&. Maanda·g te 9. uur v.m. houdt de ?
.J.q.. n.~t(. 1?ijzonder ,sprak: ri.ten ~rzijn blijkelijk is hiJ echter van dit plan af- deil invloed van het. bolsjewisme in CeQANrtAS 'VEER VERTRl\AGD
Raad van Scheepvaart ,een 0V€lJ-l)are
vefwoJld~fing overuit, d:l t nl~t Pagat:lg"! geweken om op het vliegveld Waalhaven choslova1ldje onverteerbare vruchten zou
'. _.
'. . . . . . '
.o-e. ""Kwak" Is gisteren te Rangoor~ zitting, voor het doen van uitspraak. in
batll ge}tczen was, waar yroeg~r de~elf4e te lan,den. Een ooggetuige zag, hoe zijn kunnen dragen.
Naa" Aneta uit Koepang seint, onder- aangekQmen.·
. I de zaak der aanvarlng van de ,,:Radja
"Alllh:al C1}arner'~ zonder eenig pe~waar toestel op €en hoogte van honderd meter
.Ande1"2ijds w1jst de. Times er op, dat; vlndt het gi&teren uit· Port Darwin ver-I .:Oe ...Kieyiet'~. is glsteren teMarseille Basah" met de pniuw "Sri Dinar", waa,raall een lmhQQrHjke .~ade,.
vpidoende .afgleeden hi het water stortte, nadat
wal-accommodatie de b€illanl'iing 'a~l1i de bestuurder in de'll mist .vergeefsche de communlstische. p.11lPf\ga.n,qa. van de ~r~,kken::, :....Qantas-vliegtuig 2,1 uur. ver- aangekomen en aldaar door slecht weer bij ~ooals ,bekend veertien person~l1 0111
wal zette.·
,
... . .
·Komlnt.ern zlch thans_flt&. e~ri~,boome~ \~raging.
opgehouden.
. 4het leven kwamen\
pogingen had gedaan om te laY-den.
Een' pra~ht1ge opdracht, mijn rels naar'
A1WssinH~, verklaarde gezagvoerder Jan
OU~P1~laar aan de TeL Het eenlge wat
ml] er van spijt is,' dat lk met het huwelijk van de Prinses niet in het land
ben. Dat feest had ik graag willen mecmaken.
Op den zestlenden December hoop ik
met de "Kwak" van Schiphol te vertrekkeri, Daar neem ik de zes heeren
op, die' het toestel, mitsgaders zij.n volledige Jndte-rels, hebben :gehuurd voor
een zaken- en plelzterrels.
.
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Bandoeng - Tokio

De Admiraa] met den Helm

Rels-Indrukken van Ir, v, d. VeefI'

En de dlenstwelgerende

•

matr~os

Bioscopen

Agenda
•

Filmaankondiging

InHolla~d
is veel deining geweest
'Va'u·
Iigt grenswan "fiscaal karakter'" ?
I 'r". H. van, d' e ..r Vee n, het over
een Knjgsraadsvonnis, waarbij ~en
Co Co
City: "Flo~ida Special"
Bloscopen hedenavond
hootd van het' radio-laboratorium te soldaat tot gevangenlsstraf werd veroor-I' ..
,..
... ' :
Bandoeng van' den P.T.T., di~, naar be- deeld omdat hij geweigerd had te geV,e,rs,chenen Zi,jn afdeellngsverslag en
Wat de mlddelenramlngen .betrett
Moorden en gangsters in een trein,
G lob e _ T 11 eat e r : "De Vrouw van
kend, in de eerste helft, van <.iit,[aar, boorzamen, aan een bevel, gegeven door memorle vall antwocrd betretfende de
waren verschlllende leden van mee- die monotocn voortsnett over de gllm- een Staatsvijar.d".
'. .
als' secretarts van het ~lgerpeen, Inge- een lultenant in burgerkleeding. Natuur- gemeentebegrooting voor 1937.
ning, dat o'p grond van de uitkomsten m~ndte"dstaven h~.t~ent donk~re~ ~~Ch~ A~e~' x - The ate r : .,The wmto
nleurscongres te ' Tokio tungeerdq, doch lijk is "er ook naarstig gespeurd naar
\ . ....
der voorgaande jaren meer optimis- de s flJ'j va~l P'j'J Ilelietge?j eele~l:n:e~
cap'itol: "Hollywood zoekt een Prinses",
die meteen van de ge.egenheld gebruik precedenten, en een hlervan is. geleverd
Met het lnztcht van. het. c.oallege van.
tlsche veswachtlngen gewettigd zou- en een I verig ourna s ZI n
,
P
k' H t A
Rijke
'
kt h ee 'ft om ' .a Idsaar ~n In
. d
I
d
iaspec
t
d
D..e "e. a a r
." e
rme,
gemaa
e an- door... Indle, nlet
rnlnder dan 25
jaar ,B. en W., at tI.net f
ll1ancIe,:
en "
zijn igewees t en h oogere m ldde - die reeds meerrnalen
.'
h door
t d de
k "Ameri_ MelsJe
den we~ke hij 01) weg daarheen ~ezo~ht'gelede.n. Een lezer van het. "Vaderland',', der gemeente
Batav.i~t. 1Uetteg~n-1 lenramingen zouden uiteraard de be- kaansche films op e oex- zijn ge-I C in '8 m a: "Mystery of the 39 Ste'ps".
besprekingen te voeren en tot zaken te beschrij'ft het in ,~ijn blad, ell:' het is te
staande de .slechte tljdsomstandtglasthlgte~?nie~ del' gerneente en .ook brachb,
01 ty: "Florida Special".
kotnen in het .belang van onzen radio- .vermakelljk om qet hler niet volle dig
heden, gunstlg gencem~ kan word~~:
de mogelijkheld van verdere belastingNiettemin is de Paramount er in ge0 e n t r ale B i 0 s c 0 0 p: "Madlenst, heeft gisteravond in het gebouw over te' nemen terneer omdat het een
werd dcor vele leden ingesternd. ZlJ
verlaglng beinvloeden.
slaagd met "Florida Special" een zeer zurka",
ezen or boyendlen op, dat ~llerlei I
van de Ko!~inkli~ke N~~uurkundigy Ver- historische ane~dote van Batavia is.
In dit verband werd er op gewezen, 'gOede amusemencsfllm te lanceeren, vol I
eenlgtng QP Konll1gsplem-Zuid een cau'
.
Inkomsten van de gemeente ZIJn te- I dat verschlllende retributies, welke de I spanning en een tikkeltje romantiek.
\VAT IN DEN AETIIER IS
serie gehouden voor den Kring B1atavia
Het zal -ongeyeer e.en 25 jaar, geled.en
r~&,gelo)pen en dat .lwt land de noo- gemeente ,heft _ men dacht in het I Een milli01.lnair, die met juw.eelen tel"
VRIJDAG, 4 DECEMBER
van\ net ~oninklijk Instituut val1' Inge- Zijll toen qe admiraal Hoekw~ter comdige sub~id:e a:lll de gemeente, O!ltbijzonder aan de watertarieven _: waarde van ettelijke tonnen reist, is de
nieti,rs, viaarin hij zijl1' reisin(jrukken, mandant der zeem'acht in Ocl:.t7In~:lie
hQudt; illjien .. d<~snie,ttege.llstaande langzamerhand een fiscaal karakter I~ corzaak van al de spanning. Zijn ven'eN 1 ro'IU
20.10 Causerie: "Armenopg~daan tusscheil Bandoeng en ToJtl0, was, dat deze op een,ochtend een be~Qek geldel~ op:~eqracht kenqen worden
aaan aannemen. I
gaand wantrouwen in de hem omririgen·zorg".
heeft weergegever· Deze irtdrukken gel- wenscht.e te brengen aan den commfl n 7
voor duur:z.:t~lr heidswe:ken, ~n o.ok tot
to>
,
de menscl}heId en zijn li~tige voorzorgs21.00 Serleuze' llluziek.
B.R. V.
21.00 Moderne composities.
P.M.Y.
delf hoofdzak(llijk radioaangelegenheden. cta'nt van "een del,' oorlogsschepen.in de
lastenvcrlaglllg kon worden overgeB. en W.-antlwoordden:
maatregelen, ' die hem zelf de 1'01 van
Phohi
22.30 Causerie: "Helmwee",
'.
buitenhaven van' Taqdjong ~riok. Een
gaan, is dit slechts te danken aan het
' Ons Colleae blijft streven naar al-I ernstig patient dQen spelen om zijn be2<).45 Rijnlie-deren.
Zeesen
Mederl'andsch-Indie
met dz vast uur werd niet afgesproken, de adzeer gaelie firiancieele .
dear
gemeene lasten:verlaging, doch meent 'lagers te ontkomen, zijn niet voldoende
19.40 Cello-recital.
B.B.C.
m~e's.te om~ing·end.e, lallden zooweI radio- miraal zou een vlaggesein laten hijschen het co~::~ge:\'V~n...B,~.~\~, W. in het af- daarbij :~~ belangen van alle bevol- I 01~1 ~e geslepen gangsters om den. tuin Paris-Ool. 22.00 Ooncert. .
~iJ.40 Viool-l.ecit~l.
Rome
grafls'ch als l'tldiot.elefol1.isch in verbin- op den uitkijktor:en te Prio'k, dat de
gelooP;e.n j~i:\F,·. ~ev~~r ~ '. .... \'1,.
kingslagen in acb,t te moeten nemen. te leiden. Mede uO'Jr toeqpen van den
ding. ~adioteiefo~i~ch met ~alakka, stoomsloep h~m z.Qu komen halen.
~~ de .Vp'0rg~l~~de:l Qntwerp-begrooHet is'van ,meenin-g, dat de middeL reporter komt de zaak after all geheel
'MORGEN lUAGNEETJES
Slam, Sa.tgQn, HQngkong, Ma'nila en
ting is het c''Jl1ege van
len niet pessimlstisch zijn geraamd. .in het reine, ook wat... de &chattige ste!.
Tokio, terwijl een radiotelefonische ver- . Met spanning ~e~d aan boord uitge- .
.,~l.l d. ::" "" r;'.i ,.'
•
.
wardess ,be.t,reft, ,die eerst natuurlijk erg ,-ri'''ii-qpr.. [ i .~JIlf""binding met Sjangh'ai helaas nag tot 'de k~~{en naa'f ~~t vlagg~sein;' het we,r~ :
een gezolld pesslllllsme
Ve,rder ,zijn B. en Vi. van meening, afwijzerid dQet.
,
vrome ~enschen behoort.
aJ.bedenkelijk
laa,t
in
den
ochtend
maar
'
,
.
.
.
dat',
de
~nrieven
ge~n
fiscaal
.kara.kter
We
verkla'p'
p~n
den
volledig:en.
inho,ud
" t .
uitgegaan.. De kle.ine u~tb~eiQing van
va
}'
Kuala':'Lum'p,ur, het regeeringscentru.m s'teeds geen sein.
lasten( welke er in is verwerkt, is, ze- dragen en uit conimerGieel oogpunt l1:0g van peze aardige film nl~t.Zij nog slechts
der Straits, werd door spreker h~t eerst
De' commandant, Qngerust, zond de
ker gerechtvaardigd en past geheel in . ~"an .~e~. lagen kan~ zijl1,' hetg~e,n een vermeld, dat de hoofqroJlen op zeel' ver(VAN VRIJDAG 4 DEC. 1936)
,bezocht.' Spr.'s voorpalmste bezigheid is stoomsloep
'
t .
het kader va'n h~t
f'inan- gevolg .IS val.l. he..t felt,
.,dat het.·
di,enstelijke wijze worden vervuld
d(}:Jr
naar .p.en,
wal met
den offl'" .2.~"'"voerde
~t
1 tigemeenk t
1
daar geweest, de Engelschen. te be~egen cier van piket om poolshoogte te nemen.· eieele beleid. Met' het streven van het t~bestuur ~Ij ZIJn anevenpo Ie, er- Frances Dra~e en Kent Tayor.
Hoewel in Centraal-China de druk
via Bandoeng met Londen in r a d i o t e l e - . .
college van B.' en, W., 0111 zpoveel mo- .dega .rekemng houdt. met de sociale
.,.
aanzienlijk daalde bleej daar, toeh: h~t
fonische verbinding te komen. Te .SingaBij ,den aanlegsteiger trot hij den ad-· gelijk belastlngvo~schuiving te doen functle del' waterleldmg..
centrum vlin hooge druk (Sianju 7~8
pore vatte men dit op als een gevaal', mira.al met zijn adjuclant, diE! geen kans
phiats hebben, dOOl" de minst draag-I pit laatste is ons een beetje al te
"Overw~egellsch~ul(l(lal"
mm., Iehang 768.0 :mmJ .. I Vanuit dit mavoor het sociale leven a:d1ar, want nu hadqen gezien het v.!aggesein te la,ten
krachtigen - personen met lage il)- gortig.
' .
xtmum neemt de druk over Japan aJ tot _
liep men alle kans uit Londen opgebeld hijsc)len' en toen' maa'r geduldlg gewacht
.. d' '
t
.
'f h" .
,.
~ :..l ' (H' '..l '
te worde,ll na kantoortij~ midden in het hadden.
komens en, ZlJ Ie. groae gezmnen
Er wordt, na ren~.?, en. a sc rIjvmg,
In het afdee1ingsversla~ betret'fende een min~mum ~n' NO?r(.J,7!qIJa71r , ~"R~
hebben - te ontlasten en. ,de econo;- nog _~en winst van blJn1. VIer ton of 4~ , de ,gemeent~begrooting voor 1937 v.: c rd t chow 764.5 mm., Tokz~' 7~?,~ .1~pt.:, l!ragolfspel. Gelukkig valt he: met dat
misch \sterkeren
te belasten, van net ge"investeerde kapitaal op het 'het volgende gezegd over l:Iet overwe756.4 mm,). Ook m
rtchzwaar nogal. mee. Te Sinoapo~e kwal~l
Wat was er gebeurd?
kon worden ingestemd. Het college waterleidingbedrijf gemaakt.
geneuvel.
Ling neemt de druk aJ (Al~~Y ?6~,O mm.,
spr. met manne- en legera~tor1telten tot: De :uitkijktoren st9l;l<;\ in telefonlsche
overwege, in hoeverre in deze rlchting
phu Lien 763.9 l}l1n;., 'Bcingkok 15!J.8
qvereen.stemming inzake p he~ voorkoq-wnverbinding met de kade te .Priok, w<l~r ,~{Qn worden doorgegaan.
.
~lke particuliere ~I~derneming - de
tDaar ondanks' het fsi't, dat reeds m·:,;.".).
..
~).
van hmder, ~elke ond~rvanden werd l'n een lokaaltje "en ma ....-oos-~el·l1er van
Zooals elke heeft ook deze meelllng monopoliemaatscfhapI)IJ'en daargelaten,
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'bij welke de genleenfelijke tiedrijven
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1:,m
ven dwelke seinen er geheschen moesten" (":i1"h:t
!lat J;J•. en W'. bij het 0PIn ,deze tlJde,'!
l;>etenng
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claatx~or ; ,.,eerst ,Londen fngeschakeld wor en.
maken dE\r ~.n~:verv-~~~r~?tlllg v,an een ai~l-'e~Ui~~~: e~i~st" d u
n a, u i t<l~,: In,e~mn~ yan ::e",n~g? :lede~, blJna ',757.9 mm.) .. J~v,a m~t' Born'e(j, Cel~bes
worden. Te Hongkong was het zaak vool'
gezond pessll1llsme ZIJn UItgegaan., Het k
1
,,,' d: iA~nd a n' aaI'va.n een "Qyerwegenschandaal kun~ en de Noord-Moi'ukken ligt in het ~fquaBij aankomst te Priok begaf de adju. i t H"d' i t b'j 1 t
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e o-,r n g vah 1 IV:.t"l
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nen spreken. Al:ln de S. S. is gevraagd, . t ; . 'l
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d. e toekomst te behouden w~t· we reeds dant
van den admiraal, een luit.. ter z,ee II,S n e a IJ. JU S, 1 le .opze en van deelhouders en rente en, aflosshig voor
er ten d-eze. zorg voor te willen dra-I' ona e m~n 1~; • ,
; . .", . • ,. ,'. '.,
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(De
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wilden
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lIoogtewin, q~n: De hoogte1»,m~.en t~a-.
lij~. va~' ons af ;iJ~n). N'a veel heEm en '4
OJ
punt in te nemen en het college heeft 0' .lga ie ou ers.
l
• n.
ner en gaf order het sein te doen 1V-~~
zoo weinig mogelijk ~)Verlast wordt ren volgerz. s het iwestnto~ssorz.stelsel~4 qr
~eer gepraat kon dati bhereiktb.wdo~den·SChen, .OP, den uitkijl,<tQren. voor."een dat.~ok niet gedaa.n.
,,'T.Jlt comm~rcieei Qogp~nt zij9' de taaangedaan en aangezien van den kant Istar N.O. 30 km., Med~n;N,'.lJ' ~a ,?ent."
E'r bestaat radiotelefon sc ever 111 mgs- stoomsloep. De matroo~-seiner \V~lg~i~e
,.Ben ,ze~ere conservatieve .fin'1 n- ,a~ye~ . dus' geens'zins·. a:l'u den lagen
der, S. S~ zulks ook toeg~.z~gd Is, vroeg ISingapf:!re.!'I. 20 km., 'Pal~mbang N. W. 30
mog'elijkheid tus~chEm N.I. en Hongkong, de order op te volgen met de wqorden, :
ciee~e. po~itiek is in he~ algern~en y~of ,,' '1{an t , ,en. zij worden dih wat de h90gste men zich af waarom d~ ~e.J,'sch~llende .I km., !3atavia IW.. 15 km., Semarang .W, N.
m'aar de
tijd moet gereserveerd ik ken u niet; u 'bent niet in ma.r\ne;
de
.het best,
:
betreft,nog veel mindel'. ovetwegen nag steeds zO;Q'n ge:ruimen . W. max. 30 km., Soerabaja
4,4 km.,
I'Qiijven voor" ~e verbinding tusschen uniform en iedereen kan me weI qrd~rs
er ZIJ~ gevallel1, y;aann. het, voer~n a~~','men' bedenkt dat juist, vanwege het
tijd ~ soms vijf minute'n -:- ,v66r het I Bandj'ermasin W. 2(J lim., Koepany N. 15
Hongkong en LOnden.
geven, of iets dergelijks, Groote;. verpa.-:
l{i-l0 zulk een pclI~lek. vpor het ge-! "sQciale'.'. ~ar~kter van het bedrijf de
passeeren van de tg~~nen. ,'Y0~c;le,n g~1'. ,km.
.
Te Manila, w,a:;tr men Amerikaansch zing bij beiden. Ik meen, dat d~. admi..
rneentebelang, sch.~~elijl~ is. D~_ ge- ,t b~ter gesit~leerde burgers meer dienen 'sloten, hoewel eventuee~ ~~n t~eip. to¢h.\ verl.faehting: Zwakke \Vest111oessOn
uitgerust is en oo~ Amerik~ansch te w?rk raal zeIt ook nog moeita ge'daan .~~eft
meente kan,namehJkbiJ het.,ult;/oe-~, ta betalen, omdat de minvermogende
binnen een afstand. ~.~~
m. zou ! tot Kentering.
g'aat, was spr. in een dag met zijn zaken o~n den seiner tot andere gedachten te I ren van 'haar taak van soclale zorg: k'l'~'ss'e het water beneden kostprijs
kunnen. stoppen. E)yenml!l ~s, v.~n de .
. .
ge~eed.
:brengen, weet dit echter niet zeker. In
niet altijd ten ~olle met. de finan- krijgt.
zijde der s.S~geY91ggegey,e.ri;.aaz:t ~e "~~.I'!,¥tn.~~'
elk geval, de seiner uleef weigeren.
cleele consequentles rekenmg houden./
toezegging, dat
~co wein.jg ,moge.- ~------?oo echter nlet in China, waa( h~t
WeI heeft' he~ college van B. en W.
B?Vend~en is het antwoord van. B..en
!ijk loss.e locoiAotfeven zou laten r i j - '
.
1 .
onmoge:ijk b~eek in eeil dag te Nank:ng. Toan _de _admiraal .en. zijn ; ad!u~a!l~
bij. de ~'~!ll~ng~~F.' begrootingscijfers I ~ III ,'S.~nJd;.me~ dat l~\ de ?l.emcl~l~ v~n
den doch deze acht.eraan de treinen
. Paa!rdeil nit Austl'a it;.
ie'~s te' ~r~iken . :He~ is .6v~:Igens b~&rij- aan boord kwamen, keken wij, :offip\e'7~ e~n,i. gep~~t~ y~qq;l~hiigheid in acht \ ~~tW?9fd van, het ~ vonge .Jaar, waarm I zou' koppel~n,..;,ten ~jn'<1e t:e y~rkopaJij~ qat q·e Chi~Besch~ r~geering l~ever ren, ook weI wat vreemd op, dat ~~eide~, ~ g~nq~~l~. eR:..w~~~e~.J: de3s gedrag.sHjn ~ h;e~ flscaal.. kal akt71 der taIle~en erken~ men, dat _de Ov~XW~g'~n Qenalv~ yool'
001{ ,t\\f'eede .transport gelu~kig
aar.dacht naar binnen' wil leiden een witten helmhoed op' hadden• .oit
e1', stfaks toe .. ~Qu- lejden, dat e~, een ; \V9~dt.; do-ell V(a'~pn. w.ordt mvdeg~~ee!i
de treinen ook flog VOCl~ deze i'asse 10insfede'van naar bu·ten: zij doet haar. heofddeksel mocht volgens de un.lfonn~
ov,~rscp6,t qiJ·~s.t~~t~'.:~an de Ra~~ ~~-. : ~~t .men J:te, wlnstep van het Ibedl'lJf 11~ comotieven ~~sloten moeten worden. I, De "Nieuw-Zeeland" bracht hedenb¥s't'~~ch overtl,l in 9h in a te,..dC.e,n ho~ren bepalingen der zeemacht weI g~dra~:e.lll tij~l, '(leg ,nagaal1.wat d:.1rti:mede ge- .d.,~~ aJgsmeene middelen nu eenmaal niet Ais bewijs. v,oor h'e,t vaak, lal1gd ur ig ge~ mor~~n het ~we~~e ~n la~~~te P~1r~~~.e~ voelen. China, e~ dan moet natU1Jr- worden I:p~v. de witte pet, h1aar wij.had.. ' daan moet' worden.
'l1lis~en kan.
slaten heuden der overweg.en wei'd .de 'transport van het jaar voor het tnd~lij~_ ,op dit. g~Ried ~e,rs~ ·~n~:l,1g,p.~l ge- den noO' nooit een officier van de nia- ~
." "..... "'-" ,',,."
omstandigheid genoemd, ~dat, t.egen- Ische- Leger uit Austr~lie .t~· ~andjot;I'gndem<t .worqen, i~ ..r~{;I1Rtechn~scn neg rine zo; 'gekleed gezien.
. '--,--- -" --.---~-~--..,woordig verschillende leden van h~t ~.riok, b.est1ande' uit ruim honderd dielang n~et ir~~al ultpe~ust. ~n e~ll beQQk .had niemand van ons zich zoc'n
,
.
__.__
bedelaarsgilde den overweg bij de ren.
."
.
t,~~k~~hj~ k:em cel1tr~m,~erk~n 4Q om- hoofddeksel, :dat zweefde tusschen den
.
'. I
Willemslaap als vaste sta~dp'laats hebt eschie'dde
gelukRig
~oepstat.or.s, op d~ Ame~lkaan~che ma- blauwen helmhoed voor landingsdivisie- ~
••~ ~
~~~~~
ben uitO'ekozen. . Ge,vraagd werd er
.. 'I ra~sl?qr g ,.. ,
t1 t
i),ier, dus hun voornaams~e in~om~ten ab'k
I ndmacht-uniform aange- I
\~~~~~~
nogmaal~ bij de S. S. oil aan te drin- als het eer~te: geen enkel dier s er
b:ekkend uit reclame-maken. Men'v\ndt ,g" rUI en a
,
tJ?.~~ :r~ r;' "
g:en aan de oplassing ev,entueel ver- onderweg./
"
. . ..
~r voor het contact met het ;b~itenland schaft.
.
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~.
D'~
,l~chting, van het overwegeneuvel spe- Met, het $chip zijl1, ~evens de, ntP,leesters.
zenders en ontvangers van ver.:>chillend
:De matrocs-seiner ondervraaO'd over ~. ~f11t)
.
cial~ aandacht te wijden.
Scliummel~etel e,n Ste?ger, die 'de pa~~.#
iPternat1qn~al pl~imag~, .w~araan r~~?s zijn dienstw~igeririg: was ~eer ;erwo,n~\'
"",.
den in A1istraW~ van de ~everanclers
het eer:ste .gezlcht onJUlstheden
derd, dab zijn handelwijze niet,
B. en W. aritwoorden dat de kwestie kochten, te'ruggekeerd.
,
t(; con,statee~~n! To~h. w~rclen, met v.eel goedgekeurd. Een zeeofficier met eent<
kert geleden onder .de, aa~dacht van de
Waren de paarden van het vorig~ trans- .
~~du1d verbeterlng~n mzake de verbm- helmhoed yond hij zoo absurd, dat hij ~
S. S~ is gebtacht; doch dat zij er geen port uit Noord-Australiij afkomstig, ~e
ding met ons berelkt.
de zaak niet vertrouwct.e, :zelfs, ondanks
bezwaar tegen hebben, het opnieuw' te dieren die thans hier zijn aangek~men,
•
do~m._
-en er Il0g aan
.
: ." Ov'er" . Japall was spieker meer dan de vele ordeteekenen en vcr-dere uitmonW·:· k
toevoegen. dat k'o'men uit het Zuiden en iijn zvi'a:arde'r. ;.
.~.nthousiast. Zelfs jaloer~ch op qe schit- stering van beLie ?ffiCiere!1.
.
'
IJ
unn
hoofdzakelijk voor de. ,artillerle
de S. S. op het o,oienblik cijfers verza- ~ijzijn
..
terende laboratorhi van ' gouvernement
Zijn,ov,erctreven. ,di~nstijve.r. -::- hij was. ,
melt betrerfende de eX'ploitatie-uitkoql- bestemd.
~h particuliere inste]ingen, waar op een oppa~s~nd, .flipk, m~troos - hfld,
sten van de loc,ale Iijn Meester-Priok
Behalve, ~e?~,p~a~den: zii~ oo¥, y~e'~
t'adiogebied onderzoekingen kunnen en hem. parten gespeeld. Hij is dan 0.9 k
v v imj~t deze lijil min of' meer be-, paarden, a.ang~~ome~l, ,~e~~e. beste~d
O(,k worden gedaan, zooals spr. gedroomd niet gestraft.
l~ngrijke ve:rliezen op te leveren, zo?als zuHen Worden om deel te nemen a,~n.he~
haq· eens hier te ,k~U1nen verrlchten. Da
Jlo
.... :::
~al,lg~~oll(en "wordt;. dan~al welhcht concoufs iiil?P-t,qil~ bji de'. 'f~ldosefie
radiQ'-industiie werkt er met duizend.... I. ; ... ~ .
aan 4e gemeente te kennen. wo.rden ge- 01ymJ?~~de in ;~9.40.. ' He~; zijn I vXer no~
pate11ten} maflf
KERKDIENSTEN OP DEN
diit van de zijde der S. S. geen zeer
..
..
,
/ wikkelde zich e.en industrie die eigen
LIJKSDAG
~rijs gesteld wordt op het behoud van, rest, naar het remonte-depot te Pada...
viiidlng'ep t'n ~qepa:s~irg brengt.
.
deze lijn,' die een gemeente-belang. ge- larartg gaan.
In Japan met zijn 90 millioen inwoners
acht wordt.
koloi1el Sieg~u~d.' e~ o~e.rste. ~aup;:
zifn' 2 millioeri ontvangtoestellen onder
Acht de gemeente zelve het van me~r man gaven d08r hun aariwezlgheid biJ
h~~.. .Y9Ik ;, ,in .ff,!· on~~ve~r ~~o.O~O toebelang, een oplossing _voor het overwe- .de aankomst v~n het trans'port 6iijk van
st~l~~n .. W~p. t~it)s ~chtM dat ~irhier
geneuvel te vinden, dan kan de locale hun belangsteiUng.
in de trppen leven en de radlQ-Qmroep
lijn verdwijnen. ,
.
De paarden zljn te tien tlu,r. heden~
AIle
Het aantal treinen, dat de Bata'vla- morgen per extra-trein naat Padalarahg
le,l1. in J~P!l.n ZIJr Yf1.n J:ap~nscp. faorlsche overwegen passeert, is dan z66 ge- vervoerd.
ka'at en men kan ?icll dan .e~p iA,e~.vorring dat van geen "overwegeneU!vel"
wellt e,en ,vl'uc}lt
raptQ~fn~histrie
meer kan worden gesproken.
d~a:r. g'enpm:e.Q'he~ft !Jihet bl.nnenland,
De
Aldus de opvatting van S. S.-zijde,
waar h.et gouvernem.ent ..de, r~dio verBatavhi zal de dienst ,geleid worwaarbij wij aanteekenen dat hier slechts
Pieter Erber.feldt
Te
zqrg~7,WQF4,~n
j~'ariij~'(60 mPUQel} tele - den door ds. d·e. V~eede...
".
van een' halve oplossing sprake is.
gta'mmen verstuurd, naa'r ,h~t bijit~nland
_ . . .
In het afdeelingsverslag betreffende
')
+.
ra'ijiotelefonie en r'a<liQtelegra!i.e..worIn Junl van het volgend ja'ar z.al 'een
D e eerste Glenil l\'1.t\ r t in.' s'
BJeie.i,l· iil, p'lilCo.ats ,Vtid
rie . Bataviasche begrooting wordt ge<i~n' <faat d'o~r pa~tlcufrere' iristellhlgen bijeenkomst worden gehouden' yan aUe'
Oorlogsillateriaal
Judie vraagd:
Y~'f~prgq "~ 2Y2, ni.HHoe n ; in. tnd.~e is pr-otestantsche predlkanh~n i~ ltIdl9 op
).,
.
,'r:
'
.
';fi'1m~ (lRlpl~j n~~t ~ millip.ei1 ~oorde!l""" een nader te bep~len. pla~ts in WestDr. ir. otten komt ze zelfalhalen
Bestaat er uitzlcht op, d~t van re~
~en, vQOJ;l1 am ¢ , lacJor js" dat in .fl.lpan 'Java. ,Men lJesloQt voorts viouwelij~e.
.,
IIi de dei-de bhineltl;":ven van Priok
Kap. tierie bUjlt 'anger weg
geetingswege tot opruiming van deq
4t~a:'f~ebi~egs'pr,ao:~~t'·tfe~·l~l:jr'kieVg~o1Je"·dp.k·.aO'~o·rp;'0Z:P.i'j,Zn',e.n maat.- predikanten to~ t~ lat~n. In: ,verband .,,111: verband ·Wet. de aankomst van,qe
z"g. "kop van Pieter Erberfeldt" wordt
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hiermede za 1 mej. doC'tor.a~d~ J. H. ef;rste twee GlellJl Martin-bommenwerB'fj de havendirectie te TandjongKapitein Tierie, die in Europa hin-t'
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net verzoek daavtoe aan de Regeeririg
•~epingen
F
t
d
otten
van
de
L.
A.
Andir
naar
Bataeen
stel
beeien
te
doen
aanleggen,
opdat
lag.
De
fabfie~n
zijn,
zooals
wij
reeds
.te: z!en g,aven:
.
"
ig .
,.
..
t
d
worden gedaan.
~".
•
,
·1
~ •
,
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be- d ,sc'hepen welke dan .aan de kade teerder meldden, overste~?t me. or e~s,
\
" '~~J~'~ti~ank~i:l~U .. ~PP.laUg· was het loon
~Ghouwfn~, te, ne,men op welke wijze het e . '
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~o?r s?:r.'s ult~enzet~l~g~n; ,
REOR'GANiSATIE DEtt ZOUTWINNING verdere, tr~IlSpo~,t. naar Ban~oeng, waar moeten meren, niet langer genO~dz~adkt I kapitein Tlerie een oog in het zeil blijft
~<l?~,. spr~. y.a~ ~en avo~d' wer,d ip~,e~eid
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de toe~£te1felil door eel1 Amerikaanschen zijn twee sleepboGten te huren, ms e e houden.
d9Q.r If· F. B lei c h." o.d ~"., die aan Dil'ecteur van 1'''inaucH:;n naar Soera- monteur gemoilteerd en dOor €en Ame- van een, zooals in de €erste binneI~haven.
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. oor, on~~ . . . . G. I". de Bruyl1, Kops.. ver~rekt }C el~, ,kostbar~ ;toestelle,l' .mag. uit~raq.rd geell de kade, als een sleepboot, met het ver- rJes Hel'ls We.ldadig· Iieids-posfzeiels I.mat
~.'"~.veiri. c.ht, h,
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worden voo~ een .e angl'lJ . e rag vall, !60.000 zegels geplaatl5~, het deel is
chlal naiif. voren te brengen.
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Wij vernemcn, dat het verzoek a.le
M.orgeu, .5 December, zal aall Iedere vfug en veilig bezorgd.
M• ' t
t
te besprekingel1 te vo~ren 1l1et ...1
\-lel~
gou-•
§,~'l:e~ah~t~~a~~:de eee:sanJe:ij;~n
verneur, van Oost-Java, I .XOOfl1amer,. in "yer.i;~ii,4,~\et ret bezoek van ~let kans heeft t; .worden Inge.willlgd.
koope~ van. een serle zegels I 0,55% •
sruisbrugstroot 1~
~~; , . • ' , ' ',~ " . : . ; ,
,,'1
.lijk ili verband met de req~g~~~~t~e; JFr~l1.s.che e:S~,~dC1: .~an Tandjong DrlOk ·De twe.ede 'omnellhav~l IS te s~al m I een smt NlcOlaashge~Chen~. w~rden geBatavia (C.)
"D~.c,qn~ul~ge~~J;'~al.e.n ,d~ ..vi~e:-:c;,o~sul van, de zoutwimiing en.wat4~il~~·e(ie in. zun~p.· ~e, ~~l1o,~t~bij-Np.cht en mevrouw er geb;uik te doen rna en van o:e en, I gev~n; d eze; ges? en en' Zljn OOr vervan Japan behoQrden tot het aal.ldach-'lerband
De heeren keeren 9 dezer Ferwerda oT> Donderdag,lO December a.s. doch dlt bezwaar geldtJli.et voor de derde ~~hI1lend~ F~,rma~ hier ter plaatse graJ er~foon
55_6~
{-iggchoor.
.rnaal" Ba tavia teruoO"
te hunnen huize cen qiner aal1bl~1cll. pinnenhaven.
, Us besclllk~aal~ gesteld.
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.Frdscher 6- ·Co~

GEnU

Telefoon Weitevreden 1958
Groote Keuze

SINT

11

AGTIVA 31/12, '35 133,82.4,000,41, Can. doll;' ~

B:Jfavia

Het huis

KlINK-Uit~oven

geven,met blijdschap kennis van

de geboorte von hun zoon
ALBERTUS MARl E

./

.........

Kallbesar West 5

TeU. Rat. to.:;

"'-

-..._--""-"----.....,.-~~

G 0 E 0 E

Voor:~,SINT NICOLAAS?''.

MEER KEUS, ,

BETER WAAR,

BILLIJKER PRIJZEN

r

naar

"lU It EK KERlAN Df'
Posar Bcroe 69
Telf. Wit. 3162
Allesop 't. gebled van:
"
Chocolade en marsepeln artikelen, letters, hartjes, surprises, slagroomborstplaat, boterspeculaas, taai-taai, poppen, vrijers en vrijsters,
geed gevulde boterletters, Ietterbanket, gevulde speculaas, speculaasharten, pepernoten, enz.·, enz.
.
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voor qeschenken,

'

S P E C I ALE

0 'E KEN

"

"FAVORI,E'f"
annex Leesgezelschap

2 D€c., 1936.
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--.....,--------_......------....
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I~~~stO~~s' b:::~;~~~~el;I1··;;;~~d; . Lid ~t NICOlA'AS.AAN'OI[DING
L
VOLI~'SBlnLlo'rIlEEK
TO K0 0KAMU'R"A
van de'

,

_ __

-~------------_

.,

2174:)

Senen 85, Tel.) 7<1S,nil, Batavla-O,

contrtouttes vanat f 0.50

2169~ ~aJ~~gus. benevens SUPPleme~~e26

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

:"

,

:

.

"

Kramat 4

. Batavia-C.

G ESC II E N K EN
voor dames, heeren en kinderen.

,

P'. . S M·' .~" ITS'
In speelqcederen exposeeren
.
.wi] een' uitgebreide sorteering
Ev'8'n. "JE'NNE Ophellan" Loan
Holle 15 ,( hoek Kb. Sirih) spellen, poppen, mechoniek. '

-0,."

. , Tel. WL. 26 - 2000 "
"
julst ontvangen :
Tel. Wit. 819
Belangrijk. Bij aankoop van
Parmazaansche Kaas • per OIlS J 0,25 Het adres voor Betere Heeren- meer dan f. '.- een verrassing.
G1tOrg.°Rllzola (Katas.
per ons J, 0,35 kleeding ncar moat. Gevestigd
Hoe grooter het bedrag hoe
a •
oque or
per ons " 0,40
1922
.
. '
Rex Kaas (zeer fijl1) per blik
qnno
.
"
..
grooter de verrdssjnq.
•
, ".3. ~ porttes , 0,80'
Polmbeach- eh TrepieclSchalen en vereenigingen speSehelvisch per heele vlsch. .
Costuums vonaf f 22.50
cicle condities.'
•~.
•
'p~t xuo, 1,80, DRILL en TUSSOR vanaf f 9.50
21719
,
Versche PanharUl~
perk!lo" 1,10
,174v
'
Versche Stoofpaling
per kilo " 3.- 1
_ .. - ...-..---..,----....-..ot-~
Zeetong
per kilo" 2,80,'
. ' '. . -'I'arbot "
,perkilo,.,2,251''''~~
~,Iosselen" ,ill Schelp . per b!ikJlJ~,
.
. a. 1 kg. " 1,50
. ~

'1:::,"

Zoo

~,~\g."

. Diverse gebrade,n
w,o, Geroost, Ibm.

,

WYNAND

.'

•

A R'T I, K E ~L E~ N.

Telefoon WI. 5684
Onder streng hygienisch Europeesch Seheer.
Levert 2 X daags
Volle 'll.ersche M,elk
Bezorging" reeds vanaf 4 uur

·.......

a

r

I ~Onetd~~

HOv

m

Gedurende qe afwezigh~id van WW

Dr., H. A~ BOR

• (vjh F. H. Justman)
Batavia-C. - . Noordwijk 3.8b
Tel. Welt. 349
Bondoeng '--.
Bragaweg 39
Telefoon 1183
'
--------_--.......,~_.W~

-_...

~

.....

. liN

...

,-----:;0·;;jo,~i".

een antiscptische zeep tegen

Voor

Roode Hond, Exzeem en aIle

trent de I)czorglng van het Hata-

Koopt Uw
If

21430

1~

..

-'

Bah via-C. -- Rj~swijk.' 19. Nc:ast do Soc. Harmon;c,' Tel. laCa W.
Bandoeng - Bragaweg 29, nai3St Garzon Ta~, 1241 Bdg:
I.
,
,
21735
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H E ERE N

Sint Nicolaas-geschenken

koopt U kimono's bij ons. Onze
722 nieuwe voorraad is de beste van
aile, 'want wij hebben aile kleuren en motieven, zoowel van
zijde als van katoen.
Brengt onze toko een bezoek
en U zult niet teleurgesteld zijn.
Ook \oni:e v?orra~d hemden,
pyama's en actentasschen ligt
voar U te kust en te keur. ,
.
21733

Het e)ui is ideaal voor warme en vochtige klimaten om~af
het zoo gemakkelijk schoongehouden kan worden.
Vraagt 'Uw leverancier U eerl garnifuur No. 77 fa toonen~een.
van de meest populaire uilvoeringen ooit door Gillette
gefabriceerd.
.

.~'~~,
~~r,
W ~~

3~

frOIf

en

Da me'sjes zijn gefabriceerd volgens het nieuwe electrische
hardings-procede. U scheert zicp niet allet!n bater dan ooit
fa voren, maar ook meer keeren met hetzelfde mesje.

Oat is

D.E.I.32

. ...............

21713

I.

MUZIEKhANDEL

TELEFOON WElT. 721

KIMONO'S

voor DAM E S
Voor

Het apparaat is fweedeeHg in plaats v~n driedeelig ~ooals
vroeg~r,·waardoor het gemakkelijker en vlugger schoongemaakt, in alkaar gezeten voor het gebruik gereed is.

I

,ERR ES·p ·I·~ I LIP S B,'aupun~t
GENERAL ELECTRIC 8. ltd.. of LONDON

2 7 -

I Het Gilletfe-garnifuur No..71 volgens bovansfaanda afbeelding,
I bestaat uit het nieuwsfa Gilletta-apparaat,' dri$ 61ue Gillette
, sleufmesjes en fwee kokertjes voor mesja" ,~.lfes h~ een nieuw
model bakeliet etui. Oit garnituur heeft de volg~n~e voordeelen.

C. B L 0 K

,P I AN 0

KIM 0 N 0'$
.

DAN OOIT TEVOREN·

llCh te wenden tot. den agent; aeD

KQopt men- bij voorkeur in een op dot
gebied oud gevestigde Zaok, welke
oak in staat. is aile reparatien, u it
t e v 0 ere n. Radio loot men zich·
niet thuis demonstreeren evenmin
een Piano, maar komt men eerst een
keuze doen, alvorens een besl issing
te nemen.
Bij ons heb{' U ecn keuxe uit nleer dan 60 'toestellen

KIMONO'S

'S"'....'

I_~

I

I<.leil1e Reparaties Gratis
Ie klas werk gegarandeerd
12 j. tropenpractijk bij den
grootst€n pianohanu-el in Illdie

bij

.MEER WAARDE

..

PIANO.. EN

~~;~.!:..:~-

1x3" ,,4.-~\
p: keer .. 4.50

1.75

II. A. W. HILVERDINK
STEEDS'VERSC/lE AANVOER

PAR A PAT T "N

Nieuwsqla'd gel1eve' U1~n

Tianqkol

v,

,

,

D,E ALGEMEENE VI.SC'HHANDEL

c.ibonnementen. Itlachten om-

.,

N.

PIANO

R. E. F. ZIE~Il{E

--

C HER I BON.

J.

4.

I

I

21716

'p-

O. Tamarindel. 61':"-'rl. WI. 6100

Ge%ondheidspijp.'
WL.2250 eTy2400
Droogrooker
PBIO~ 36
.
IIWu n up u
132mwv
I
f

2? -

0.70

.,

~ATE,NT

'E AM' MONCHEN"

f

II

2p=

Overwon

w

wordt de praktijk woargenomen
door detandartsen
,
: . Ult een' exploit van, mij. deurwaarder, den 4 December 1936
•.
,
ten verzoeke van NJ AI ETIH, wo•
•
, en
nencle te BUITENZORG, ten deze
A SCHOOLWERTH wQoriplaats gekoien hebbende te
•
•
,
BA'fAVIA, aan de Binnen Nieuw'"
Menteng
Tel. Wit. 3184 poortstraat No. 15 ten kantore
Spreekuren . 7.30-10 u. V.m. e n d ' t d'
t d'
h
'
5-7 uur lun:
v.an en e ler, se.e woonac .21745 tIgen advocaat, en procureur, blj
,
het 'Hooggerechtshof van Neder"
---------~----Ilandsch-IndieMr .. J. van Harre·
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....
!!!!! veld, beteekend aan WILLY OTTO
SCHIFF,
wiens
tegenwoordlge
woon- en verblijfplaats onbekEmd
zijn, bIijkt dat WILLY OTTO
.' SQHIFF vd. opgeroepen is om op
Vrijdag, . 18 December· 1936, des
Ivoormiddags te 9% ute te", verschijl1e\l voor de twee RechterCommissarissen, Qje zich.alsdan
zullen bevinden in de zittingszaal
van <len Ra'ad van .Justitie te
Batavia aan. lietStadhuispleln, aldaar, tenelnde hi zijn belang te
worden gehoord.
A. 'FLIERS.
21729

. huidaandoeningen.

OL E O'N
Zag

PRO-DEO:

vlaasch

A,.P

Kwartl .

.

..

1IIIItfll:t1~

. 21709'

,,0E TABAKSPLANT"

Boerderij 1I(;')Cntoer"

Prijs per stul<

1

Beh~, Meyer & Co. Handel-Maotschappij•.

Speciaal Sigaren-Magazijn·

\

andere

v.

•

21744

JENEVER.S,

A,lAM ~ BR.ANDEWUN
Importeurs: N.

Overa' retkrijgbaar

~cl;ijiPj-...1I1jj'JVUYi¥hlpe'if·. . .'ZYMl'lU

's mo:gens.

LI~EUREN,

bij de hand heeft. Tevens het mlddel tegeo
Rheu'mati~k en $pierpijn. '

.

.

..

FOCKINK

,,'

I
.Vleeschsoorten,

~:;-

"'.........

I
B, A,B'.' Y ,

i\Iosselell, zI ScheJp pe,r
1',75
Gestoomde Spekbokking
. per kilo It 1,40
Garnalen in azijl\
.
per fl. " 0,80
.. i\Iosselen in, zuur
. per fl. It 0,90
Voor Vrijdagen Zaterdag:
'

_~~

_ _~_ _- - - - - - - - . - - -......-

Ln 5 U ran c e Co.

v. Ollslaeqer & CO.

Noo.rd~ijk

-==

'u__.~

•

THE MANUFA.CTURERSuHl

I

«»

Soerobqio

•

Grcote/ t vf\r'sch~idenheid'
in
.
geschenken voor elke beur s
bij

De Heer en Mevrouw

. R. K. Ziekenhuis

-

\

. A d V e r t e .n t i!e n

, ,w.

I ACA-EZlCIID.

Drledeeliqe Toilet-Stellen f '13.95
Echt Zllver driedeeliqe
toiletstellen f' 37.50····,
.

NICOLAAS-ARTIKELEN

Ohocolade en marsepelnfiguren,
Kistje~ chocolade-slgaren, vruchten- en frambozenkoekjes, doozen
marsepeln err borstplaat, enz., van
de firma's' DROSTE, GEBR. PEL,
BENSDORP.
150div

I

~---..--=-

.,

o

M AG'N'E E T J E S - TAR IE F
Per 5 regels druks of gedeelten' dam'van f 1.- per plaotsing

Ie warel·

Vaor

onnon<:es, welke niet
vail zakelijke.f strekking
xijn:
,
'
Per 5 rcgels druks of gedeelten daarvan :
per plaQtsi~'9
:................ f 1.-,
.
\ 1• 50 ,.)
per 2 plaatslngen
..'
~....
II
per 3 of 4 plaotsingen
:.......... I I 2.-·)

..)

De reductie wendt .slechts verleend, wanneer bij eer;te
aanbieding hot aantal ploQtsingen 'vormeld ~ ,¥ordt. ' .

I

20630

2172~
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Berlijn tot eLk e n

p rlj s

de

Waar de, .sikkel des· doods maait

(;(!clelnenteerc! gerucltt over Nederluiulsche erkenning
I

'

Ivan p,'(l1Jco

"BLOKKEER DE U. S. S. R.-SCHEPEN
DEN \VEG"

De llnksche: bladen wijzen op het gevaar van de door het Lagerhuls aan(Telegrammen van bet Arg. Ned. Ind.
genomen wet, waarbi] het vervoer van
MIl a a, n, 2 Dec. (Transocean).
Persbureau Aneta).
wapenen naar Spanje met Britsche ,,,Blokkeer d~. Sovjet-Russi~che' schepen,
schepen wordt, verboden.
?ie op weg zajn naar SpanJe, den weg !"
' .
lIS de kern, van een artikel van den wel- .
PRINSES ;AR:l\IGi\RD Ji\RIG
; De correspondent van de "Paily, Mail" bekenden. politleken schrijver professor
.bij
natlonallsten meldt Coppala m de "Gazetta del Popolo".
d t de
d Spaansche
1
n.en H a a g, 3· pee. Prinses i\l'ql~
a
e regeer ngstroepen fe Madrid den
gard zal in den loop, van deze maand
laatsten tijd met 15.000' bultenlandsche
Professor Coppala, die reeds dikwijls haar verjaardag in de resldentle vieren.
vrljwllllgers zijn versterkt.
heeft gewaarschuwd voor het gevaar
.
."
voor geheel Europa, voortsprultend nit
Duitschland . dementee.rt
I{ONINGIN TER nECEPTIE
de levering van groote hoeveelheden
· h
D
G
een
UlfSG e troepenmanschappen en oorlogsmateriaal door
F'Ri\NSCII COl\k11ENTi\AR
formaties'
Moskou aan de Spaansche bolsjewlsten, . Den H a a g, 3 Dec. De KQn~n- .
schrljtb in het bedoelde artikel, dat Eu- gin heeft, vergezeld van Prlnses Juliana
Par ij s, 2 Dec. (Havas). Volge~s r
ropa. thans op den rand van een oorlog I en Prins Bernhard, een bezoek gebr"clll~,.
OP IBERISCII SCIIIEREI{,AND ~
staat.
.
aan een receptle van den Belgischen
de bladen selrljnt het jltist te ztjn dat
.
gezant.
:5 tot 6 dutzend Duitschers te Cadiz zijn
B e r 1 U. lit 2 Dec. (Transocean), Van
De schrijver wijst erop, dat het bol,
gearriveerd.
gezaghebbende ',zijde wordt vernomen sjewlstische Rusland ten slotte 'flijn masDE F fl,AUDE ~E ZAANDA~I
Het
dagblad ,,1'Aubel' schrijU: "De dat geen D'11lits CI10. t roepen rorruatle. naar ker heeft afgerukt en thans op daad•
Den H a a g, 3 Dec. Bij de frauItahaal~sche e~ Dultsche regeerillgell, Spanje werd gezonden en dat: ook het werkelijke en openlijke wijze deelneemt de met werkloosheids-ultkeeringen te /
aan een. conflict, dat het op systemati.. Zaandam zijn o.a. betrokken het comhebben door. mlddel. van...de pers ver- voornemen hiertoe nlet bestaat;
klaard, dat Zlj. de stlchttng van een Sov-J: II t '
. t
. sche wJjze heett voorbereid.
munlstlsohe raadsl1d Makkinga. en het
jet-republiek In Qatalon16' nlet zullen, ~ .. e· IS me lrekend: ot de tegenwoorrevolutlonnair sociallsttsche raadsUd·
Profess-or Coppala verklaart met na- Kadep, dIe hun, presentlegelden niet ais·.
dulden. Frankrljk. van zijn kant heeft ?Ig;,eid'jVan Dultsche vrijwilligers nlet
druk, dati de leiding over de, Spaansche inkonien opgav e h . '
' .
Itet reeht dat het ee'll D 'ts h
d _ In p~n e zou kurtnen worden geconsta·
rooden thans is overgegaan uit de han.
g,
wee on er teerd evenals liet',gevat is met' Fran It
nellullgel1 tegen de Catalaansche kust E
I' 1
sc e, den van Azana en Largo Caballero in
ONDERSCIIEIDING
zaJ. dulden".
' . ,nge Sc Ie en Belgiscli~ vrij\villigers.
de "met bleed bevlekte handen van
; Ue Sovj~t-Russen nemel1 ecbter in Moses ROEenberg en Bela Kun".
. Den H a a g, 3 Dec. Mere Xa,georganiseerde formaties aall de gevier
(mej. A. F. Kleiren), assistentHet ergste' zou volgens schrijver zijn
Duitschland; neutraal
vechten ill Spallj..e, deef.
de stichting van een Sovjet-republ1ek in overste van het Xaverius kloostel' te
Catalonie, aangezien dan de brand on- Halfweg, die 32 jaar onafgebroken: ~in
PERSCOi\~'IENTi\REN UIT IIET
vermijdelijk zou overslaan naar geheel Jndie is geweest en hier een belangrij~
~oskou
DERDE,RIJK
Europa en tot een oorlog zou leiden, aandeel had in het Qnderwijswerk van.
die nog vreeselijker zal zijn dan de vo- d~ Zusters Ursulinen, is benoemd tot
ridder in de Orde van Oranje-Nassau.'
rige oorlog.
Oak.ln

Strijd om Madrid woedt voort
WiUengebruiken gi'fgas

I

I

I. De interventie-kwestie

I

M od rid,' 3 Dec. (Havas). ten om. twoolf uur
uitgegeven communique van de defensie-junta meldt,
dar de' regeeringstroepen ondcnks de wanhopige pogihgeni van de Moro's om met gemechaniseerde troepenin
den' Pozuelo-sector het front der reqeerinqstroepen te
900rbreken en den weg naar La Coruna of teo snijden,
In' Pozuelo vorderingen maakten, evenals bij het Casa
de C<[Jmpo en in de Carabanchel-districten. In de Universiteitswijk werden geen gevechten geleverd.
Aa'n het Baskisch front werden de nationale colonnes nabij Villa Reql verslagen. De Rooden namen Villa
,Real in.
De hand van
De regeeringstroepen rukken thans naar Vitoria
0lDj dot na€Jr men verwacht spoedig. zal vallen. ' Gisteren
werden in he t Bilbao-district in totao I 1000 Witten ge-be~lceh~~lj~~ ~eDe~~I:~l~~~::~:\,.e~.
Engels:~~o~~~scommel1tare;'
wCDn€ll terwij I twee mansehappen der regeeringstroepen aangaande de beweerde deelname van:
W' d
d d
' 22
ddT
"1 d
vrijwilligers aan- den· SgaanLon'den, 2 Dec. (Tran.socean).
er. en ge 00 en
wer en gewon. erwlJ
e na- Duitsch&
schen burgeroorlQg, aan de zijde der. Het-debat in het Lagerhuis inzake het
tionale vliegtuigen Iv\adrid bleven bombardeeren mi- national1sten, hebben de semi-officieele ,wetsont~erp tot het yerbieden van het
tr '11
d
I
I'
d
I' t '
d
' d 'ul{eutsche Diplomatische' Korrespon:- vervoer van oorlogsmateriaal naar
01 eer en aagv legen e v leg ulgen
er regeertng e denz." aanleldlng g~geven er op te wij- Spanje door Britsche schepen stelt de
Witten en vernietigden nabij -Santa CrtJz de"-Retamar ·zen dat de Duitsche: regeering reeds iil :"Morning ,Post" en de "Daily ~all" in
h t
t
diM
h
k d
:Augustus het voorstel gedaan heeft - de gelegenheid: krachUge, aanvallen te
e groo ste .vee van een oorse es a ron eovalerie. :teneinde het conflict tot het Spaansche 'doen op het bOl$j~~isme en· Sovjet-Rus' I

Nederland

De Sovjet-hulp

o vet wIn n 1 n g d e r n a t i on ali s t e n w i 1 v e r z eke r e n.

J. G. VON IIE1UERT t
Sovjet-Rusland heeft naar de meening van professor Coppala zUlk een
A m s t e r d a ll},
3 Dec. OveJ;'oorlog noodig, ,ten einde zijn barbaar- leden is, in den ouderdom van 81 jaar,
sche suprematie te g'rondvesten op de de direclt.eur van Ardiredjo en de West
daardoor
veroorzaakte
puinhoopen. Java Kina Cultuur Mij., de heer J. O.
Schrijver.verklaart dat het eenige mid- V0n Hemert.
del. om... een oorlog en de vernletiging der
,beschaving te voorkomen is de met
schiereiland' te beperkan _ behalve' een 'land\
' '.
;troepen en munitie voor de Spaansche
Roode'll in het' voordeel van het. beleg van Madrid. De- ,embargo op den, uitvoor van. wapenen :.
"
)havens. bestemde 'Russls'che schepen. den Belgi~
voornaamste g.evechten hadden pLaats en ammunit1e een bepal1ng in het leven' Zinspelend OP," d~ redQ'Voering vall ;weg te blokkeeren.
• '
in den Pozuelo-sector. Het dorp Pozuelo Ite roepen, waarbij het actief deeihemen Llt~inoft tijdens het AL-Russlsche'. Sov::- '
Par ij s, ,3 Dec. (Havas). Een re- is ten gevolge van het hevig bombar- van buitenlandsche" vrijwlll1gers· verbo- .jets-Congres' ,wijsb de "Morning Post"; Geheel Europa - aldus verklaart
BUITENLANDSCHE ARBEIDERS,
geeriitgscommunique uit Bilbao meldt, dement der art1llerie en drie vrees,elijke den wordt.· De "Korre3ponden~" herin- . erop. dat sedert. de' trlomf van. :het 001- ,professor Coppala - moet medewerken
aanvaIlen
uit
de·
lucht
in
eeli.
puinhoop
nert
eraan
dat
niet
aIleen
het
Duitsche
sjewlsme
in
Rusland
Mos\{ou
steeds
op
,aan
deze
noodza'kelijke
taak.
.
dat de troepen der regeering met succes
In Belgische, mijnen
herschapen. Hierop deed de infanterie voorstel van Augustus ve,rworpen werd systematische wiJze een communistische
een' aan~aI deden op den Ocean'Diano- versch1llende aanvallen. De regeeringiS- maar dat nog zeel- onlangs een vertegen.. campagne tegen geheel ~uropa heeft
~e Conseil-%itting
B r u sse ,I, 2, Dec. (Transsector. Zij 'zouden reeds vijf K.l\I. voorbij troepen houden evenweI nog steeds in woordlger van de Britsche Regeering in gevoerd.
ocean)
.. Voigens een overeenkomst,
"Villa Real zjjn.
de puinhoopen stand.
.een verklaring voor het Lagerhuis de
BEZW AREN VAN CIIILI
welke tusschen de Poolsche en BellIJn~
Gedure11de den nacht herva'tten de m~ening" te kennan gaf daft het deelne'"
Volg,ens het blad zijn de bolsjewisten
Uh.. J.V.LVntero,
in de provincie Cordova,
i
gische regeeringen is gesloten, zulmalden
de regeeringstroepen,
dat zij vl1egtuigen del' Witte'n het heftig bom- men· van buttenlandsche vrijwilllge~s in de u it
.. v"nders
van den "oorlog der Ideo-; G en eve, 2 Dec. (Transocean)'. Het
een . deeL van de sp00rweg Behnez _ bardement.
.
~panje geen schending van de non- logieen .
' t .d
t d
len 14.000 Pooische mijnwerkers' in
mterventie
.snopens
an punde bijeenroeping
er Chlleensche
Penn' ~ Roya. opbliezell \naardoor de vere 1 t 11 overeenkomst
d . beteekent. De-I De
Daily M .1"
d
d
van regeering
een buide, Belgische mijnen te werk worden
bindlngen tusschen Cordova en Villa RUSSISCHE Ti\NI{S VERMEESTERD Z pose nge veran ermg van houding,
"
'al
aan en an eren tengewone Zl"tt1'ng van den Conseil (dl'e
gesteld.
.
Hart
b k
..
<
zegt de "Korrespondenz" is blijkbaar' een J kant veroordeelt de vreeselijke wreedaver ro en, ZIJll. )
S e v i l l a, 3 Dec. (Reuter). De ge~ol~ yan: de berichte~ dat Duitsche heden, die door' de bolsjewisten en n.~ar reeds werd g~meld op 10 de~er
pe burgemeester van 'Antwerpen heeft
; D~. correspondent van Havas te r~h-I Witten verklaren, dat zij tljdens de <:>pe_ vrljwllligers in, de rijen: der natlonalis-! ~nar~histen in. ~panje worden gepleegd b1Jeen~omt) op verzo?k van de Valenclateg€n dewn. .s~~p g.eprotes~~U op, grQn4.
vera meldt,. dat de Witten gisteren geen raties van gisteren negen Russische, ten meevechten\ hetgeen nog. al ,verras- .en Wljst er :met nadruk op, dat generaill ! rege~.rmg wordt Ult.eengezet in E'en van het felt, dat de beper~ingen Vi10n
aanval deden en er zich mede tevreden ,tanks buit' maakten.
send iSj geziel1l heb feit dat de gemoede- Franco tracht zijn land van deze \:chrlJven van den Ch1leen~chen ambasversch1llende landen op den invoer v:al)
stelden me,t langs den weg naar la Coren nie~ in beweging kwamel1' toen het "bloeddorstige bende" te bevrijden.
..,adeu~ te Londen en voorzltber van den Belgische
steenkolen niet zijn opgehe'"
runa. VOOl'b te rukken. Een geheele af- L
h
If
.bataljoll "TIHibnQnn"~ samengesteld! uit' ,
'
Consell Edwards, dat heden. ~oor de Ge- ven en het werkIlJosheidsvraagstuk' nog
deeling ,milicio's"die in de Cite UnlverIJ~ taanva en op· de kust· Duitschers, zich in den Spaanschen bur- ~ Voorts wijst het blad erop, dat tijdens neefsche bladen werd gepubhceerd.
nlet Is opgelost.
sitaire verdwaald was, gaf zich aan de. .\VAARSCHUWING VAN BURGOS
geroorlog aan de zijde der rooden de jongste algemeena verklezingen in
In dezen brief wordt verklaard, dat
Het ministerie van Arbeid te Brusse)
Witten over.
AAN ENGELSClIE REGEERING
schaard&.
Spanje de rechtsche partijen 200.000 zoowel de Chl1eensche regeering a~s hij- maakt ook bekend, dat aan 5DO Nedel'•
, 'De "Korrespondenz" wijst ~r verder QP, . ste~~en meer ~regen dan de l1nksc~e Z€1f een bijeenkomst van den Conseil op landsche mijnwerkers is toegestaan.. in
Gifgas i'n burgero,'orlog
L o. 11: den, 3 Dec. . (Havas). De :dat de Duitschers'dle-in de gelederenvan :partlJen, doch dat als gevolg van.de el- het huidige oogenbl1k ongeschikt acht de Belgische mijnen te arbeiden.
autontelten van de l"egeermg te Burgos de national1sten meeveehten g~en: geor- gepaardigheden "van het Spaansche VOOl," het bereiken van het doel, neerstelden door tusschen.komst van Sir ganlseerde troepenmac1)t ve~tegenwoor- kiesstelsel de rooden de meerderheid in gelegd in artikel 11 van het VolkenDE', VLi:\Ai\lSCUE BEWEG.NQ
Henry. Chilton de Brltsche r.egeering 'digen welke ult Duitschland naaY' Span.. de Codes. verkrogen.
bondshandvest.
NEUTRi\EE ZoNE GESCIIONDEN
Stat de Klerk roert zicb
ervan 1~ kennis, dat ~~. ~~iegtUlgen der .je gezonden werd, maar Duitschers die
De "Daily Mail" 'zegt 'verder dat onder
1\1: a d rid, 3 Dec. (Reuter). De nationahsten waarsch1JnhJk vanaf· he- ,zich, bij de. national1sten voegden toon
De ChiJeensche regeering meept llat
B r u sse 1, 2 Dec. (Transocean).
den ltot 15 Decem.ber dag en nacht aan- zij bemerkten dat naar Duitschland te- de l'egeering van het 'Z.g. Frente Popudel}utatie van het Britsche Lager.
Het belangrijke debat inzake de defenvallen zuIlen doen op de Spaansche kust rugkeeren nlet meer mogelijtk was
)~r dUlgel1jks moorden plaatshadden op 'zulk een bijeen)tomst. bet prestige van
huJs, die een bezoek brengt aan Matusschen Cabo San 'AntonIo (ten' Noor.
de leden der nationalistiscbe g,rQepell, <len Volkenbond ZQU kUllllep schadell, sie, da't tot laa t in den a yond vQortden van Alicante) en Marbella, dat ten
De verweliping van het Dultsche voor- terwijl niet. minder dan 60 kerken door tenzij ;lii] wordt bijg6"\Oond door alle duu.rde, ~telde den leider der V1aaIl,ls~l\e
drid, teIegrafeerde aan het reeds in
natlOnallsten Staf de Klerk in de gele- •
Westen
van
Malaga
is
gelegen.
stel
in Augustus, 'beslult de "Korrespon- 'de rooden werden ",lerwoest.
Londen teruggekeerde lid van het
p~tijen, betrokken bij het Spaansche genheld een heftigen amval te doen .
AIle verdachte schepen zuBen w,or,den denz", heeft tot resultaat gehad dat In."D e han d van M 0 3 k 0 u is
gezelschap, Wing Commander James,
conflict, die dan ook 0," daadwerkelijke op de polltiek der regeerlng inzak~, het
gebombardeerd en m.en he~ft reeds mij- plaats yan' een legale rege.ering thans ,Z i c· h, t lb· a a r, ' be' z i' . d eondrbli.end. te verzoeken ont gas.nen gelegd langs dlt.. ge1eelte van de ,bultenlandsche ~lementen zlch met ge- 'r u s t t e v ~ r g i·· 0 0 ~ e n S - wijze aan de ollderhandelingell zouden m1l1taire verbond met Frankrijk: .
Spreker maakte bekend, dat de
maskers: liaar l\Iadrid te zenden. Een
kust..
weld in het bezlt v.an de macht gesteld d e r t e n
. ~ e
moeten deeillemen..
Vlaamsche nationallsten het we~ont
De Board Trade waarschuwde de ,hebben in de deelen van Spanje dIe niet d e
~ r g 'e 1"ao ~ n ~ a, n g van
aantal manscliappen der regeeringswerp niet kunnen ondersteunen 'en 'verBritsche schepen.
.door d~ n.ational.isten bezet, zijn en dat S 0 ~ j e~-R u s 1 and' ; eg, she ~ ~1~
traepen wordt behandetd wegens
klaarde verder dat sedert het slulten
een precal):e polltleke situatie, ont·staan s e h e r 0. 0 den 0 pal 1 ~ am 0 _, AANWERVING VOOR HET FRENTE
. lla$vergiftiging. De symptomell wijvan het Fransch-Belgische verdrag Bel..
'
b
d....
is dIe vermeden had kunnen w o r d e n · :
POPULAR
Enge ISC h vervoerver _0
gie "aan zijn Zuidelijke grenzen wordt
wanneer het Duitsche voorstel in Augus- 8: 1 1j k d~' man 1 ere n
g ezeu erop, dat zg. Oreencross-gas
,"
bedreigd, terwijl' volgens de theode J
lIuisz.ockillgen door Belgische politie
tU3 dpor de Mlogendheden' was aangeno- s
e
u
n
.
werd gebruikt.
VAN lVAPENS NI\A~_~?ANJE
men.
• A 1 s b e w ij s v 0 0 r h e t. 0 nwaarop het verdrag is gebaseerd, de
men s c be} ij tk e 0 p t red en, Lui k, 2 Dec. (Havas). Det Belgl- eenige bedrelglng voor Belgie ult· het .
Gister~n
kwa~
een groote granaat
Lon d e 11, 3 Dec. (Transocean).
.
.
controte..systeem
d
e r Spa· a n s C h e r 0 6 den sche politte heeft in verscheidene ste- Oosten komt.
neer b1j de Bntsche amba.lSSade. De' Het Hoogcrhuis nam heden in aIle drie. ; I
t 11&'
De Jeider der Rexistische fractle Pierw ij s t h e t 1? I a d o p h e t den huiszoekingen gedaan in de kantogranaa,t verwondde een man aan d e '
-.
: pS e In9
overzijde van de straat ernstig. Hierdoor .Iezmgell he~ wcts.ontwerll aan, waarbij ~
f e i t, d a t min ,s ten s 1 6.0 0 0 ren der communistlsche partij in ver- re Day verklaarde dat de Rexisten VOOI"
is de neutrale zone geschondell. Andere het verVOCl' van wapenen uit buitenland-: BE~IIj)DEUNO I..EIDT TOT' NllTS
p r i e IS t e r s .e n' non n e n z ij n band met. de aanwerving van vriJ'wllli- het ontwerp zuUen stemmen...
vermoord en m,eer dan
bommen kwamen eveneens in de neu- selle havens llaar Spanje (loor Britsche '
Het debat wordt heden voortge~e~. 20.0 (f() k e r ,k e n,
k 1 0 0 s tel' s gel'S voor het Frente Popular.
Lon
£l1fll,
-a
Dee.
(Uavas).
ltet
trale zone neer.
.
schepen verboden wordt. lIet ontwerp 1
D? ,Wi1tten openden gisteren den, werd daarna d,()ov den Koning onder·· : lli'eerended de... bladen meen., dat ens c hoI e n z 1j n 'y e r woe s t. .::~~~~~-~-~-~-~~~~~~~=~~~=~==~=~~==~==~~==~
Het blad besluit met op scherpe wijze
het driligend nOQd~akelijk is o.m" al~
hevlgsten aanval sedert het begin ieekelld.
de houding uer "marxisten en anderen
VOlens door ltd landell v<lll sterin het Lagerhuls" te critlseeren, die deze
ke Duits{}he troepellafdeelilllen in
"moordenaars, heiligschenners en rooSpanjo dell Spaansehell burgeroQrlo!
vers" de cQnstitutioneele regeering van
,te kunnen llerschepl1en van een
Spanje noemen·.
,.waren Eutopeeschen burgetoorlog
ANARCHISTEN VERGADEREN
in eell besIoten katupplaatS"', een
'J,

'--

,

IY

meer doeUreffend controle-systeem
ill teo steUen. Overigeus achten de
bi'aden b~nuddeling van Frankrijk en'
EngeJand in heC Spaansche confUet
mogelijk.

Sal a man c a, 2 D·ec. (Transocean). Volgens te Salamanca ontvangen berichten kwam het J>olsjewistische
"romp-parlement" gisteren onder voorzltterschap van Premier Largo Caballero
te Valencia bijeen.
•
De "Manchester Guardlan"~ schrijfti ~
De ziHing werd bijgewQOnd dQOr
.,Het bevorderen van een wapensUlstand slechts 20 del' 400 afgevaardigden, die
oou nutteloos en e-en absoluut hopelooze in April j.1. in de Cortes waren gekozen.
taak zljn, doch het sch1jnt dat eeri vrede
AIle aanwezige afgevaardlgden be ...
niet geheel en al ondenkbaar Is op een hoorden tot de marxlstische en anar..
federale basis.
chistische groepen en ·een aantal kwam
V "d I- • 1 h
ult Madrid met speciale toestemming
rlJ a5 J.. adden de voorbereidende van de defensie-junta aldaar. Deze toeFl"ansch-gngelsche besprekillgen plaa1ts ~'tem,ming was echter verleend onder de
.betreffende eventueele bemiddellng.
nadrukkelijke voorwaarde dat zij on..
zu~~etei~ ~;ll~ede~~()eg: om te z.eggell of middellijk na de sluiting der zittlng
doch de nie~we ~~~:~~~I~()'~\:1tjd naat de h~fdstadJ zullen terugkeeren.
'ten behoove van de natlonalls~n crec~~.
Na een mteenzetting van de situatie
,vaardlgt het pessimlsme d.t t L
d.oor Largo Caballero nam de vergaded
t
t
a
eon.. rmg een motte van vertrouwen in de
b:~~a~~' rent deze bemldd~lingspQgingel1 Valencia-regeering aah, waarnta de zitDe it
"
ting ,tot heden werd geschorst.
.. mes meen.t dat het oogenbllk
De teIegrammen meIden verder dat
~~~r bemi~.del1ng 'nog nlet Is aa~gebro" ter gelegenheid van dez~ zitting der
wus't-..t~~wt dde "MornIng Post . erop Cortes verscheidene straten re Valench
Dl 1
3
e a. a n k o..m s t d '.e r zijn herdoopt en thans d8 namen draEen stuk geschut der \Vitt~' .troepell, ,da! gebruikt 'wordt ~(}()I' de' besthieting . B pl a tns ~ h e v r Ij W i 111 g e ~ ~ t',Ill gen van vooraanstaande ,Sovjet·Russi..
'
van de stelllllgen der Rooden te rtIadrid. \
. .
~ J e
a a n t 0 0 n t J . d a t .,s.che· bolsjewisten. . ~' _. ".
.'~
-- . _ , - - -

I

I

~CI

I
Von Ribbentrop onde~teekent als' ~evohnachtigde van Hitler het 'DliitSch•.
Japansche. v~rd~a.g. ·Lm,ks van .he~ll lUoesjakoji, de I Japansche gelflut.
.' rec~ts va~ yon Ribben trop dr. von R<\Uln~r
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DATAVIAASCH -'~NlEUWSnLAD"
Ver. Staten.

(VE~VOLG VAN PAG. 1 EERSTE BLAD)

De Pan Amerikocnsche Wolken boven China
Conferentie

IIet Verre Oosten.

Door Saavedra' Lamas
I '

geopend

ROOSEVEL'r LOO,F'!'
~

,

DEJUOCRATU~

De hertog. van York' wachtte 's KoBuenos Aires, 2 Dec., (Havas),
nlngs terugkeer in het palels ar.
De Pau-Amerikaansche eonrerenue werd
I
De breeders hadden een langdurig 011- glsteren door Saavedra Lamas geopend,
Justo (Braztlle) verklaarde dat de
derhoud,
conrerenue tegen nlemand is gericht
De "Court Circular" meldt, dat de en dat bet noodlg is dat .t\merika. de
Koning heden een bezoek bracht aan middelen bestudeert om de vreedzame
Koningln Mary op iUarlboroligh 110 us e. actie van den Yolkenbond te versterken.
De Hertogelljke Iamllie York dlneerde
Pre s i d e 'n t Roo s eve 1 t Ve rvanavond met Hare ~[ajesteit.
k 1 a a r d e d a t d e g e del e;'
De zitting van het Lagerhuis werd gee r den n i e t n a a r. B u e nos
'A i r. e s z Ij 11 g e k 0 men 0 m
's avonds te vijf .min~ten voor acht ge- b011dgenootschappen te
sc'horst. De ledeu, die gepreoccupeerd s l u i t e n of om buit te
waren met ,de CO)lstit\ltioneele crisis, v e r dee I e'il, doc 11 0 m d e
kwamen drie uur voor den vastgestel- han d h' a v i n g van den V l' eden tijd gereed met aile agendapunten. d e t eve r z eke r e n.

Can b e r r a, 3 Dec. (Reuter).
JIet K<lbinet van het Gemeen~best llam
nog geen beslissing ten aanzien vall bet
verzoek van Baldwin om de houding te
bepalen inzake de Britsche constitutioEr zljn echter staatslleden en regeel1eele crisi~. Men meent echter, dat het
Kabinet besloot de houding van het ringen die een oorlog onder de oogen
zien".
Britsche I{abinet te ondersteunen.
De President der Vereenlgde staten
zinspeelde vQorts op de verscheuring der
continenten aan gene zijde van den
L 0 11 dell, 3 Dec. (Transocean). Bald. Oceaan, waar nog oude haat en nieuw
win bracht ,den kallselier van Canada, fanatlsme leven.
Vincent ,Massey, op de hoogte van het
verloop van de audicntie bij de'l Koning.
Roosevelt veroordeelde de landen,' die
zich overgeven aan een kunstmatlge beLater wor<;lt gemeld, -dat ~Iac Donald wapeningsactiviteit en verklaarde, dat
. en l\Iassey naar het ministerie der Do- eens de dag zal aanbreken, dat zij deze
minions gingen Olll de Dominions 0111- bewapening tegen hunne naburen zuBen
trent den stand van zaken n3. de laatste gebruiken of het minder hechte. bouwbesprekillgen op de ,hoogte te brellgen. werk hunner ~conomle zuBen zl~n in-,
Na. de audientie van Baldwin verliet de eenstorten.
.
Koning Buckingbanl F'alace om KoninRoosevelt' verklaarde verder dat 'Amegin :Ual'y te bezoeken.
rika de oude wereld te hulp kan komen,
doch dat hiervoor het volgende noodig
is: het vermijden van elken oorlog op
het Amerikaansche vasteland; aantooLOll den, 3 Dec.: (Reuter). Naar nen dat de landen del' Nieuwe Wel'eld
vernomen wordt, is' de eerste d~gen geen vastbesloten zijn om met elkander sadefinitieve oplossing der constitutio- \ men te werken ter b:scherming van elk
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Het Italiaansch ,inipe-

.

rlum
De

erkenning

~IUSSOLINI'S C03'1MERCIEELE
POLITIEI{ ,

Malta

\

Japans(h~

JOURN,\L'ST UITGEWEZEN
T o· k i 0, 2 Dec. (DomeD. Het Gai, IIET ENGELSCII IIERBEW..APEmusho (departement van BuUenlandNINGSPROGRA~I
Be r I ij n, 2 Dec. (Havas). De aer- sche Za~en) gaf hedenavond het volgende communique uit:
Lon den, 2 Dec. .<Reuter). 111 lijnsche corre~po:pdent van de M Q l' ~
lntwoord op een vraag van het lid, n i n gPo s t kreeg aanzegging Duitsch"De Japansche regeering heeft de ItaRathbone verklaarde kapitein Eden op I land b:nnen drie maal 24 uur te verliaanscl1e regeering ervan in kennis genadrukkelljke wijze in het Lagerhuis, I laten.
"
steId, dat zij bereid 1s de Japansche legatie in Ethiopii! te sluiten en in plaats
dat de be '·i.~ h tell , volgens welke de rehiervan te Addis Abeba een consulaat te
geering voornemens zou zljn de defen..
vcstigen.
I
siewerken op Malta niet langer te' handSir Thomas deelde mede dat, wat de
De Italiaansche regeering heeft erin
haven, Iten eeil€nmale ongegrond zijn.
munitie-aanmaak betreH alles. overeentoegestemd commercieele en andere beOnder luid gejuich voegde de minister komstig de raming verloopt. De voor- 'langen van Japan in Ethiopie te eerble- \
dlgen en van bijzond'cre welwillendheid
hieraan toe, dat de regeerin~ verpllch- naamste uitzondering wordt· hierop geten aanzien van deze belangen blijk te
tingen' heeft in Malta, zoOwel tegenover Ii maakt door de granaten-prod~ct~e do,?r
geven".
de Maltezer bevolking als ten aan- firma's, die zich onder normale omstanzien van de algemeene defensie van het, digheden niet hiermede bezlghielden.
De woordvoerder van het Gaunusho,
Britsche Rijk en dat zij niet voornemens
Ten einde de geregelde productle hier- Amau, ver~laarde naar aanleiding van
Is een dezer beide verplichtingen Ite van te verzekeren ,totdat de benoodigde dit communique dut het juist werd geverloochenen.
productie-capaciteit in Engeland is be- acht om, ten einde geliJken trect te houTijdens vragentijd llchtte de minister: reikt, werd ko~tgeleden voor een bedrag den met de ontwikkeling der situatl~ in
vaor de Coordinatie van de D~fensie Sir I van 400.000 pond sterling in de Domi-/ Ethibpie,. de Japal1fsche legatle ~.ldaar
Thomas 1n&kip het Lag~rhuis in om- nlons besteld,' waaronder ,ond~rdeel~n te' _gelegener tijd te sluiten en 111 de
trent de vorderingen van het herpewa- 1 voor bepaalde wetenschappelijke instru- plaats daarvan e~n consul~at in Ethiopeningsprogramma. '
menten en granaathulzen.
, pie te vestigen.
' ~'
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Commoners considerably puzzled motion Colonel Wedgwood ex-liberal now, '
independent' sitting opposition benches
invitingJ house subscribe opinion that·
oath allegiance already taken to King
Edward unaffected by any form Coronation cer~mony or by presence ,thereat
or absence therefrom of any di!l.nitary
or personage whatsoever nor will commons supstitute. any other for King.
Japan garandeert jaarlijks 400.000 ba- England.
len Australische wol te koopen, waarfill F
tegenover Australie 'garandeert 125 millioen vierkante yards katoenen mal}Ufacturen en kunstzijde van Japan te
betrekken en het huidige illvoerre-cht
op .rapansche goederen 'met 30% te verlagen.

'l' 0 k 1 0, 2 Dec ..(Domel). Het commercieele dagblad "Chugai Shogyo"
meldt dat er hoop bestaat dat de Japan$ch-Aus~ralische handelsbesprekingen binnen enkeI~ dagen met succes
zuBen worden beeindigd en dat een
overeenkomst kan worden verwacht op
de 'volgende basis:

I

Verklaard wordt dat een overeenkomst
Is gesloten tusschen de regeeringen van
rtalie en Manchukuo voor de vestigillg
van een Italiaansch consulaat-generaal
te M~ekden, do~h dit heeft niets uitstaande met de vestigillg van een Japansch consulaat te Addis Abeba.

._------------,-

I

,

..

Succesvolle handelsbesprekingen

Kings ,marriage

I

;,

.

Cablegrams

a.

1'

volgde Amau, "is het een welbekend feit,
dat Japan en ItaW~ de on,derlinge
vriendschappelijke 'betrekkingen ijverig
aankweeken door hun samenwerking op
cultureel en ander terrein.

_ Political sltuatlon described ten Dow., ningstreet as constitutional issue. No
Schending van het lIandvest
cabinet morning and no statement will
made commons today. Commons BaldG e n eve, 2 Dec. (Transocean). win announced unstatementing today
Het "Journal des iNations" oefent while doesnt presently exist any con-.
scherpe crttlek uit op de houding der stitutional difficulties situation is such
Chileensche regeerlng en noemt de er- nature J as make it inexpedient eye
kenning door Chili v~ het Italiaansche questioned thereabout this stage.
keizerrijk een "openlijke schending van
Understands may be no final solution
het Volkenbondshandvest."
constitutional issue some days owing
fact Dominions directly concerned and
Het blad stelt voor \dat Edwards het understood communications with them
voorzttterschap van den Consell zal must taken account.
overdragen aan earl der gedelegeerden
,
der landen, welke In alfabetlsche volgorde aan Chill vooratgaan of erop volBaldwins long grave conrerence Magen, d.w.z, aan een Britschen dan weI jesty Buckingham Palace yesternlght
aan een Ohlneeschen gedelegeerde.
• prima minister had number consultations with individual 'ministers says
Of was het slechts....... beleefheid?
Reuters lobby corespondent and leaders
non-government parties. Considerable
San ,t i ago d e e h lIe, 2 activity also court circles king sumDec. (Havas). Het ministerie van Bui- moned leading members entourage Duke
tenlandsche Zaken verklaart dat de ge- Duchess of York who returned from
Ioorsbrleven van den nieuwen Chileen- London I ex Scotland morning visited
schen ambassadeur bij het QUirinaal zijn Queen Mary Marlborough House. Duke
gerlcht aan den "koning van, Italle ,en cancelled public engagement attemoon.
keizer van Italte" uitsluitend omdat het
ltaliaansche parlement Ikoning Vittorio
Lon don:
Simons visit Baldwin.
Emmanuele dezen titel heeft verleend. Downjngstreet lasted two hours. Duchess
of York cancelled public engagements
today. Baldwin greeted, loud prolonged
cheers from all parts house arriving·
Japan en Allslralie
commons reply his first question.
DE CIIILEENSCIIE ERKENNING

K wei II u a, 3 Dec: (ShanghaI Radio). ;,B epa a I d ',~,: k r i n g e n"
dlenden glstere,n bij de
aut 0 r i tel ten . ·v, a n Sui y u a n,
e en' 11 0 t a I n, W a a r I n d e
o n mid del I ij k e t e rug t r e kDit laatste wenschen wij speciaal te \ De "Chugai Shogyo" meldt verder dat
kIn g d e r e h 1 nee s c h e t r 0 e- vel~klaren, daar hieromtrellt eenig mis- de Britsch-Indlsch-Japansche handelspen ult Pal,Ling Miao verstand schljnt te ,b~staan."
besprekingen, welke in OCtober werden
W 0 r d t g e E.\ i s c h t..
geschorst, spoedig zullen worden hervat nadat de nieuwbenoemde verte.
"Havas"
mel,dt
uit
Rome,
dat
men
In 'de nota qreigt men met een bomvan Burma te New-Delhi
bardement, wanneer de eisch niet wordt
;11 officieele kringen aldaar den na- genwoordiger
is gearriveerd om aan de besprekingen
ingewilligd. Gisternacht woedde te- Tal
druk legt op bet commercieele kadelJl te nemen.
Miao een hevige strijd tusschen de Chirakter van de Japansch-Italiaansche .
neesche troepen en de ongeregelde troe•
•••
ru
._
. -,,-----··---overeenkomst en erop wijst dat de
pen, waarbij de laatste zware verliezen
Japallsche belangen ill Oost-Afrika
leden.
zeer belangrijk zijn.
Officieele kringen zij11. vol vertrouwen,
\
dat Pai Ling Miao veilig is, daar de
Waarnemers voegen hieraan toe, dat
de troepen der regeerng onneembare po- de omvang der Japansche belangen eensities hebOOn bezet.
(,
.
maal zeUs de bezgrgdheld van ~e ItaIJa~.n,sche regeering heeflt opgewekt en
Lon ,d 0 11, Dec. 3rd (Reuter).
Oliemaatschappijen in
heert geleid tot protesten toen de vroePublic
awoke morning find itself faced
gere Ethlopische regeering Japan conChina
in wor~s nearly every editorials "Grave
ceSiSies verleende.
constitutional crisis". Papers understand
STAAN VOOR LAS'fIG DILEMMA
In dezelfde kringen ontlwudt men er yesterdays cabinet meeting discussed
zlch echter van niededeelingerl te doen relations K.ing cumhis ministers espeT • e 11 It sin, 3 Dec~ (Reuter).
omtrent de Italiaansche commercleele cially subject Kings future d-omestic life
De buitenlandsche olie-maatschallbe\~ngen in Manchl~kuo.
and that gove~nment considered unless
pijell: staan voor eell - dilemma ten
gevolge van het hesluit van de z.g.
Politieke waarne·mers te Rome verkla, problem 'satisfactorily settled grave
autonome regeering van oost-llopei,
ien dat de overeenkolUst in overeenstem- constitutional cris.is "\vould precipitated
. dat ,op aile ,valluit Tientsin naar' mng is met de Italiaansche politiek ten affecting whole empire. News Chronicle
Oost-Ilopei gelmporteorde producten
aa'l\Zien van Japan, zooals deze lterhaal- refers parname to American lady interboven het hooge Chineesche in.voertelijk <loor lUussolini werd uiteengezet kings circle p~rson31 friends states
recht nog een extra illvoerrecht
sedert in 1934 in ~en perscampagne wer(\ believed it Kings desire marry her due
moet worden betaald.
geprotesteerd tegen de overstroQlUillg course. Daily lUaU understands Baldwin
der Europeesche markten met Japan- informed ~Iajesty cabinet viewed cumMen heeft. gedreigd, dat de ge'impor- sch~ producten.
profoundest concern' his reported marteerde goederen als smokkelwaar zullen
.
..•
riage plans and cabinet opined wisest
worden behandeld, tenzij het extral\Iuss?lmi besloot toen van Itahe een 'course was pro His l\Iajesty announce
invoerrecht betaald wordt. Men wijst de
schakel
te maken tusschpu de opk-.ynen- publicly he unpioposed marry.
verantwoordelljkheid voor de daaruit
'
eventueel voortspruitende fncidenten af. de lllogendheden ill het \Vesten en het
Oosten.
•
De Oost-Hopeiers gaven te kem:~n, dat
zij, tenzij de ol1emaatschappijen J}ieraan
voldoel1, zich zullen aansluiten bij het
monopolie der Manchukuo OUe Maatschappij. Daardoor zullen zij' de bultenlandsche oliemaatschappijen van de
markt uits~uiten. De afzef dezer ma1.tschappijen is trouwens ree,ds belangrijk
verminderd doordat vele producten worden gesmokkeld. .

President Roosevelt oefende critiek uit:
, C
11 b e r r a,
3 Dec. (Reuter). op de landen, die den vrijen handel bePremier LyollS antwoordde op eell vraag perken en hield een Iofrede op de democratie, welke bepaald~ ,r~g.~eringsmetho
ill het huis van afgevaardigden:
den zal vervangen; die in strijd zijn met
"lk beb in dit stadiulll geen verklaring den menschelijken vooruitgang.
af te leggell".
Hij no"odigde zijn toehoorders uit, de
constitutloneele vormen in de Nleuwe
*
Wereld te handhaven, cultuur te verL 0 11 den, 3 Dec.- (Reuter). Koningin spreiden, de vrijheld van gedachte te
iUary reed hedenmiddag naar Sydenham handhaYen, belemmeringen voor den
om de ruine~ van het Crystal Palace in handel uit ·den weg te ruimen en het
ruilverkeer te ontwlkkelen.
oogellschollW te nemen. De' hertogen van
"
York, Kent en Athlone zegden hun ofTen slotte verklaarde Roosevelt nog,
fideele afspraken voor Itedellavoml af.
dat het geloot in God noodzakelijk is
voor ,de menschheid.
,,:
,
-~----Lon den, 4 Dec. (Reuter). De bedrijvigqeid op Whitehall en. In de pa- D(litschllttul
leizen is klaarblijkelijk voor hedennacht
afgeloopen. De Hooge commissarissen
•
van Zuid-AfrJka en Canada verlleten na . DE NATIONALISEERING DER DUITeen onderhoud met Malcolm Mac DoSCIIE JEUGD
nald het Dominions Office om twinUg
minuten VOOr twaalf.
,Toezeggillgcn 'inzake godsdienstBeiden verklaarden geen verklat111g
f
• onderwijs
te zuBen afleggen en naar huis te gaan.
Mac Dc~ald verliet het Do..:.ni!1ions
Lon d e 11, 2 Dec. (Transocean).
Office om hen ov~r ,twaalf.
'Naar aanleidina van de verandering der
De hertogelijke familie van York ver- ,nationaal-socialistische Hitler-Jugend in
Het om kwart over twaalf Marlborou~h cen staa tsinstelling meldt de BerlijnHouse. .'
.
sche correspondent van de "Dally Te.. BaldWl.n keerde van het pal~ls ko- leo-raph" dat kanseller Hitler den karmende naal' Dcwningstreet terug, doch! di~aal-a~rtsbisSChOP van Keulen 8ehilte
de Koning, die naar verwacht werd,; en den kardinaal-aartsbtsschop van
nanr FO,rt Belve1ere zon gaan, is nog Miinchen Faulhaber tijdens hun jongste
nlet vertrokken.
bezoek aan den kanseUel' te Berchtesgaden definitieve toez~gginge11 heeft g~
De Defensiewerken op
daan betreffende het godsdienstonde~
wijs aan de 'Duitsche jeugd.

1
1

·OfsChoon er geen onderhandelingen

V~:l polHieken aard gaande zijn", ver-·

Chilleeien 'hebblen ~nneembare posities

lleele crisis t.e verwachtell in verballd' ~:c~~~~l' :~::t~n~~res~~lst:~~rk~~~~l::~
met het feit,
de Dominioll_s er
conflict zouden
begunstlgen en
bij betrokkell Z1Jll en naar verluidt met i aandacht b~steden aan de handelshehun meening rekenillg moet worden ge- . trekkingen tusschen de· volken onder:touden.
ling, daal' de beschavl11g is gebaseerd op
de uitwisseI1ng van grondstoffen.

d~~

Amau verklaarde verder dat op basis
van deze verzekering verwacht wordt
dat binnenkort b e s pre k in g e n
zullen worden geopend
voor de regeling van
de' han d, e 1 s bet r e k k i ngen'
tusschen
Japan
e n E t h i 0 pie.

ROND PAl LING l\lIAO

I

I

!

Daar de Japansche regeering had besloten over te gaan tot de oprlchting
van een consulaat verzekerde de Itallaansche regeering haar dat zij voor de
bescherming van de Japansche handelsen andere belangen zou zorgdragen.

/

I

I

.

Nan kill g, 3: Dec. (Reuter). De
Chlneesch-Japansche situatie nam een
critieke wending ten gevolge van de
landing van 100 Japansche mariuiers te
'rsing 'l'ao in verband DIet de, staking
van 25000 arbeiders in de kato~nfahrie
It.en' van Japansche eigellaren. Oe \Vai
(~hiao Pu.. diende eell krachtig protest ill
bij de Japansche amhassade. Tijdens het
onderlloud van hedellavond met Kawa·
goe ei~chte Chang Chun de on:middellijke t~rugtrekking der mariniers en de
vrijIating van aile dOQr hen op onwettige
wijze gearresteerde personen. Chang
Chlill weigerde een der Chineesche
vraagstukken te besprelten doch naar
verluidt stond Kawagoe erop eenlange
verklaring at te leggen4

Roosevelt herinnerd~ aan de algeri1~e
ne overeenstemming, welke tijdelis de
vorige Pan-Amerikaansche Conferentle
te Montevideo werd bereikt en zeide
v.ervolgens: "Ik ben ervan overtuigd {!at
aIle volken in de beschaafde wereld In
vrede wenschen te leven.

.

1936' .: T'VEEDE BLAD

De Japansche regeering had daarom
den Japanschen ambassadeurs in de Europeesche landen einde Junl >van dit
jaar gemstrueerd de ontwlkkellng van
de situatie in Ethiopie nauwkeurlg gade
te slaan, evenals de houdlng van de
leden van den Volkenbond.
I
Japansche mariniers geland
,
Thans eindelijk is de voorgenomen
T 0 k I 0, 3 Dec. (Domel) . Een t~le stap verwezenlijkt als gevolg van .met
gl'apl nit 'I'slng' 'rao meldt, dat een Ja- de Italiaansche regeering gevoerde onpansche Iandlngsdivlsle hedenmorgen te derhandelingen.
'I'slng ~ao Iandde en hulszoekingen verD e D u its c h e r e gee r 1 n g
rlchtte in het boofdkwartier der locale v e r vol g d e
A 111 a u Kuo lUin Tang partij en andere centra. s tel d e _0 p 2 5 J u I i
J. 1.
van antl-Japansehe agttatle. De Japan- d e l t a I i a a n s c h e r e g e ering in kennis van h a a r
ners namen docume.nten in b~slag en b e s 1 u i t o m d e D u its c h e
arresteerden verscheldene anti-Japan- leg a t Le l; e Add i s A b esche Ielders,
I b a 0 p t e h e t fen e n t eve rv a n g e n door een c o n s u »
laat-generaal.
Critieke Situatie.

Engelaud

. Lo 1\ den, 3 Dec, (Reuter). De Koning keerde' 's avonds te half negen naar
het Buckingham Palace terug, .waar hij
hedenavond Baldwin zal ontvangen,

it

van Vl'ijd~tg 4 December
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Uit de Provillcie
•

.

,

Pasarkwestie opgelost
De voorstellen inzake de pasarkwestle
te Depok zijn thans door den. Regentschapsraad te BuitGnzorg aangenomen.
Depok zal 50% van de netto winst kunnen toucheeren, terwijl de opzeggingstermijn nader is vastgesteld op 1 jaar. Zoodra de contrac.ten zijn geteekend, wordt
onmiddellijk een begin met de werkzaamheden gemaakt, ZQodat Depok blnnen zeer korten tijd In het bezit van
een behoorlijke pasar zal zijn.
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ScheepsbericJlten
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DE IIAVEN VAN TO.-PRIOK

J

ilangekomeu, 4 December

"Kota Agoeng", van Basrah en Singapore.
"p. Laut", van Hamburg en Cheribon.
"N. Zeeland", van Adelaide en 8emarang.
"Gen. v.. Swleten", van Semarang en Toboali.
"Gorgon". van Singapore.
"Kepong", van Freemantle en Ch'eribon.
"Pleasantville", van Westminster en Singapore.
Vertrokken, 4 December

"Kepong", naar Singapore.
"Edendale", llaar Tg.-Pandan, p. PiQang,
Soengel Liat, Blinjoe en Singapm-e.
"Siberg", naar Tg.-Pandan, Dabo, RioU\v
en Singapore.
~
"Penrith Castle". naar Oosthaven, Singapore, Belawan Deli, Penang en New-York. '
"Gorgon", naar Semarang, Banjoewangl,
Fremantle via West-Australische .havens.
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5% " Solosche El. 102
5% ObI. B'mas Eltr.
j% ObI. Rembang
Electr. '
6% ,,' Sum. Electr.
41-<l ','0 ObI. VolkshuL!. vesting Soer.
4Y.!% Bat. Verk.

Handel en Nijverheid:

MlJ·
5 '10 ObI. Java Hyp.
Bank
(Offlcieele .koersen, 'nadruk verboden) 51/~0/oJava Hyp. Bank

Beurs ite Amsterdam .

Beurs te Ba'tavia '

\

, , S lot k 0 e r sen

(Eigen Dienst)
3 Dec.

(

Cert. Ned. Handel-Mij. .,
Ned. rna: Handelsbanks
Ned. Ind. Escompto-Mij.
Handelsverg. Amsterdam
Kolonlale· Bank
Amsterdamsche Bank
Konlnklijke Petroleum Mij.
KOlllnklijke Paketvaart Mij.
Nederl. Scheepvaart Unle
Java China Japan Lijn
Deli Spoorweg Mij.
Nett Ind. Spoorweg Mij.
Philips
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Internatio
Lindeteves StokvJs
, Mijnbouw Mij. R'edjang Lebong

S lot k

•

*

er sen

0

Kol.Ban'k
A'dam Bank
A'dam Rubber
Philips' (R. II)
Vorstenl.
Lindeteves
Band. Kinine
trnle

53Y2

N. I. Spoor
Sem. ·Cher. Tr.
Sem. Joana 'fr.
Kediri Tr.
Malang Tr.

54%*)
108%****)
Deli Spoor
Sem. Chert 'fl'.
Sem, Joana· Tr.
Gasmij. Nat.
192%*)
Aniem ·
225****)
Tarakan
4.4.6*)
Soerowinangoen
222****)
BasHam '
105%*)
Redjang
211*)
De markt was kalm.
N. I. S.·

53'1,4.)
106*)
32%*)
196%*)
226%*)
216*)
105*)
212*).

...

Bank

_

I

Bank

5% ObI. p. Randoe
7% ObI. p. Randoe
135
7 "'" ObI. P. Randoe
52~
6%
'. Oarumbv
6% ObI. Mandaling'

102

6%

4~ %

Juliana \
obI.O. Bat.

103

100

6% 001. Bodj. Datal'

52%

100

8)

sO

.

9(1

'

100
100

103
101

to

•

6% ObI. Java. Hotel
6%
"Plantentuin
,
Ie leening
4 Dec. JasunuJ
'ragal Pr Veer "
lergde Pt. Veer
gedaan:
Sem. Stb. Pt. Yr.
Ind, BI. Vr. Veem

95
45
200

N1l1mlJ. B/O~
Hotel des Jndes
Pr. Hotel
Stroohoeden Veem
\Vontnf.{ Mij.

Bani
certit. N. H~ ¥lJ. '
Handelsbank
Kol. Bank
Amst. Bank
Rott. B&1lk .
!se~mpto und. '
JaV~lle

B. V. A.

~C

149

Cult. MU. Vors'.
Intematlo
Lindeteve.s
Band. Kinin.
UnI.

152
I

97'/2 £9

418
271
3 ~1/2 33
16 ~3/t 164

Amat. Rubber

--~

Velodrome

u1t u

r

e

Ardjoena
Boekit Lawang Clew.
Boojong Datar Oew.
BasHam
lOt
OaJ. Mallggoeng
Gedeh

8

...:..

Jullana ,

JllpaDlUn
Rott. Lloyd
K. P. M.

136

a,- MU. Nedul.

139

N. I.8pool

Malabar
Mich1els A mold
Perbawatle
Pasir Salam
Radjamandaia
Sum. RUbber
Tjllentap'

166

Delt 8pOOr

Londen verkocht Amerlkaansche aandeelen .en het aanbod werd goed opgenomen. De stemming was vast, boven
!97 1/ ., 2(0
oploopend. met
80 ~ 87'/2 pariteit, meerendeels
een levendig slot, vast· voor koper-,
160 190
56,
staal- en spoor-shares. In' Republlc
... ,50
Steels was de handel evenwel het le45
47
vendigst.
30
De stemming was van tijd tot tljd: wil50
Ug. Er werden groote posten verhandeld.
Bell~g;gingen waren
opgewekter. 3%
9)11 Nederlandsche Leening was levendlgen
vait. Indische. Leeningen waren: beter,
ItO
doch moeilijk verkrijgbaar. young!;5 105
Leeningen met verklaring waren zwak.
230
Fr~nsche .Leeningen betel', in verband
1,'5 15U
met het gunstlger beeld dat de binnen..
25 laridsche polltieke situatle biedt.
275 280
Thee was 2wakker, 'Suiker kalm.
H. V. A. met vast debuut, middenbeurs
150
afbrokkelend, doch met llcht herstel
140 . 150
250

145-:

19

20

73

78

20

..

745

.. 1"

RNJ. Lebong
..
.•• Ito

156

1m111
..
t. lOt
MOtI.1'& 8ipongl

••

8Ul1t~n

,-

B

116

Mmem
semrkaU.
zuld-Bantam

145

..
a lOt
BHUton '2e rubriek
T&l1'kan
011~

to

"

161
225

•. .. leo

Kon.

700
760

150
150

,-,

\-

~ 100

Alg. Expl. MU.
Phlltp,s

Cities service~
.,
prete
~r

.

Japanlijn
Unie
Leening 1930
Leening '34 A
Stoomboot
Bodjongdatar

38

I

a~s

193

Banjoema; Electr.

SUIll. Electr. MJJ.

Balien L. Electr.

..

.•

'1'"
~ 500

It

/

If

to

\% ObI.

Cities Service
3%
3Y2
Sh:ell Union
25 26 ex div.
U. S. Steel
74.~
75% '
Anaconda
47Vt*) 483,4
190
Bethlehem
71%
72%
Corp. Tr. (MOndif. 'Sh.) 3.75
3.78
International Nickel
593,4.
61Y-1
Ullion Pacific
128% 1283,4
503,4
51%
32 34 General Elt~ctric
40
36
Standard Brands
16 15% ex div.,
fiO
General Motors
67%
68%
I~
,64.%
,65%
MontJgomery Ward
14i.J/4
Kennecott'
56%
56%
64%
643,4
1003'8100'/2 Standard Oil
HUdson Motors Cars
·-19%
19%
.
Stemming: prijshoudend..

---,

100

1001/ 8 ~
100

Ind. L.
'34 (3e)
•

1'\00

100 100'/8
100

aanbod.
CONCURRENTIE VOOR JAVi\.SUII{ER

1001/ 11

. ..' . 10'
..

2 Dec. 3 Dec.

39

*)

4% ObI. Ind. L.

34A
it. 500

lCO I / 1i

-

Den H a a g, 3 Dec. (Aneta). In
suikerkringen 111' het buitenland wordt
el' op gewezen dat Peru Java beconcur··
reert hi het VelTe Oosten door verkoop
nu~U' Hongkong. .-

~Ih %

ObI. Leening
1935',
4% ObI. Ind: L.' '35
5% Bern. Cht. Tr.
~% QbI. Oebeo
5% ObI. Band., '

Kinine

~lch~A'dain

r.

a

PRIJS-INDEX

101

!taue

~,7/s

Zicht Stockholm. 4n:i,

(Van Aneta-Reuter)
531ft

Anaconda C, M.
.Standard Brands
Kenne'Cott C,opper
U; S. S.

It

u)l r)

llenrs
te New-York
....s

Gen. Electr.: Cy

It

500

12,20

A'aam

i

~1Chr,

.
~ 100 ab. $
Bethieh. St. CQrp.
Mor.tg. Ward en Co
Int. Nick~l Cy
Gen. Motors Corp.

Gebeo

af

r.'f.

L 6 n d e 11, 3 Dec. (Reuter). H~den
'165.5. Gisteren' 166.4. 4 Weken' geleden'
16ij.1. 52 Weken geleden 143.2.

Zlcht Oslo
'45'~/:"
Ziehl; Kopenh.
41)1/ '
Zlcht Saigon
I
T. T. Br.~Il1dH!
677/ .
r. T. COIOnlDO
67 /.
r. T. Japan
~21/a
~lcht Japall
~1cht Mar~lla

f. T. Hongkong
f. T.. Arnoy'
f. T,Shangh'St •
f. T. Ic'oocllow
T.T;Swatow

8.98

8.9R

8.98

~.98

7.1'.)
7.19

1.19
7.1Q

1.83'/.
1.83'/.
f.5/ s
8~/1

31'/.
74)/4

741/ •.
48 1/ 2

49'12
65/ s

423/8\

97/ .
- 46:1/ .
451/ 2
,40"2

hier en daar een stij ging van % cent.
Fannings waren mlnder geed gevraagd ;
de tendens was flauwer. Dust daarentegen bleer, vast.
Good middensoort tot fijnere kwaltteiten Gebrokens waren vrij geed gevraagd tot ongeveer vorlge prijzen.
.
Bladtheeen hadden over het algemeen
een wllllge markt; prijzen trokken iets
aan, speciaal voor ordinaire tot mldden800rt Orange Pekoe en Pekoe. Knobbellge Souchons waren eveneens gezocht,
eenigszins oploopende pl'ijzen.

"

2 Dec.

n.

3 Dec.

OFF. NOTEE~INQEN TE BATAVI4.
"

opgave van de producten-noteertn.,
gen der Handelsvereenlging ,.Batavia"
en der Ned.-Indlsche Ver.. voor den Rub·
berfiandel, 100pEmde van 3 Dec. 1936,
12 uur n.m. tot 4 Dec., (936 12 uur n.m.

P'j~

ft. B61'LUn
,rt. A.ti:L3tetdsrn
ft. New·York

,

3 Dec.

'

'-

A

k

I

. Speciaal Chrysler bedreigll

C 1 t r Q n ell a-o 1 I, e ,
(per K.G. lI',cl. dl~um)
2, Dec. (Reuter). Vrij Contr. A. R~ady: 't 30' '.2].)

56]/.
:;4',~.

New y, 0 r k,
groote,' bezorgdheid wordt, gewekt door
een,aahtal nieuwe stakingenin de Vel').,
T. T. 81ngat>Qre
105'·/s eenigde Staten, met inbegrip vail de
1053/ 8 1053/ 8
detal1res
19.25 f9.25
f9.25 . staking. bij de fabriek te Toledd van
per 100 per 100
per 10i) LibbeY-Owne~
-Qlass COinpany, welke
werd atgekondigd uit solldartitelt )net de
stakersbij ~e Pittsburgh. Plat¢glass
. Batavia (Aneta)
3 Dec. 4. Dec.
Comp~py, terwijl tot dusverre geen yor-Iaatk. bledk.' laatk. derlngen we~den gemaakt fn de rl?ht~ng
vaneen regellng van het conflict van
Bat.l81ngapon
~.O ,8/8 1.05
1.053i8 de Detroitsche' fabrlek van Midland
ft. Bat.JLondeo
8.08
~.951/1 8 9:~
B,\t.lN.- York
183'/. 1.82112 183 1/ 4 'Steel .prodUCts.
5 °/8
54f>/8
467 / .

t".

t".

V25 1.2151
December' l.-W/ ~,5 3,,) 1.2,1 1.275
Jan./Mrt.
1.2;l 1 27°(25 I:nin.
·Jan./Junl
1.21> 1.2;'') 1 25 ,d.276

,

Contract C..
·.R u ~~~e~n~;~t 'h

'K.G.>

,j

I.~O

1.25

1.25

D.

.

Java Std.

Cr~ne

Door 'deze ,sta'kingen wordt in' het bijzonder
de activiteit van Chrysler Mo-:•
Amsterdam
tors bedrelgQ',. welk concern· gedwongen , ,i\~IsrrERnAIUSCHE 'l'HEE- VElLINO'
"
ds n~den eeil deel ,v,an zijnfabrl~k te,
Slotkoersen
Detroit te sluiten daar de bestellingen
A m S tel' dam, 3· Dec. (Aneta).
'aan glas ellstaien chassi~ niet kunnen Op de thee'veiling werden verkocht
73.90-73.95
M,<.l.l'k
6.977' kisten Java-' en 3.595 kisten Su9.0P/IU-9.0P/IlJ wordell uitge'Joerd.'
Pound sterling
m~tra-thee.
'
1.8311/1'j-1.8~13/1'J
Dollar'
3 56%-3.:\7~8
F'ranc
Oranje-Peceo ging tot de vorige vei6.4.7~~-6.50
SIA~I EN DENEMAIU{EN
Praag
lingpl'ijzen. Er werden theeen met veel
32.50-33.00
Weenen
geel gevraagd. De opbrengst was iets'
K Q P e n'h a g en, 2 Dec. (Trans... beter. De prijzen van de rest kwamen
ocean). De Slamees~he regeering heeft opgeveer overeen met de vorige prij-zen.
(Aneta)
2 Dec. • 3 Dec.
het Deensch-Siameesche vriendschaps-,
1)/1
Prolongatlerente 1'12 a I'll.
Zeshonderd kisten 'bleven,onverkocht.
handels- en scneepvaartverdrag, dat
KoerB
sedert
1
Septemb~r -1926 van krach~ was,
1h"
Amst.-B'vla
tOO
(Zie verder ViJld~ Blad).
opgezegd.
,\. ,
.
!\
idem
I Wit,
"

..

•

/
' ..

1

1.1:.5

Marktprijs ten ,12.15' n,m.
.', Java std.
.~
I.
"Sheets
34)/6

",'

'.

1 2~

.JaD./Dee.

oJ

.j

1.2~~

Jull / Dec.

.;

, \

I

Afgedaan
laatste
.
\ ) ·glsteren beden ~raag aan}).
1.831/ . . Londen/Shanghai
1 sh. 2%d.
Pal e mba n g R 0 }).
11.831' . Londen/Bombay
1 she 6~d.
k 0 f f 1 ~ (per picoU
1 8h. '3d.
~~' Londen/HongltOug
E.k. Bat., Ready:
2 sh. 48/ 11 d.
31'/: Londen/Singapore
I 12.75n. _
December
1 she 2d.
74
Londen/Japan
Januari
74
Fob. Palemb. Ready: r
81otkoer.
,
December
.
. ~an~ari
(Reuter-E~tern).
,'lwaite Lamp.'
I
,
Pep e r (per picoD
2 De,c.
3 Dec. E.t. Ba(, Ready;
D,ecember
.
9.53 , 9.60 9.75
~'t. New-York/Londen
490'1. -. 4.90?lta'
Januar1
"
.l~. Ne\lt-York/ParUa .
4.6613/ 16 4.1)1)71t 6 ~.k. T; a~tong Ready: 'r.. New.YorklAmstetdam"54.t6. 5t14
,December'
--r
9.55
9.35
Januari
9.50
9~W
Witte Mu ntok
Pep e r '(per picon
11.'>0 'Ht,":'
o
•
E.k. Bat.. Ready:,
e 'sta Ulgen III
llleloi {tl
December
1'1 50 18.1'17.75, 18.23
Januarl

_

D

~~ ~

Ordinaire
tot gewoon rnlddensoort
Gebrokens haddon een vast verloop met

(Reuter-Ea3tern)

993/.

993/.

\

De ,aangeboden hoeveelheid beliep ongeveer 9500 '4isten, hetgeen vrijwel gelijk
was aan het aanbod ged~re~lde de voorafgaan?e week. Da Rwalttett .was onregelm~~lg, doch, ,k~n als bevredigend voor
den tlJd ,van .het jaar ~orden beschouwd.
,De stemming was betel' met meer alg?~eenen koo~l.ust, hetgeen het h~st t,ot
uitlng ,k\y'am bi] de mlndere kwallteiten
Bladtheeen en Gebrokens.

, T e r m ij n z a ken:
Afdoeningen kwamen tot stand In gewoon middensoort Orange Pekoe en Pekoe voor levering December; verder in
Tippy Fannings en middensoort Oehroken Orange Pekoe met geelpunt, voor
!
levering December en begin Januar1.
Berlijn stU Voor Gebroken Orange Pekoe met gooden schenk, leyering December,. bestond
B e r I ij n, 3 Dec. (Transocean). De eenige belangstelling.
stemming,op de aandeelepmarkt was
Res t ric, tie :.
stilt
Het prijsniveau was lager. o.a .. onder
Van Arr,sterdam werd telegrafisch beden invloed v~n de beurs te Londen.
richt ontyangen, dat het "International
Op de Obl1gatlemarkt was een sterke Tea Committee" aan de betrokken Reverkoopdruk vOor buitenlandsche waal'- geeringen heeftt voorgesteld het Restricden. Binnenlandsche obllgaties echter tiepercenta-ge voor het 5de jaar <1937/
waren. stfl en prijshoudend.
.
1938) op 17%% te handhaven.,
Callmoney deed 2% - 3~.
Orange Pekoes (ordi\Vallstreet, b~te~ naire tot, ge'woon middensoort)'
4Q/4.,0% cent.
Orange Pekoes (goede) 41/43'
New Y 0 r k,' 3 Dec. (Aneta).
Pekoes (ordinaire tot
Wlallstreet was beter dan gisteren. :
38/~9
U. 8. Steels waren 1 dollar en Bethle- gewoon middensoort)
"
Pe!wes
(goede)
39%/41
hem Steels'1 punt beter.
"
p.8. and Souchongs
Auto-aandeelen herstelden z1ch in
(ordinaire tot gewooll
beschelden mate.
'
37%/38
Anaconda's waren
1 dollar hooger middensoort)
"
P.
S.
and
Souchongs
genoteerd.
(goede)
38%/41
De middagbeursstemming was onre"
Broken Orange Pekoes
gelmatig en llet bij het slot eell dalende
(ordinaire
tot
gewoon
reactle zien.
37/37% .,
U. S. Rubber kwam eenpunt lager te middensoort)
Broken Orange Pekoes
staan.
Het slot. bracht'Verlles voor Shell (middeusoorttot beste
kwallteit)
38(47
Union en Int. Nickels.
"
13roken Pekoes (ordi~
naire tot gewoon mid·
densoort)
,.
36%/37
"
Broken Pekoes (midb idem
10; 9/u
dehsoort tot beste kwa9.02 .
Amat. Londen
liteit inclusief Penga" New-York
1.833/ .
.. ParUa
lengantheeen)
I
85711/t
37%/47
" ..73.96
" Be~llJn
Broken Teas
36/43
"
Fannhigs
36%/51
.Londen
Dusts
34Y:!/~7

Fac- Escomp.. Handelstortj to Mij. bank
993/. Wo/e
9"l3/•.
003/. OOS/e
fYJ'/4 .
99'h -:.

mid A'dam
3 mid A'dam
993/8
i mid A'dam
5 mid A'dam
T. Londen
8,98
Zicht Londen
8..98·
30 d!zLonden
m/z Londen
T. T. Australi~
·7.19
Zlcl1t Australl~
1.19
f. T.Amerlka
1.S'31/ .
Zicht Amerika
1.83'/.
85/ s
100~;'s T. ,T. Frankrijk
Zlc,ht Frankrijk
85,~
100
ZlchtBeIgl~ (Helga) 31'/.
198
T. T. Duitschland 74
'l0()
Zlcht Duitschland 74
Reismarken
471/ .
Reglst~rmarken N ,1l.
'
ah~ques
- 473/t
passages. .
4]:{/i
195
~icht, Ptaag
65 / s
• 19% Zlcht' .Zwitserland 42'/2
Weenen
31

K. P. M.

::~ ~ iQ'Sh.. '$ ace.
Carport ,!,rust ah.

Mij.Nat. bez.
Aniem
Ai11em Nat. be~.'
Solo Eleetr. MU.

67%
98%'
33
418
95'
32
20
54
137
168
20
137
63%
88

Gas Nationaal
Shell
"

Trust Sh

\Vlsselkoersen

u u 1')

KQI. Bank
Escompto '
Vorstenl.
H. V. A.
Llndeteves
Sem. Chert
Serajoedal
N.I.S.
Handelsbank
Explor.
Shell Union

201/ 2

~, 10 she $ distr.
Cor~r' . 'l''rust -Sh

O~MiJ.

1 2.20

i

=

*d'

Batavla, 4 Dec.

37

Shell Union S
id.
prete

t

Slotkoersen

Ba'· Verk. MU.
53

r

260

(T 0 t

Malang Tr.
Ooal Java Tram
alma1l

1'. .:0"

220

200

semI Oher.

'l'r.
Sem, J<>&n& Tr.
Kedld Tr.
8eraJoedal 'fr.

\

A m s t e r dam, 3 Dec. (Aneta).
Drlemaands dollars deden 11/18. en dlto
ponden 2% agio.
"
Een algemeene ontspanning trad' in,
in verband' met de Engelsche beursdepressie, voortspruitend uit de moellijkheden door het voorgenomen huwelijk
van Koning ~dward.

•

-

(OZJgave van Gijselman &' steu»),

Batavia iets beter aan het slot. A. K. U. vroegbeurs aarzelend, later vast, net publlek kocht,
Bat a v ,i a, 4 Dec. (Eigen dlenst). waardoor het prijsniveau opliep.
Unilever was prijshoudend.
De stemming .was evenals aan het DamKon. Olle was vroegbeurs' gedrukt,
rak ten gunste gekeerd, waarvan in
hoofdzaak de hoofdsoorten profiteerden. Publlek en Arbitrage kochten middenZoo haalden KonintkllJken biJna het beurs, heb slot was vast.
Rubbers waren opgewekt en prijshouheele verlies weer in, terwijl ook Shell
Unions hooger noteerden. '
dend. Amsterdam Rubber sloot vast.
Exploratles echter brokkelden op- Schepen waren prijshoudend. N. A. S. M.
vut
'
nieuw 2 punten aft
Ook suikerfondsen in herstel, met "Tabak was kalm.
nabeurs vraag voor Koloniale Bank.
Louden gereserveerd
Rubbers waren goed prilshoudend,
waarbij Amsterdam Rubber zlch weer
op 271 stelde.
L 0' n den, 3 Dec. (Reuter).· ·De
Unileverbleef zonder zaken, doch de Londensche effectenbeurs was gereserbiedprijs stelde zich 4 punten • boven veerd, ,in verband met de constitutioneele
glsteren.
crisis. waardoor de verkooodruk zlch
'Philips met ruim 4. punten voor aanpaste. De aanvankelijke daling van
'koersavance, zakte tegen het slot iets de p~ijzenmoedllgde koopleslageraaan,
in.
terwijl goudgerande waarden zich flink
Bankwaarden eerder zwakker.
herstelden ult een aanvankelijk flauwe
ScheeIlvaart stil, uitsluitend voor stemming.. Dit krachtlge herstel had
Unies was eenige belapgstelUng.
een stabillseerenden invloed op de geSporen verdeeld, dbch meerendeels heele markt.
.
iets vaster.
'
bp de productenmarkt was tarwe
Voor Mijnbouw waren geen belangen. fl.auwer in sympathie met ArgentinH~
Op de Amerlkaansche afdeellng was en de U.S.A.
flink herstel, voornamelijk voor staal- ,Me~alen waren zeer prijshoudend.
en koperwaarden doch Leeningen, w",Rubber'mas prljshoudend en vast op
ren over het geheel zwakker.
a:1nkoopen door den handel.
IDe Amerlkaansche afdeeling,' was
Amsterdam· beter prijshoudenden va'ster dan glsteren.

2401/ ;

raloen

'. gedaan.
nomina'aI.
bledkoers.
laa.tkoers..

. Het overzicht van de Rijksbank van 30
Novem'ber, dat heden, werd gepubliceerd, toont aan, dat de .go\ldvoorraad
met 500.00(} mark is .toegenomen tot
66.100.000 mark, terwijl de voorraad aan
buitenlandsche deviezen met 200-.000
mark opliep tot 5.400.000 mark.
De bankbiljettencirculatie steeg met
426.500.000 mark tot 4 674.200.000 mark,
terwijl '.het bedrag aan verstrekte ere...'
dieten, . va.stgesteld aan de hand van
wissels,·cheques, 'OOleggingen ,en vool'schotten, met 587.400.000 mark vermeerderde tot 5.4.97.700.000 mark.

4~

5 Obi. Gent Ba', '25 1M
6% ObI. O'em. Mr.
Aimem
112%
Curnel1s
Kon. OIle
388-388%
5lh % ObI. Oem. ·Bul- .
Aig. Expl.
170
tenzorg
Shell Union
' $ 19% $ 19% 4 % ObI. qem. Band, 100'/2
U. S. Steel (R. U)
,'. 55% It 1515~ 41' 2% ObI. Gem. Sem. Gen. Motors
,,523,4 It 52% 5% ObI. Gem. Sem.
4~ % ObI. Oem. Soor.
~ennecott •
" 423,4
5% ObI. O. Soer
into Nickel
$ 44%-4.4.%
5Y.! % ObI. O. P'bang
Anaconda
" 34.%-34.3,4
O~% ObI. Gem. T. en
4%%. I.· L. '30
100%-100%
Pekalongan
-,,- I. L. '31 a f 500'
100Y2
6% ObI. Hotel des'
4% I. L. '34 A
100
Indes
5 % ObI. Pre Hotel
5% Gem. Bat. '25 100%-100%
6% .. Hot. Homann
BasHam
102%-1()3Vt
6%
D)ocJa Hot.
Sitiardja
130

Ret'nba~ Electr
Hudsoli Motor CY.
'l~ '10 0pl. 1nd. L.
**)
'SO
)
It
'..
l\ 500
:1 • • • )
.. .•
. . . lOt
4~ % ObI. Ind. L•.
I
,'
'11
If , It
..
it. 500
DEUTSCHE REICHSBANK
.• '.,
" A 1"
B e r 1 ij n,
2 Dec. (Transocean). ~% ObI. Ind.L.

)

31
193,4
75

E~ni

(Aneta)

transa~iies

370
86%-863,4
135-1351,4

Paketvaart.

264%
269%
165Y-I
93%
212

slot

JSVl\

t'i2% ObI. 'tl.I. Hyp.
Bank
136Y-1
5% ObI. N.J. Hyp..
67
Bank
149
&1P.
268%-269 268¥2-2683,4 6~ ObI. N.!.
Bank,
... 258-258%
41/-:°/0 ObI. Oem. Or.
31% .
Bank
94
5% Obl1g. Gem. Cr.

98V4 Handelsbank

j

.

3 Dec.

420
66%
150%
394'
139
88
63%
106Y-I

Dank
Hyp.
&nk
ObI •. N.I. Hyp.

6% ObI.

Nabeurs

167%
137%

2-Dec. 3 Dec.
4%% Indie 1931
100% 100%
4% Indie 1934,
100% 10Q7/18
4% Indie 1934a
100% 1007/ 18
'5%% Yoting (m. verkl.) 22%
21%
Amsterdam Bank
151
150%
Javascl1~ Bank
301
Kolonial~ Bank
67%
66%
Ned. Bank Cert. ·
189%
N.I.. Escompto '
98
Handelsbank
137% 137%
N. H. M~
168
167%
A. R. U.
47%
48Vt
Calve, Cert.
80%
80Y-l
Philips,
262%
265Y-1
Unilever
' 154% 154%
Cities Service
215/ 18
2%
Shell Union
t'99/1~ - 197/ 18
Shell Unioll Cum. llfef.
92%
94'
U. S. Steel
5515/14 5611/1t1
Anaconda
36
365/ 18
Bethlehem Steel \
52%
531/18
Montgomery 'Ward
49·
48%
Intern. Nickel
45%
46~
General Electric
381 / 18
38~
Standard Brands
121/18
12Vt
General 'Motors ,I
5215/ 18 525/ 18
Kennecott Copper
42%'
43U18
Borsumij
179~
,'Internatlo
165
165
Lindetev.es
95
93Vt
Aig. Exploratie
170
167
BillitQn 2de rubriek
516 '506 ex div.
Koninklijke Olle
294.¥.t 393%
Java-Chlna-Japan-Lijn
63
63Y-1
Kon. Paketvaart Mij.
139
138
Scheepvaart Ullie
88
88
Sem. Stoomboot & Pl'. ,,198
198%
Cult. 'Mij, Vorstenlanden 31%
31 Y-I
H. V.·,A.
418
419
Arendsburg ,
389.386
D'ell Bat. Tabak
2353,4
Dell Mij.
294.
298
Oostkust
60
61
Senembah
255
' 260
Malabar Thee
282% 283
Michiels Arnold
168
165
Amsterdam Rubber
269Vt
Bandar Rubber
196%" 197
Sumatra' Rubber
238
24.fy:!
Malang. Tram
53y:!
Serajoedal Tram,
21
21
· Besoeki 'rabak
120% 120V<t
Nisu
135% 135%
4% Nederland
1007/ 1. 1007/18
3% Nederland 1936
979/18
98
Robaver
135
134y:!
Incassobank
108
107·
Javasche Cultuur
166
166
Waisumatra
198
200Y-l
Vico
208 Y-I 208
Gandasoll.
Pangheotan
Pasir Nangka
Continental Oil
28% ' ~8Y-1
Comm. Amer. Smelting 73
96
Chrysler Corp.
97
Bengkalis ExpI. Mij.
Corp. Tr. (mod. distr.
type)
Union Pacific (cert.
'96%
'gewone aandeelen)
97114
, 45 Y-I
Jasumij
4.5~~
35%
Cert. 6% Cities Service
35%
14,;1,4
15
Cert. Hudson Car.
Afgedane

Beurs-Ouerzichten

. I

,
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.
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"DER
GLOBE

..·r--:I
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..
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PARAM 0UNT"S DEC,A PARK

,Hedan· an volgande 3vonden :

e DE VROUW VAN EEN STAAlS VUAND

WON'OERJSILM
IN NA rUURLUK6'

rr N D 5 A Y) en

PAT 0' BR, EN

,

De smartel ijke noodkreet van Amerika's Verloren Legicen
van vrouwen, de cchterqelqten vrouwen der opgeruimde
gangsters - wat wordt hun lot? - hoor thet ontstellende
antwccrd der Onderwereld ! EXTRA: THE FILM FOLLIES,
musical DONl<E'R AFRI KA, reisverhcnl LITTLE
DUTCH PLATE, komische cartoon.. N iet voor kinderen.
N. B.

Dcze week geen matinee's. '

heden- en volgende evonden:
een heerlij!<e film voor long en oud
eell feest van vreugde en vroolijkheid

KLEUREN

(Publh: Enemy's 'Vife)

met MAR GAR ET

Off"f; eren

~
v-a

_

'7.. '

.'

HtT ARM E RIJ KE M' ~ ISK[ ~

- - _.

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

.

'.

en

.•• The never.lO·
b e . forgotten
(om.lnce ~Ivcn. new
power. new' b.... luly
with ,) b"lIi.lnt
.l1l·SI.lr cast "Imed
10000 leet ...b ove

Iil

(The floor tittle Rlch Girl)
met

~SHIRL'£y T£MPl.E~

the
world
in
n,) I Ii r ~'$ d w n
c~

be.lul.lul

GLOR'IA STUART, ALICE FAYE, JACK HALEY
CLAUbe GlllINGWATER, MICHAEL WHALEN
Vooraf o.a, "De Legers van aile l.anden (Iritere ssant en actueell
en het FOX NEVIS.

21748

Teri~inde ook

de kinderen in de gel~gerihe'ld te
stellen daze snoezige Shirley Temple film te zien

BINNi:NKORT IN D'E GEHEEL Gt!MOOI:RNISEERDI!

En

,,01-0

en Zondag

; laterdag;

. . . . J ..

I;u,

I' .....,.

I'

4~30'

."

,

'~f
. 9,45 .'
u. n. n).. '

1 uur:
n, m.

Ii'. m.

~~,~

'''V40ULD YOU ..... HOLD ME 1M YOUA ARMS!"

Drlc voorstelllnqen

....

I:

I·· .

Tijdens

mighty romance ablaze with

NI[UYI[ fOlD VAt~' SHIRlEY TfMPlE

I~

persoonlllk

I

and mirth]

..

sur

SEe
Clark .u· King of
Frisco's. gambling hell
-Dazzling "Chickens'
Ball"- San F'rancisco
in flames - other unIorqettable scenes r

deze voorsteillngeri [behalve
die te 9.45 n.rn.) : al
aan aile klnderen een

ut'tg~reikt

worden

door

NIe OL AAS EN ZWA RT E PIET

Denkf oak ean onzen.opstellen - wed'slrlj<H
~

ORA M A. A C T·I E
ROMANCE
Spoedig in

'.' . ,

. '

,

.h

'.'

•.• ",

,

~

CAROLE LOMBARD

.._ ~ ~ ~ .

I;; :

STANDAARD WERKEN"
HET GEZIN.

~

0,

Mii tin
M>

e e' S

I

taterdag en Zondag 5

our

mel JEN~Y JUGO en PAUL HoABIG~R
.

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

!

- . . . . . . . .iWFMi',.

. ?P2n. .

CHERIBO~f
GRit (E MOO R I!
.

out

..

BOE'KHANDEL
t

o. B. u. Z

-

Sluisbrugsiraat "1- Telef. 1708 \V1,
'

Ie+-

8' U·I T· E N Z'O R G
Abonne'g van het Batavlaascb
'Heuwsblad te Bultenzorg gelleven
zlch voor klachten omtlent niet,
qan weI ongeregeld ontvangen v~n
de krant te wenden tot den Agent.
den H~er

o.

DA VI

Ii)

'I'
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U ....

CINEMA PALACE
, "edeneen! detective·film'. met

er\' volgende ii\t'onden
va'l\

minuut tot' mlnuut stijgende

spanning

"Mystet'Y of the 39 Steps"
met ROBERT DONAT elY/MADELEINE' CARROLL
.Een m 3esterstuk op het gebied der mysterie-films.
Een Gong' schlager
(N'iet voor kinderen)

EEN

GROOTSCH
"......

Mallnee's:

SPIONNAGE.A VONTUUR

_-'.zl· :.....

Zaterdag 4.30. n.m.
Zondag 10 u. v,rn.en 4.30 n,m.

lISt. ~OUIS

KID"

Een film vol actie

1. tel. 389 BultenzorH ~ i , * fmm1;J.

mat

JAM.ES

~~

R E X'.

11M

l-jtoscoopwe~

CAGNEY~;

MI:T ONVERMINDERD SUCCES GAAT WARNER'S
PHEN'OMENAAL MEES TERWERK

.

THE WHITE ANGEL
met

KA)' FRANCIS
a

Hat. v~lbe'1oge~ leven van longfellow's "L~dy Yl,ith
Lamp", de beroemde oorlogsverpleegster' Florence Nightingale, sUchteres va" het Roo'de Kruls. Vraag eens het
oordeet van de vele honderden, die de film reeds zagen.

,EXTRA: FLOWERS FOR MADAM,· kfeurcartoon - J OllY COBURN'S
ORCHESTRA, mu~ical,
.
Ook goedgekeurd voor kinderen

,

DESIRE

Nlet voor kindeten.

(Toegankelijk voor kinderen) ~

4i!Mi!ICljIitI ¥

•

.'

morgen 4.30 uut, Zondag fO••5 en 4.30 u ..
(8egeerle) schitterend drama met
Marlene Diehl<h eo Gary (ooper.

.g•.

ttMRS~"~l P~~~_D'ai5li1l

Th
..

(The Scarlet Pimpernel)

met lESLIE HOWARD en MERLE 0 BERON.

~

THE BATAVIA PLAYERS

Entree ~. f 3,.;.., f '2.10 en' f 1.20 (incl, bel.)
Gratis plaats baspreken \oor de f 3, -- en
f 2 10 plaatsen in de BAT, CRICKET CLUB'
van 9 - 12 V.nl" in het CITY THEA lER
van 6 ... 10 n.m.
21738

ROODE PIMPER.N~l"

Naar 'de bekende Weensche Operette CJSSIJ van FRITY KREISLER. Een
"piece de resistance" op mtizikaal en voc-3al gebied. GRACE· MOORE'S,
nieuwe productie, onder de kolossale regie van JOSEF von STERNBERG.
21727.,

b

(Easy Virtue)

GROOTE MATINEE'S voor jon9 ~n oud,
op ZATERDAG- en ZONDAGMIDDAG,' 5 e'n 6 DEC., om 4.30 u.

.

tt'

Noel Coward"

"M A Z U R ~K A"

Met interesse zult gij de' dwingende handeling van dit
g'roote beeldwerk volgen . . . . . Laat Uw laatste kansen
niet passeeren om dezeenorme schlager te zien I

THE
KING STEPS
.

-ad .....

naar het bekende tooneelstuk van

+'

CENTRALE BlOS COP' E~

rrt

Gapitol- Restaurant. ~

(Het verleden' heeft· afgedaan)
, ..
.

Een mooi,. veredelend,
van
manite~t.
~~~
Shirley zingt en .danat weer !
~ ...~... - .
..~: ~i
Shirley's vroolijke grappen en avcnturenzullen hetpubliek in: ~t;l ..
gcede stemming houden,
.
- 21723!;~
.

offreerf tot, en met Zondag:

~

'$ Fin/shea" ,. ••

CAPTAIN ·JANUARYfl'ischmat
SHIRLEY
TEMPlf
verhaal
naastenllefde el1'hu"':!

CITY.

ORKEST!!!

Kalfs Zwezerik Bordelaise met puree & Doperwten.
Gebraden Fazant So~waroff met Compote.
Gebraden Hazenrug met Roomsaus & Appelmoes.
Gebraden Kalkoen Godard met Compote.

" The. Past

Zo" -Jag:

f

tevens voor het Restaurant! ! !
Gebrad~n Speenv~rken met Sa'uce.' Pikant en Zuurkool.
Gekookte Tarbot IILddy-Egmond" met Doperwten.
Gegratineerde Holl. Zeetong m/Puntasperges & Doperwten.

Slechts twee opvoeringen op Vrijdag 11 en
Zaterdag 12 Dec. a.s, irt het (I'(V THEATER
9.30 de~ avonds·

CHERI·B,O~i

'THEATER
biedt tot en met

"O~

.

ra

RIJSWIJK 1~
2 1131

BATAVIA·C

_*U'fn

. met zijn

*, =_c·_==

)

M.V. Plano· ~·n Muziekhaqdei' KOK

(Nief voor kind~ren),

Jg m~,''';'

-Cit····'.. . -. .I... ,.,1[.
.

f to. -

\\

g?L.~,~j.~

(Fraulein Frau)

.

.tot

J

,', I

HEDEN· en volgende avonden, VRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG.
Gong Film Syndicaat piesenteert. de Super Productie van .
1936, de monumentale c~eaUe van WILLI FORST met

n.m.

"MEVROUW HEEFT NUKKEN"

.

f 0,25

,

a,: ..Lovers P~radise", een j Jweeltj~ van een
kleurenfilm.

EEN FilM ,'MET FUNE IRONIE. UHBUNfDlGEN
',e
HtJMOR EN MYSTERlt'

HOLLA.~DSCH

vanaf ...

FRED MACMURRAY

(The Princess Comes Across)
Ken Prlnses, die Illmster wil worden. en icen
heetlijkeimilatie .geelt vail •..• ( 1), doch
, aan boord van den oceaaristoollh~r' kennis
maakt met chantaqe, moord en __ - een (on"
certlna-vlrtuoos, legen wiens charme haar
Yor.Slelijk all' diet b'esfa'nd f>1 lj lit.
(Nie~ voor klnderen).

vouRI· '.

. i

in 40 verschillende modellen .

t

Vooraf

UITGESPROKEN

,_~J"t,.,

TJ7

"HOLLYWOOD 10[11 [EN PRINSESII REX
I

I

@fdio"n~cUe

Pa r a m OU nts's
v e r ra s s i nq met

21740
.

.~. ~~

MOND'H'ARMONICAiS .: ; ~

H0 HNER

volgende avonden ,

D'£CA PARk
•

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

£J\PIIO'L =~~
. ",.

'1

het I~~xe-scheermesje vc1r'l den ken ner
N. V. Selfn,' Meye'r & Co. Handel - Maafsc~appii." .;.
". 21'l11i:

thrilling with love ... finds a
way to Clark's heart! Together for the first time ... in a
. colorful spectacle, melody

.
.

RO·TS'AtJr
LUXUOSA.
..

te to uur

. Zondagmorgen matinee

Jeanette's glorious voice. ...

Ook verkrijgbaar:

~
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De" .cmqekeerde wereld
"

,

Merkwaardige Onderwijsproel
/

In de New Y10rk Herald 'I'ribune ver-\ Dit tweede jaar echter volgden al I:}
telt Edward Adolphe een en ander over meisjes het' timmeren, 16 [ongens h~t
een proefneming, (die op iten paar scho- koken en 25 j ongens het verstellen,
len in Brooklyn genomen wordt. 001'spronkelijk tgedaan om door de oeconoRet werk geeft. arbeldsvreugde, De
jongens
zijn over het pIa0'0'en
kamemisch ' slechte tijden heen te helpen,
r

der

•

,

,

.,

zijn er bij deze proetnernmg waardevol- raden ,die hen e~rst .anelsjes" n,cemde~.,
l~ tpaedagogische "bijprOdu~ten" gecon-. he en e~1 l:fe. melsjes vinden het ri,?~
stateer~, waarop weI Jens de aandacht I ~e~~,ll:,k:l'. H~t" is ~ell. "ber...,~\ va~ ~}e
mag gevestigd -worden. '
1 2 13 1 zei een met. pudding bespatte jO~l~
gcn met koksmuts en koksschort, en
Men nam namelijk in het leerplan del' i covend.en zijn vy~ va,n een uur lezen
belde seholen. lessen, op ~n naaien en I Eet hcofd .der ~c4,oo~ constateerde ~ne~~
koken voor de jongens en in handenar- i belangstelling .voor de aanwijzlngen op
beid va or de melsjes, De leerlingen wa- : het ,pa':{je puddlngpoeder, dari V09l: de
ren Ivan twaalf tot zestien jaar. Hoewel i leesles. En veer het afmeten en w~gen
men daarrnede Ing.ng tegen de maat- r van melk en pJeder en .het letten 6p de
schappelljke traditie en de proef dus in klck, (dan voor de rekenles,
twijfel werd 1 genomen, is ze als volkoLeerlingen .voor deze lessen inqet~lj
men geslaagd t.~ be~chouw~n.
ze:f de aanvrage dcen. Zij moeten
De scholen zijn gelegen in een st~ds- tC2'hting daarln zien als b,eloQning VQO~
de.el, waarv.a.~ ,de m~este bewoner.s m~- vordertngen in de andere va~ken....~q
migranten zijn of kmd~ren van immi- er is altijd een groote aanmeldin« 'Yah
granten en waarvan tlen procent der·.
.
"
.
,-.q .. rr
bevolkl
t
t kt G f t
d
llefhebbers. Deze lessen prlkkelen den
mg s eun re.
e or uneer en ijver zeer
"
zijn er 'niet onder. Men had dus voor,
.
dat
de jongens, eenmaal buiten het
Dorothy Noone, leerares ",
"I
"
ouderhjk huls hun maal konden koken houdschcol, geeft Ide kooklessenaari, ~e
en nun sOkke~ konden stoppen, inplaats I jon,gens.
Z,e ~indt he~ Quit~ri~e~~~n
van deze' Idiensten te moeten betalen, loplettend en blJzander geschikt om koen dat de meisjes kleine huiselijke re- ~ ken te lee1'en. De !patten en pannen staparatiep zeIt kqnden 'Ver,!'ichten. Dat I P?le.n ~iplt e~hter om h,el~ heenj,op o~~
werd in :let schooldistrict door ouders en I Echoangemaakt te worden. Daarm blinkinderen g<le:l begrepen. I
ken de ~rriei.sjes uit, zij zijn I),ette.r, vin-

.ai

..

ae

Het ;,$ nu voor een ieder een open .
"

fen open baek zander eenige overdr;;v;ng, dot ;s de bedaeling von
deze reproductie. En bi; het rooken vo~ "Q1)o(b ~\bh'on" cigorelten
kunt, U thans ook werk~i;;k genie;'en von cJii hee,i;jke aroma en.smobk,
welke verkregen wordt door een ';'elonge' von edele tobokken.
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R' esUIItaCit.,/ van h·
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M0dern H" 0'11 an d

Voor de jongens ,was het doel de\, les- I den het sch.oon~naken ~lij~baar eve'~
I
h' -'
, "
""
. , ,g ,; '
sen tastbaarder dan voor de mei~jes.1 prettig :als ~et 'ko~e~? ~oms. h<lort Zl~
.
tll
n
Een aantal van hen zou toch weI kleer- ~aq voort~ettmg ':ler proefnemmg thuis , .
.'
,
~
~
maker worden, hun vaders waren net I ~n ~en ,'hms, v.:a~r ze~~s a~lJels geen <?b,
"
..
"
.
Of · {j
.
1" 1
· k
..
ook at Zij k~mden dus 'alvast \rilet de I JCc~ van ver:pllllllg ZIJn, mocht een. jon- '11 ,.
,"
'1"
Dit gunstige r~su:taat is ve1'kregen,
:~
eSlrOOHl l~n( e 'VIe ,en
naald omgaail, st1'ijken en pott~n ~h: gen ~an.
Jaar de.dop SChOOltv~rkreg~~
me,n tin
.eSSlnISC
J~.rel~te Idoordat iedel'e so~daat en iede1'e arbei'.'
'
.'
pannen hanteeren W'tl.t hen voor het la-l Kenms l,n h~~ b~rel en yan ~p~l~oes,
'" ,
der v66i ziin ve'rtre,:<: naar h€l~ front
O~deI bUltenge~oon .groote belang,
"
toenassen. Een anqer klaagde' oy~r, d e .
'
\.11',
.f ' . .
' . , ,.,t,
fJd I st,sl1mg heert, naar net alg. Hbl. meldt, te
tere
beroep van kleermaker en kok,
f'J"- nst v
zi'n 'z· fer hi. ziJ" ike' kenDr. P. H. van der H'JoO' schrijft 22 pitalen zijn opO'en'Jmen. Waren de ver- \v~rd gevacc!neer . Hetzelfde kan g~ze~ I Aalst 'bi' E' dh
d'
b' t I
want de meeste beheerschers van grco- I ~. o~
a
J
us
.IJ
n, u
'"
0
~
0 . ,
'.
I'.'
worden van de vlsktyphus. TerWIJI m .
' J 111 ,oven, e ll1~e rUlks e "houdingen dezelfde gew€'e~t.. zooals, dl~ den wereldoorbg een vierde deel van I hng phats gehad van. een geh~el herte' kellkens zijil ook mannen,. terstond ~e~Kzaamheden, ..welke Jralo:zie echt~r Nov. in het "Vad. :
geschikter maakte. Meisjes wilden na- I ~er~ween, toen !ZlJ de lessen 111 h!lnden.'.
indefttijd in Macedonie en in Duit,s~h If.et Servische leger door deze' ziekte is I s,telden en ge~l.lO~ernlseerden \¢ntlkorentuurlijk geen timmerman worden. Maar i arb,eid vol~d~ en t~l~is de st?~1en. IV~~~~~:
TO~~, d~, Italiaf\n~e~e, r~~\e~,r111,g hailr oost-Afrika heerschten, ':lan ha<:l lmen geteisterd, hebqen zich bij de Italiaan-I ~~e:~ e21l blJ Ultst,~~ v~~~rl~n:lsch geals I ze aIleen wO:oriden ~n financieel
I~et n~ai-, en, verstelonderwijs wora,t plann~n. maa,~te v:~?r ~e verq~erll~g van 'I m06en verwachten, dat he(:Italiaansche ~~he t~oepen ~een gevallen voorg~daal,l, I door:"'h waa.rto~ I1J.en g~111vltee~d was,
moeilijke ·omstandigl~e:len, kanden ~ij gegevel} do,or 'll,1evr. Florence A. Dalston, Abessinie, was l~aar ten vol~e bekend" I
. -d 'ende deze l' v'l;tocht ml'n- ondanlp het feit, dat die ziekte Wl;!l on- I ,'. r, Jj:dr. mr. ;. van ~~J~kevorvel, be-,
a111O'
k :l"
; .e , aan
· " welke hygienische
~.,
.'" ,
. I
(. -1.,
U
•
•
"
.
.' I ~.<UUl~ I
van '...le vereel1l
.
d oor 11aar 'k enl1ls
aar d'Ig ~a t ge ld Ul·t- d ,e h'ap d"V:'er~"l0n'
erwIJz.eres
van tW,'7
gevaren
haar eger rge ur
.
del" de Abessljnsche
troepen
heersclhe-'Ilfl
. 0 0 .De Holsparen, en als ze trouwden konden zij J schooldistnctel1, :die slechts tusschen.'
,
.
sten3j ,200.000 mal,anapatien~en zou h e . b - .
• ~ldsche Molen. De heer ,van ~ljckevor,tenminste spijkers inslaan om schilde- be:~e eens komt kijkel~. De laatste week tro~p,en .zou<;ien blo~~ staan. Kolol1lale ben gehad. Dank zij de strenge prophyOak dit resultaat'is dpor praPhYl~Cti_lse.l. sprak een woord ~~n welkom, er op
rijen op te hangen zonder hulp van den, mo=sten de jongens een getornde naad oorlogen 111 v!oegere Jaren, door andere'llaCtiSChe maatregelen werden bij eelr sche vaccinatie en een strenge hygiene wIJze~d~, dat d~ze blJeenkomst er een
echtgenoot. ."
j
"
her~tellen, ,een rechte scheur e~ een vo~kereri ondernomen, zijn dikwijls op totaal van onaeveer 500.000 soldaten en in ,de katernes en soldatcnkwart}eren ;:,ah~ 1l~ mt3r~latlOna,al. verband, d~a~ e.r
d I
t
h 1 winkelhaak (Verstellen en ~en gat 111 een
'Ii 'dieT fl'"
It'jd''
t
0:>
k
.
/.,;e alve molenaars mt aHe provfncles
. l"k ".
Na t ~1Ur IJ . wera e eel'S of ge ee . '
een vo e : : I . aseo en a 1 op groo e 100.000 Europeesche arbeiders niet meer vel' regen.
, van ons land
k
ka
t
it B len al practi"'ch gehoudcn Bij een bezoek SOK of handschoen stoppen.
11
it I
. ~ d
d
.
.
.,,
..
,00 va oenoo en u
e
~ . .
.'
,
vel' ezen u ge oopen - me,
oar en dan 1241 malariagevallen geeonstateerd
P'Jkken l)eeft zich slechts 111 een ge-, gie en Duitschland aanweziO' waren Dit
JeS
w arenkde d el S
beZ~gt e~n bhoekenrek~ 'De onderwijzer in den handenarbeid tegenstand van het volk zelf, dat men waaronder 23 pern'icieuse geval1~n di~ IvaI v90rgedaan, hetw~~k g~nezen
is; is een bewijs, zoo .zeide hit verder: diat
t e rna en, e j 9n g ens s op"en. un so
.
'
,
cholera pest en lepra zlJn 11'et vOO-'O'e d
. d I d b I t ' 'li"
ken en bereldden een chocoladepud- I Edward Weber spaart de meisjes niet. onderwel'pen WIlde, maar weI door de letaal zijn verbopell. Dit resultaat werd I
'
.
."
1
e W~? mo .ens weer e. e angs e_ In~
dina
Ze l:;eren eveng,aed als de Ijongens, om- ontzettende verwoe·c::tinaen die de meest
'
' I komen.
\ verknJgen.. Vroeger had leder dorp zljh.
o'
"',;;. "':.'_ _. r"
"
~aan. met ,:le zwaardere gereedschappen verschillende ziekt;n ~nd~r de' troepen v:el:':{f~gen~ doordat aan d~, troep.e~~.-~e I . Te:,: men aI:e gevallen bij elkaar op, : m~olen; ~1'apant peeft el.' nog 'Veel ih
Dr. Frank
!Arnold, asslstent-super-: en hanteeren ,nu kwadraat ,en water- I .
,
w
'J'
~ _ velde geregeld proI?hylactIsche km1l1e! dan l<amt men tot het rcsultaat, dat: stand genouden, als een n~ttlg instruinterident, ~maakte het leerlplan op, en: pas, beitel en ~.chaaf gemakk~liJ~. ~~~l aa.~l'lch!ten. WIlde ~de oorIo o 111 Abe~si werd toegediend en weI drie tablet,ten I gedurende den veldtocht 599 man, ta! me~t en tevens een sier~.ad vaor ~,e om'h~t eerste jaal' werd maar een klein I jui~t dO,or haar 'vervaardlgd inktstel was I nt~ dus een~ge. kan03 van slagel1 hebben, van 0.2 gram per. dag, welke v66r de weten 22 officieren en 577 man::chap- gevmg. Men wist met zlJn tijd ,mede t~
aantal leerlingen bij :fe lessen toegelaten I even goo:f als dat der jongens. '
dan
moest de hy&ienische verzorging maaltijden ingenomen moesten worden. I pen, aan ziekten zijn ge'3torven, terwijl ;aan .en de molens aan, de nieuwe om~
,
.
.
van de troepen ook weI tot in de kleinste I' Een dergelijke prophylactische behan-' daarel1'tegen O~) het slagvel1 en tenge- ",tan dlghedden aandt~ patssen. Zoo ~~ deze
.
--- "
- . ..'
t·
.
..
I I
k
'"
d'
1099 mo l en een er mo erns e van Nederland.
blJzonderheden geperfec ·liJneerd en van delIng was weI noodzakehJk, omdat een vc ge van ge regen vel.won mgen
HI'J' heeft
t
I'"
k
h 'I
.. '
.
b'
I
1
t
119 ff"'~
980
o.m. s room IJnwle en, ge ee
I te voren geregeld zijn
mechamsche eschel'mmg teg'en de ma- l man,
e we en
'J IClercn en
van st' '1 .. e ren b'
kit
,
'.
Ilariamuskiaten bij de troepen te velde 11T.l1nSChau pen, gebleven zijn.
'en' do,~a, IJ~ d
d111nenwer., e ~vah~:r~,
•
'
....1 :
.. '
...
t : A WIn
ge reven mengmac Ilne
Dat is dan oQk in~erda.~.d .ge~chied en I' natuurlIJ.{ n.et m8gellJK was.
Ge ziet du'), dat het niet te veel ge- en tallo~}Ze andere verbeteringen.
o~er a~ d~ genom~n hyglemscne maatzegd is, wannser men beweert, dat d31
r~ge~en .¢n de, daa.rmede bereikte .resuI-l
'lc.~
tegenwoordige koloniale oorlogen in de . De heer Van Rijckevorsel dankte de
taten zljn ongetwljfeld het ken111s neE'
d
. kt
d ' t eer.5te plaats do')r de in~enieu1's en door I hoMden 'van de scholen ,voor hun medemen waard.
I t en ~n ere Zle t ~, wlaarvo~rd e groo - I den· gE.:neeskundigen d:enst gewonnen I w8rking ~bij het opfleuren dezer bijeen-'
,
~ e. voorzorgsmaa rege en wer en genod
t"·
d
l"k h · · ' · komst en verzoeht de J'euO'd het eerste
,
men was de dysenterie 1 h 't
1 el wor en, erWIJl een erge lJ e ygIelll,
. 0:> ,
De yolgende cijfers zijn ontleend aan .. '453: ..::"
.' t
Ute. g~ led Eche verzorging slechts m03elijk is, wan- lied der toepas~elijke liederen te latel1
he,t rapport van den chef van den ge- zlJn .
per..9~1~n me
ysen"ene In e neer' men vele maanden 1)f zelfs een hooren. En helder klonk daarop: ,',Het
ne~skundigen dlenst van het' Italiaa!1- hosPl~aIen .cpgeno~:nen, waarv~n slechts Ipaar ja'11' den tijd h,eeft om zieh op een wi~1dje 'wa;:lit, de molen draait". Na dlt
0' sche leger in Oast-Afrika, prof. Castel- 1 ~ffz;C?on l~ ovel'leden. ~n d,~n I wer~ld- dergelijken oorlog VOOl' te bereiden.
gezang sprak jhr. Van Rijckevors~l de
lani, betreffende het werk v~n de hos-I 001'100 daar~nt~g~I~. hebben zlch 80 t,')t
bouwers'van den nieuwen molen, de
pitaal-t~oepen gedurende den veldtocht! 100.000 dysen~enegev.al1,en. voor~~daan, , me ?5Yi\SR0tU~~~Ja gebrs. Van Tart.wijk, toe, waarbij hij o. a.
ip AbessinH~ van 3 October 1935 tot 91 waarvan 2 to" 4000 gestorven ZIJ~.
----~------ zeide, dat molenbouwen een zeer eigenMel '1936.
.
aardig vak is. Er bestaan geen vakscho.
.E,en, nog g~'oo~,er ,gevaa:r xe~tegenwootlen voar en de kennis gaat over van'vaI
•
I dlgden de ty'P.hu~ en parahphus. ~r:en
del' up zoon
.
DOOl: del~ geneef"nmdlgen dien~t van cehoeft slechts te b2denken, dat Fran~k- I
•
, .
he~ l~ger werden over de verschillende I rijk gedurende den oorlag in Tunis
Nadat de ~choo1KlIlderen no~ gezuligell .
deele~ van 1}et fr?nt 135 groote veld-I (1881) op een troepenmacht van 20.000
l~addel~, "De Meuler laat zlJn. mulen
l~qspItal~n IOpgel'lcht.. E~k v,an deze man 4200 typhusgevallen heeft gehad,
ara~en , ~act na.:ll' goed kat~ohek geh~~Pie;lel,l,.~ad de b~schl~k1l1g over een Iwaarvan 1039 doodelijk verliepen. In
bl:U!k ~e 1Il.zegenmg plaats, dIe pastoor
?~.cteriolo.gJsch ~aboratonun~ en een den Boerenoor!og hebben zich 59.750
Prima
I
Budde v~rflchtte. Daarop w~rd de kap
Rontgen-mstallatw. Bovendien werden I typhusgevallen voorgedaan
waarvan
009,9 czc'n,
mod~rn 09 den wmd gedraa~d en de beitie bOpp,sgoor l,tet leger 55 kleinere ziek.~nhuizen, 8227 gestorven zijn. Ged~rende den montuur, gratis oogonderzoek.
voorz~~ters br.achten de. wiek~rl.in g,ang.
J:3 chuurgische stations, 15 Rontgenaf-l Abessijnschen veldtocht hebben zich onZeer lage prijzen
Ter~IJI de ,wIe.ken lu.stIg do(),~, (ie, fil'~lht
deelin~e~, 1~. at:n.bl;lla~ces .voor t~ndbe- der d~ tr'J,epen in Somaliland geen tyCema kkeliJke betaling.
maalden en b111nen 111, ?en, ~lolen,~omp
handel1ng en k,a.8kchll'ur~le, 4 c~ntraJe Iphlisgevalleri voorgedaan, aan de ovehet gebrom klonk waa~'me,d.~ n~t ~al~h;
i.Qri~~~tingen voor bacteriologische .en rige d~el~r ,van het fron,t zijn 458 ge- S A.
HAl
TI (A. L Co. gepa~rd gaat, ve.rkl~ard~ d~ heel'
qygle~iscJ1e onderzoekingen, 12 desm- I vallen vQo.rgekomen waarvan er' 161 ge. Pillloe
Schuurmans, voorzltter van de,n. Ned.
te~~le-ini'ic~tingen,
inrichtingen storven zijn.
,,'
' .
B~sar 33 - Passar Baroe
Molenaars?ond te Utrecht, hoe -ieer hij
voor, destillatie en verdeellng van drink- I
1 v r het op prljs stelde, dat zijn bond bier
~~~ers, aI;~nie.de 4 gro'Jte magazijnen
I uitgenocdigd ! was. Daarna z~ng de
De Ocstenrijks·~he staatssecrehiris voo1' buite~llandsche zaken,
voO~, he~. mate~,aal van den sanitairen
sehooljeugd nog enkele liederen en
dr. Guido Schmid (1'.), die ,zcoals mUl weet olilangs te Berlijl1
dielist opgeHcht.
werd d~ molen op volle werking bewonderd.
besprckingen heeft gevoerd, zie~ U~e!l l,li~,rbo.~e~ m~t ':"~n Neurath, den Duitschen
minister \an buitcn!. zaken.
Hi~rbij komen nog 20 zlekenhuizen,
'!
ow
die door' ,d~n geneeskundigen dienst van
de marine in kustplaatsen werden opgericqt en 8 groote hos;pitaalschepen. De I
DE INDO-NEDERLANDSCHE JONGE- I dische en Hollandsche jongelui, waar- ,sanittiire afdeelingen van de luchtnl.acht I
REN BOND
lop de hear Barend in zijn openings- richtten verder ook nog ~O zi~~en~ta~ I
,woord gewezen h a d . .
'. ,
ti::ms op. De zich In de aangrehzende
'--"';lI'oi''hAJ
LT N
T!
Het '"Radio
Klein-Kunst Ensemble kolonien bevindende ,30 ziekenhuizen
~'
Koetjitja" vel'leende zijn med.ewer~il1g.1w.erc';l1 natuurljjk ook vaor het leg~r
In het Intieme, gerest!iureerde Pr~u- I Dit en~emble vormt een m~<?i geheel j bes~hiI{baar ge~tel~. en werde~1 spe£iaal
cesse Paviljoe11 aan het Gevers Dey-! en het .oogstte veel bijyal bij de, talrijke I \~oor reconvalescente~i. georuikt. Veor, de./
nootpl€in te )Scheveninaen gaf boven- I aanwezlgen. 'De heel' Oscar I gen en f behandeling der zleken en gewonden
genoemde vereeniging <:> 'z~terdagavond I' partner demonstreel'den eenig.e. nieuwe ; ~tonden 2484 offic~~}'~n van gezondh~i~ I'
21 NoV'. een feestavond, me:dt de "H. dansen in Engelschen stijl. Onder de Iter beschikklng-. H~~ 'verpleging~persOCrt.".
.
pittige dansmuziek van "The .Mooohers" neel omvaUe 16.723 personen, waarol\d:;r
.
bleven de aanwezlgen nog geruLmen tijd 38<1 vrijwillige ~oode-Kruis-verp!eegsters
De voorll~tt~l', de heel' Ijarend, spral< bijeen.
en 200 KathoUeke zusters. Het aantal
een welkomstwoord waarna beaonnen
hospitaalsoldaten bedroeg 15.500.
werd 'r#e~ de ,a1\verking van het Gaba- I De gezellige sfeer w~~j il~ l1i,et gerin,
.
I
"
retprogranima. "The
L'mehouse Tu-' ge mate verhoogd door de. smaakvolle
Van den begmne af aan was alles er I
ners", li~ten e,enige song') hooren, ,wlar-/ entourage, waarin he~ programma werd ,e-p gerieht de diverse tropische ~itfec-I
na de heel' Hofman op verdienstelljke' afgewerkt en ,het bestuur van de I. N.! tleziekten te vQork0t;len en weI m de I
wijze een tap-dance tem beste gaf.
I J. ,B. k1n ''dan oak met genoegen terug- eerste pl~ats ds z~ozeer gevreescte mazien op dezen voortreffelijken avond.
laria. Hoe dringend lloQdig ct:,t was, iall
. De vl,ce-voorzltter 'Van het Ind Europ.
.
men pas begrijpen, wanneer men weet'l
Dc tenni~,,,m~d5trijd om den Koning Gustaaf-beker, in de
Verbo~~, de heer ~dria3.n~, sprak da'u- ~~::.~~~ dat gedurende den wereldoorlog van de
Allollohal te i\mster:lam ge homl€n, 'he,)ft mnr wij reed3
n~ e~l1lge gloedvo,le wooftden, w:larin i
Zuid-Afrikaansche en Engelsche tro?" m~'d;len een beslissing ge br<lcht t~n voor:leele V~n
l
hij wees op de diepere beteekenis 'Van
!J','il, die in OJ3t-Afrika hebben gestre- I
F~·a,nr\djk. ~Iel) ',!;~et ~l.ie.l~ v.L n.r.: Br(}e~c van Glo~nou,
voorzitter van den Nederland schen Lawntennisbond, Jean
~et 'bestaan van beiqe ver~enigin~en.:
or~en
a~n8B
,den in het tijdsverlaop van 3 JuriP 1916 1
All~reerst moet gestreefd ,worden l1aar:
tot 27 October 1917, 3036 officieren' en
Roroh'a, baron de Vih·ollp.s (gez:l..nt van Franltdjk) en
h~lilg~r saali~hOOrigheid tuscl1ell de 111- I
..
164.666 soldaten met malaria 111 de h03- .,
Uugha~l.
'I
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Zorq, daf g~ we-er gezond
e'n' opg,ewekf' wordt.
...

.

,

.

\

,

"

~

'~r~en

I-Iitte en
hebben
,
beide een zenuwsloopende
working. Alleen door Uw zenuwen extra
kracht toe te voeren, zult gij Uw ge-

~

• '7

zond 1reid, ondanks ongunstige omstandigheden, behouden.
Sanatogen is er speciaal op berekend de
zenuwen te sterken en nieuwen levenslust te geven. N eem het eens eenigen
~ijd. achtereen> Sanatogen mod U geed
doen. .

'

Lees eens, wat Mel. G. H. te E. over
de uitwel'king van Sanatogen

'sc~rljftI

..Sinds jdren heb ik mij niet zoo' gezond
en opgewekt geuoelli. Zenuwpijiten ver..
galden mij het leven. Maar 'nu, door
Sanatogen. is de werelcl en alles om mij
heen vroolijker en Lichter geworden". .

.

,\

" .

.'•

I

so

DIE N

I

'

,

worden verschoond. Besef,dat hetleven Ianger duurt .
dan tot morgen, dat U gezond moe~ zijn om aan de
hergeen wetenschap en rechniek hebben bereikt?
dagelijksche beslommeringen het hoofd te kunnen
Koffie Hag, de vanouds bekende coffeine-vrije
bieden, en dat U fit moet lij n vooe Uw volgend verlof.
koffio, ~ost duns immecs nog slechts een gulden,
Hag is echte koffle, een exquise melange uit de fijnste
tecwijl Sanka W, de nieuwe : \'qi~ner Mokka-rnesoorten, pittig en van
lange reeds voor fl. 0.85
De "Viervoudi"ge Proefll
een overheerlijk aroma.
veckcijgbaar is. Ook
Niets is er aan toegedeze is • evenaIs Koffie
,
Probeer Hag kort voor het ter rvst» gaan.
voegd,
niets ontbreekt
Hag -- gegarandeerd cofEen heerlijke, gezonde slaap zal U het bewijs van
eraaa, aIleen de schadefeinevrij en verpakt onde weldadige eigenschappen van Koffie Hag
.
leveren,
-,
!
.
lijke coffetne is er
der Super. vacuum, de
zorgvuldig
uit verwijmoderne
luchtledige
Drink, Hag bi; het ontbijt. Uw prettige stemming
deed.
blikvecpakking, waarbewijst, dat de opwekkende werking van koffie
uiet in de coffeine, maar jn de aromastoffen ligt.
door het fijne aroma deNeem nog heden de
zer edele koffieboonen
Serveer Uw echtgenoot Hag, zonder dat hij
"viervoudige
proef" en
voor 100%' wordt gehet weet, Hij zal Uw koffe roemen en zoo het
overtuig U zelf, dat
•
bewijs leveren .van de ongeevenaarde kwaliteit.
conservecrd.
Koffie Hag inderda.ad
Ook Uw hart en zenu- \
let OJ> /let heerlijke aroma, dat U uit \t Hagblik
Meet genot
beceekent:.
wen vragen er om, van
JII tegemoetkllmt; het geeft U het bewijs vao de
en berere gezondheid..
~abso.ll1te \'erschheid,' door de Super.vacuum.
den ondermijnenden in- .
','
vloed der coffeine, te -: . verpakking,

\VIE zou duns nog aarzelen re profiteeren van

,1
~
'2

aIle Apotheken en Toko's.
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en: kamerlampen, in een·
voud:ge . en luxe 'uitvo~ringen
I stellen U in staat 'de juiste
keuze te dqen.
.
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I'pnlpekappen,
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GELElLiGHEID KENT GEEN
,GRENZEN.
Mookt Uw h~iis daarom ge.zellig
Idoor het aanschaffen von mo·
,Ider~e ien sm~~tolle . , . .
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. Koopt nieuwe modell ~n,
legen fage prijzen bij
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Magneetjes .Trekken
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llet Zenuwsterkend Voedsel

Verkr~jgbaaf in

V~E.N
I.

SA"ATO~EN
'.

20%, PRljSR~DUCTIE
I
.

"

Denk U eens in, hoe veel meer ge van
Uw leven zoudt genieten ~Is ge U door
en door gezond en krachtig voelde. En
·zulk een gezondheid ligt werkelijk voor
het grijpen, Een korte tijd van gere.: geld Sanatogen gebruik is . voldoende, \.
om U weer kerngezond te maken.
Sanatogen zal Uw zenuwen sterken en
dat gevoel van verrnoeidheid overwinnen. Gij zult U betel' voelen niet alleen,
maar er ook beter uit gaah zien. Uw
gezonde kleur en Uw van levenslust
tintelende oogen zullen U w kennissen
doen uitroepern ,,\Vat zie jij er best uit!"

.,

....

""~:

:.

In negen van de .tien :gevallen
zijn lusteloosheid en vermoeidheid
een gevolg van zenuwzwakte. Sanatogen sterkt de zenuwen - en
.zal zoo, op mit~urlijke wijz~, Uw
klachten overwmnen.
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,BILLIJKE PRIJZEN
De:::gewen~cht

,

lev'el'en wi} ook· op

~ Je gar hem eeh tlentje. Je laat je zetts door een

af'i)etaling~:

man die je half bewusteloos hebt geredel1. nog een
tlentje at praten 11.
JSydney 13ulletin).

TO K0 ,,,P 0PUl AIR"

,

.

AFD.

LA~APEKAPPEN
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Oeve,stigd te

•

5

Nederlandsche Handel-Mij. N.V.

•

Batavia-C.
Baridoeng
Buiten%org

Baroe 93 Broga 35 .
Tjikeunleuhwcg POSSi,Jr

Ams~rdam· •

Opg~richt in "1824. '.

•

Hoofdka~too, te AMSTERDAM.

I,

Agentschappen te, ROTIERDAM en's GRAVENHAOE

'.

Negeropperhoofd ('n zeer dikke
blanke beschouwende) : - Jij bevalt me. am je €en bewijs van
mij n genegenheid t-e geven benoem
. jk je tot mijn toekomstigen hoofd·
schotel.

Hoofd'kantoor voor het Oosten r FAGTORIJ BATAVIA,
Vestlglngen in de voornaamste plaatsen van Nederlandsch·lndH:i el'
'voorts in de straits Settlements, Brit..sch.tndie, China', Jap'an en Arabie.

--_.....

SAF.E

21721

_-~_........-_----------_

VOOR ALLE WISSEL.. EN BANKZAKEN
.
KOFFERKlUIS

DE~OSIT

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

120"'-

Ech te
IIaagsche 11,0 }) j

•••

C ,8

\

Huisdokter : - Vrouw Bezem, je
man mag, gedurende eenige weken
niet rookel1' en geen bier drtnk-en.
Verbiedt gij het hem.'
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VLUG f
VLUGGER ! !

RAlC

.

., -

. VLUG'5T ,• • t
,
De
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nieuwe' dessins en kleuren voor het se.izoen 193? zijnaangekomen

.

en thans o'feral verkrijgbaar.

spreid. \
f'

Gemar~keliJk te wasschen -

moeilijk te verslljten.

Met de volledfge Tootal..garanUe.
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f 3.- per
(buitenland f 4.-).

Slechts

L<tt op den naam op den zellkant.

/.

het

Bata-

I

vlaasch '. Nleuwsblad gaat per
vi iegtuig . naar. Nederland en
. dt t
I
'
war.
weemaa per weeK. ver'"
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kwartaal
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- Och ja, zei mijnhee-r Hummes
achtl€locs,· zoodat ai zijn in de sa·
lo.n ver€€'nigd~' gasten het konden
hooren, ik· denk drut ik blnnenkort
maar een auto tal aanschaffen.
Ik heb €€n moo-Ie Rolls·Nols~ op
.he!;. oog, die ik weI voor een tien,
twaalf duiz,e:nd za,l kunnen krijgen.
Aller o,ogml waren' met ontmg,
bewonde:ring of afgllnst gevestigd
op den man, die zoo maar over
tienduiz'c'llde'l1 beschikte, toen de
schrille stem van he-t zoontje des
huizes Qpmerkit,e :
- He, pa, en komt dan dat
schele' mannetje weer iede-re week
geld halen, ·lliet als t()~n u die nets

.... voor me had iekocht ~

•
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IfATAVL\J\SCn NlEUWSDLAD

Vrij(lng ~t Decomher;

1930 - DtatDE BC-AD

VerSlill~s,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.5'
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en dat het daaruit niet meer is dat natuurlijk niet. Onze Duitsche
krijgen 'is, zoodat het in zijn ouden buren zijn nu eenrnaal royaal met ver~orm zou kunuen blijven v01rtbestaall.! r~.s~ing€n.. En I~en wiet nooit..g )~d wat
•
~ Nll he srt dat verdrag van Mannheim I ZIJ 'In petto ~ebu(;n. Nu de vrljheld VJn
! Iasttge kanten. Zw:t~erl:1nd had er geen I den stroom niat meer op een recht, man
deel aan. E:l dat heeft se.iertdfen groote 'Op de llbera.tteit van ?Uitsc:lland berust,
dOE;~l wilt", zeiden de Nederlanders. ~l~r bel.ingen bij de Rijnvaart gekregen. kan men :an allerlei be evel:. M'Jrg~~1
V0 0
de Franschen keken angstig naar ~~ Frankrijk, dat later, tusschen ~871 en kan gebeuren, wat vandaag ze fs de wnBelgen, hielden een vlnger voor hunIip- 1918, geen Rijnbelangen meer bezat, deed helmstrasse nog niet voorzlen had.
pen en zeiden "sst". Toen vertrouwdep I el' wel aan mee, omdat het verdrag in
Men is bij ens nlet p~.simistisch. Uit
de on zen de zaak hee.ernaal nlet me~l"11868, gesloten is... Be:gle natuurlijk oak. dit imbroglio kan heel goed nag een
Tegenstrijdlge belungen. Vllli lVetlerllll111, Frunkrijk en Belgie
Zij welgerden op zoo losse medcdeellngz'n Nu Duitschland het, weer tegen d m zin aangename toest md vcor , ons land geden mcdus vivendi 'te aanvaarden. 'pe va~ b~~tenland~Ch~ z aken, he~ft opge- boren wor~en. ~.aar zekerhe~d l~eeft I'
modus vivendi -kon palrdoor geen echt . zegd, bestaat er niets meer. Nlets? Ja, ~en ten dl.~n opzlchte nag a.lerrninst.
d
Bult '1 d h
ke i toch weI wrt. De grondslag van het ver- Men zal bli] / zun als men weet, waar
vel' ra~. wo~ d en. ,Ul en an sc e za ,11 drag van Mannheim heett het v~rdl'ag men aan toe is. .
Nederland is dus oak weer niet ue te Berl.ljn WIlde geduld oefenen. ~et Vv~~s ivan Weenen,. het resultaat van het beIntusschen is het bovenstaande nog
POLI'l'IEKE BESCIlOUWINGEN
huldl
AT h t . h t
d
~ overtuigd, dat het vel'drag we.dra Jn roernde .Congres van Weenen, uit den maar een eenvoudige utteenzetting j . we
sc u ige, :" s e, ZlC, e",gen ~n "n:~-ll,annen en kruiken zou zijn, en yond dit [are 1815 gevormd. Toen is men niet als zijn over belangrijke compl1caties heen
van
dus vlvendl ten opzlehte van
(len RIJn d e mOSl. tevan
~ wa t ge d u.ld wefl waara.
' . '.te Versailles.•'.
te werk
gagaan,.. en heeft gestapt
'
.
' . Maar ook een journalist heeft
verzette, 'dan bestonden daarvoor af- I
t B ht
d
1 ! men zijn besllsslngen werkelijk op de gevoel - voor zijn lezers I
VILLANUS
doende redenen. De eerste oorzaak z"ijn i ~aar e ere esga en" wJar mel~ we : billijkheid Iaten berusten. Daardcor wa.
veel ver~tand van ,deze zeer ll1ge- ' ren
de grondslagen van het. verdraO'0 van
(Nadruk VerbodenJ.
'
' .
d e F ransc h 'en di e d eze onree 11 t vaal' dl ge II met
Overal verkrijgbaal' teg:tll d-en l>rijs
(
, .
I wlkkelde kwesties, maar daarentegen Mannhe1m zoo gezond. Nu had echter
van j 1.15
regeling hebben mgevoerd.
zeel' v;::el temperament bezit, had nten dat verdrag van We:nen een lee1ijk geDe Dultschers hebben. het ve~drag
2173C
l ge:n geduld. \ Er ging een barseh bevel brek veor onze Belgische buren: Zij
v:an Versailles, VOOl"'lOOVer het op de
De Franschen? ,OOk dez~n ontkennen I naal' Berlijn: "De hee:e boel opzeggen, bestonden voor het Koninkl'ijk del' NeEen shut in het Oerwoud 1·1~~~~a:e.~.~~~~~!!!
rivieren betrekking had, opgezegd. Idat weer. De hee.e kwe3tle was al};:u~g j voor den t81'1nijn, w.l.ar')p de modus vi- del'l:.1nd~n t03n niet. Met het vervallen
Dat was erg ollvriendelijk van de tin orde, zoo verzekel'en zij, als de B2lgen I vendi moet zijn opgezegd, om niet oik van het verdrag van Mannheim' zijn zij
FORDLAND ,IN BRAZILl~
De. gewezcn cOlnntissaris yan
Duitschers, lllaar weI begrijpelijk. i zich nlet tegen de opheffing del' SUl'- I verder reehtsgeldlg te zijn. Aan weige~ f2ltelljk dus geheel r2chteloos geworden.
I)ol i ti,~ ,te l~iinleO'en
\Vat zij van Vel's~illes kllUnen af- i taxes verzetten. Het is een voordeel dat ,l'en viel l1.atuurlij:k nie~ te denken. ~Toen Zij moeten naar d:n vrede van Munstel'
Een medewel'ker van het Zwitsersche
'J
~
,
had men het onweer 111 de glazen. In- ult 1648 terug, om eenlgen rechtsgl'ondblad
.,Der
Bund",
dle
van
een
rels
door
scehuddell, zuJ1en zij ook van zleh
hun Is verleend, tegenover de ~~~erland- tusschen v81'telden de Franschen de sl'ag te vlnden, En dIe rechtsgl'ol1dsla~
I{rijgt drle en een half jaar
a fschmtden.
#
'
sche havens, zoo betoogen zu, en dat Nedel'landers nu, hoe goed zij het m?t Is weI heel mager. Zij zijn er dus het Zuid-Amerlka Is teruggekeerd, schrijft
De
. rechtbank te Arnhelu heeft
mag Frankrijk om hunnentwLle niet op- 'hen hadden voorgehad. Wat dit echter ergst aan toe en komen bij ons aan- het volgellde :
Z:oo ziet het er naar bUiten uit. .Be~' heffen. Als Be:gie maar toegaf, dan wil- ; precies beteekande, weten ,de ouzan oak klopp:n om steun bij hun PlJgingen om
'
uitspraak gedaan' in de zaak te'jk
lEI N dId
"
Als men van Santarem de Amazonekijkt men de dingen eehter met, eenlge d e F ran k fl Wi. n a seer an maar nog niet op het oogenblik, waarop ik dit het bestaande recbt van Mannheim te r1vler afvaart, door de wildernissen van gen S. !J. W". v. d. M., gewezen com't oogen- I bljtljds had toegegeven, dan zouden de schrijf...
"
• . I redden. Er moet in deze dagen VOJr Matto Gro~so, ~.omt men mIdden 1n het missaris van politte te Nijmegen, thans
·
k
k
e.l"1lms, van za en, waa.rover op
"Duitschers dit conflict niet hebben te- I
\
'D-en Haag gemakkeIlJ"k te praten vaUen
it\.
d ti
d '1 h t h .
b
i
t
bI k i t k
Brazillaan~che oerwoud aan een een- ge e neer
n e
UlS van ewar ng
bl k I t
1
le gr~o e pu 1e nag n e
an weeggebrcht. Is dat niet aardig ingeAls' de lezer meant, dat hij hiermede' met Brussel.
zaam gelegen met draadversperringen te Arnhem, die ter.echt he eft gestaan
bes1chikken, dan zou men lets heel pa- wlkkeld?
van deze ingewikkelde kwestie af is,
omrlngde stad, aan welker ingang een we?ens valschheid ill geschrift~.e!1 verradloxaals kunnen zeggen. En dat is:
heeft hij het mis. Wij raden ;hem aan,
Bij ons is men in afw:;lchting. Men typisch. :New Yorksch pol1tieman in,' dmsterlng van g~lden, welke hlJ In zljn
de voofl~aamste schuldige is niet Ber...
,.,,*.
door te lezen, Want als hij dan l1yg wacht op aUerlel: Wat de Fransehen blauwe uniform en ,met een witten staf ' funct~e van commissaris van politte, onli'nl e ze'fs niet het verdrag van Ver~
. ..
.
nlet duizellg wordt, is hij bestand tegen I zullen' -:lQ,en de surtaxes d'entrepot, in 'de hand staat. Aehter het prikkel-I del' zlch had of die .hem door a~deren
J...' 1 1 .
•
i,l
Maar Wlj ZIJI1 er nog lang met. De de woeligste Middellandsche Zee bij zijn; en hoe dezen de Belgen met de ophef-" draa<! ziet men mooie villa's, hooge fa- i voor bepaalde doelemden w~ren toesaides, maar Nedelland.
IF~anschen hebben n:1., voor de jongste v01gend verlof. Is het nlet al dulzelin'g- i ~lng 'zullen weten te yerzoenen. De br1eksgebouwen en moderne haven- vertrouwd. De reohtbank veloordeelde
•
•
I bljeenkomst
te straatsburg began, den wekkend, dat de mijncommissie nu dub- I Fram:chen zouden dlt graag ~an ons inrichtingen aan de rivler. Het is geen' verdachte tot 3/ jaar en,6 maanden ge\Vant de Dmkchers waren het feltelljk Nedel'landers medegedeeld, da~ net met bel vergaderde, eens, volgens het verdrag loverlaten - en ons dan met 'concessies luchtsplegeling...... we zijn in "Ford- van~eni~straf, ,met aftrek van. de voor:11 een,) met de Fn.nschen en met de d~ opheffing van de surtaxes d'entre-' van Versailles met, en eens, volgens rie II aan Belgie, b.v. betreffende het Maas- land"
loopige hechtenls van 3 Juli J.l. af. De
dn<d~l'e deelneme~s. aan ,de overeenkomst pot zoogoed als In orde was. Men ver- modu~ Vivendi, zander Nederland ?,
water, te laten betalen - ma~r d a a r '
,
officier ,van justltle had een veroordeeb~treffende de nVleren" over de herzie... trouwde dat bij ons nog nlet. Men wilde
voelt men bij ons niets Yoor. Wij hebben
Enkele jaren geleden heeft de Ameri- ling gevraag<f tqt een gevangenlsstraf
ml1lg van het drukkentfe verdrag, dat nadere bijzonderheden vernemen 'maar
De Duitschel's hebben niet slechts het met de Franschen te maken en daar- kaansche autofabri'kant Henry Ford het van 4 jaar. \ ;
h.en te versai~les w.~,s opgelegd. ~en had die ~on men niet krijgen. Frankrljk was verdrag van Versailles betreffende de mede nit. Verder w,acht men op hetgeen terrein, :vaarop de stad ver~ezen is, van
De rechtbank achtte in haar motiveeeem "modus VivendI ~ev?nden, dl:. reeds tot offers bereld, zoo heette het, mall' rivleren opgezeg'd, maar oak het "e311w.,i- I de' Duitschers nu gaan doen. Men meenl, de BraZlll~ansche
regeermg gekoeht. ring aUe verdachte ,ten laste gelegde
tot eell voldongen SChlkkll1~ zou ZlJn ge- men heeft eenige ervaring opgedaan Ige" verdrag van Mannheim, uit den j He,l dat zij d~ dingen op den ouden voet 50-00 Amerlkanen wonen er, 15. dagen 'Verduisteringen bewezen, uitgezonderd
wotrden, als Nederland met geweigerd,.,I met Fransche offers, en· weet dat die I 1868 .Zij zeggen, dat dit vel'drag volko-l zuBen laten doorgaau, als~f het verdrag relzen van, de naaste nederzettmg.
de wederrechtelijke 1toeeigening van
haed, eraan deel te nemen. Booze Neder- ze1den scheutlg zijn. I,Zeg dan, '.vat gil l·men omsponnen is door het verdrag van van Mannheim nog bestond. Maar zeker
J 1605 in' de 'zaak, tegen N.
lanldel's -dus I
Ford heeft namelijk besloten, de rub~
Ook de ten laste gelegde valschheid .
Maar de Nederlanders waren toch weer
.' - .., -, - -ber, die hij voor zijn autobanden noo- in geschrifte achtte' de rechtbank beni~t zoo !boos als zij leken. Zij konden
dig he~ft, zi,chzelf lin IBrazille te ver- wezen. Zij over'woog, dat uit het gebrulk
nle~t. meedoen, zoolang de Franschen de I
~chaffbebn. b'Aan de AmI aZdo~le toch kotmt van de ten name van den commissarls
sur:taxes d'entrBpot te straatsburgo, die!
b:r:i~in~rV~~lmh~tV~;e~1sl~ev~~:de;or~= Pare ultgeschreven I schuldbekentenls
/ tem gunste vari ~e Fr~nsehe en Belglsche
nadeel kon ontstaan, daar pastoor S.,
ha:vens en ten nadeele van de NederI~nd ontstaan. De bewoners, al1\en kun- wien de schuldbekentenis was ver5trekt,
lanldsche . havens' zijn ingevoerd, laten
dIg, in h~n vak, oogsten en bewerken een veeI' te 'gnnstigen indruk van vervd0rtb~,:staan. Dat is een onr€cht..tegen- 'I
'
. ' volgens
qe n~edernste methoden he~! dachte's credieb\vaardlgheld kree~. terOV~l' ons I1nd, waarin wij nlet kunnen
,.'~ ":" ':~~"'"".' '\ melksap van de rubberboomen. Een'j j 'yij1 .p,a~toor 8. Idoor dit stuk geen rechbe~ustcn. Niet enke1 om de onmlddel...
,,,; \' Y.:., ~'-";" .' "1 >;'" , !. per maand k~,m"t eell stoo,mboot, die ook ten ko~ ontlt}en~~~. n,<?::~, aan".~~, hand
lij&e... schade, w~lkB de lastel1 onze bavens
':<,:"',v ; '~Ii' ":.-"; J%'·:.\~d a,an _~~~<J.., behoor~, om de rUb!~er af te van dit stu!< tot 'verhaal van zlJn reeh...
bel'l'Okkenen. Het Is bovenal een rechts. : ~~"~~"~~:~" ~ ~" :~::; , .:: ; t l1aleft ~n ~e bev(jlk!~g v~n ~e stad van t"e~ tegenover
verdachte 'beslag had
k'westle. Als wij dulden dat de Fran' :.
' ".: ~<'.' ',. , het noodi,;:)~ te vool:zien.
kunnen do en leggen op hetgeen verscmen op d=ze wijze zondigen tegen de
"
:.~" :, f ~ "'*,<
Men waant te drooq1en, als men daar, da,chte .van commisssaris Pare te vorbeginselell van het Rijnverdrag, dat op
. ,,:,' : I midden in de wildernis, onveilig door'l deren had.
,
'
.•
I agres~ieve Indianen-st.ammen en verWat de strafbepalingen betreft, verge1.ijkheld van rechten is opgebouwd'i
h01e zomien wij OllS dan kunnen bekla...
'. . ",.,; I scheurend en giftig gedlerte, plotseling I' klaarde de ,rechtbank rekenlng te hougem, als de Duitschers dit voorbeeld gin-I
'
l ~ I aan dez-en voorpost van de 'beschaafde den met den ernst van .de feiten, erngem volgen, om hun eigen havens, of
, ~ ~
wereld komt met 'zijn 'Voo~beeldige mo- stiger nog in het bijzonder wegens het
- b. w. Antwerpen te ,bevoordeelen? Dit
derI?-e bebouwing, elect~~sch licht, goed ambt, dat verdachte tljdens het plegen
laattste is niet zoo ondenkbaar. Men
,: ! geoutllleerde en met IJS gekoelde ta- daarvan heeft bekleed en de omstanheEeft van Belgischen kant weI eens het
brleks- en kantoor-gebouwen.
digheid dat ' hij. 'verschillende feiten
demkbeeld geopperd, Dtlitschland zeker,e I
".r
' stenotypistes lllet platina-blonde hapleegde. in de vervulling van. dit aJ;l1bt.
pollitieke vool'deelen te verleenen, als de '
, " ren en rood gelakte nageltjes wekken
?e rechtbank heeft verde.l rekening
DUllbchers #dan ervoor zorg droegen, hun
'.~. ~en indruk, dat men zleh in een of an- gehouden m~~ de pe~soot,l.liJ~heid va~.
uitNo~r zc:oveel m6gel!jk over Antwerpen
der ,kantoor van
Broadway bevlndt, vel':lachte, bhjkende 1).lt zlJn ;elgen be
,:'::
Door' de straten rijden auto's (Ford's ~ent~nls en ~e gegevens ' daarom~rent
te ,:eldtn. beze kwestle heeft indertljd,
bij derl ,str'ijd am het Belgisch-Neder~:.. I natuurlijk), met chauffeurs, in, witte Ill:, het PSYChla:l'isch rapport verstrekt.
lamd~eh verdrag, op een zeker moment
'."",*<
: livrel, bio~copen en daneings geven ,den
Dlt a,Bes. wettiot !Zeel' zware, straf.
e>rt1 'rol Vll1 beteekenis gespeeid. Het feit
'<" ! Fordlanders rijke geleO'enheld tot verAan den al1deren kant verklaarde de
ble~ek juIst, te zijn , slechts was het ,ge-I
' I maak. Terreinen voor ;olf, tennis, voet- ~echtbank rekening te ,he'bben gehouschied op een tijdstip vaor de ondertee' bal zijn 'er. in ov~rvloed.
den met de eonclusie van den psychiakell1ing van hEt verirag,' toen wij de 'I
, t e l ' , dat aan verdachte de ten laste geBe',Igen nag geen verwijt ervan konden
Fordland bezit volkomen autonomie; legde felten niet ten volle kunnen wor. mmken. Maar, zooals men ziet, er zit ten I
eedert Ford 't land, waarop de .stad is den toegerekend.
aam h8t vra'agstuk van de surtaxes
gebo\lwd, van Brazllie heeft gekoeht,
Verdachte was bij de uit3praak van.
d'emtrepot bezwaren V3.st, die Nederiand
behoort het tot de Vereenlgde staten. het vonnis nlet in de rechtszaal.· ZiJ11
dWlingen den strijd ertegen niet' op te
De eerst~ delegatie van de J~vaallsche... vorstell, di~ bij het huwelijk van ,Prinses Juliana t€~gellwoordig izullet; zij~~, aall De stad wordt bestu'urd door' een goe... raadsman, mr. Lem uit Nijmegen, heeft
gewen, voor deze ins telling geh€el verboord vall de l\Iarnb: van st. Aldegunde. Van I.n.r. : IBelldoro Raden Adjeng Siti I{~esc(.lmo,vardhani, Goesti K~uldjeng verneur, wien een
gemeenteraad tel' verdaehte in het huis van bewaring de
dwrenen is.
llatoe Timoer, kapitein :Potju,~"'Prills Mangl{o"'.... Nagoro, Raden Ras Noto Soeroto, de .secretaris van den .prins.
zljde staat.
ultsp1'aak medegedeeld.
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maal zoover VlllS, Ihet- succes niet op hopel'Jos op hem verllefd geworden ben,', voor den spiegel ~taan en bekeek zich- Toen nam zij de HeSch en ledIgde den
,,Binnen", l'lep zij, en 'een luld gelach
zich zou laten 'wachten. J
.
als hij op ,mij ? Maar hij ,mag het nooit ,zelf met iaandacht en na nog hier en inhoud In haal' waschkom. Hlern~ 'belde ,volgde op de~ woorden.
In een, tweeue stuk kreeg ik een groo- I,,~eten. ~k ben nlet goed genoeg voor; d~ar lets 've:schikt,.te heb?en .aan haar I zij nogmaa~s en droeg s~vens op, nog! Hij «ing blnnen. en zag haar op de
tere rol, totdat i~ ten slotte de hOOfd-1 hem. Hlj. behoor~ tot de beste Engel- I tollet~ :vas Zlj over haar Ulterhjk tevre-l ten flesch ~h~mpagne te l;>tengen. De divan liggen, haar hdren ~verward, haal"
rol kreeg. Dat heb lk allemaal aan Ivan sclle fam~I~es el~lS op en top'een gentle- ! den. 'Zlj k€e1~de naar de rustoonk terug I goed gedisCIpllll€erlde bed1ende toonde beenen tot de knleen ziehtbaar, terwijl
te, danJ{('l1 en lk beh ~em, daar zee.: man: Ik vmd ·het ellendig, dat ik hem I en Jdl'ukt~ oP. d~ bel, waarop stevens ditmaal ,mln?er verbazing da~ de eerste ! zij l~aar glas he en en weer. bewoog oJ?
dankbaar voor. \NatuurhJk hebben WIJ verdli~.t heb moeten d.oen. Ik moet he~ onmiddelhjk verscheen.
maal - en ,gmg heen om ,de order ten I de maat van het lied, dat 21j zong. HiJ .
- -......
~
ons aan een zeker ceremonieel onder- van ZIJll verliefdheld zien te gen.ezen.
.
.
'
ttltvoer te bl'engen, maa~ nadat hij de I was hevlg verbaasd over wat hij zag en
49)
worpen"
, Dat zal je nlet lukken" 'zei sir Char- h"Bren g 1,111j
aIStj~blleft een flesch, tweede flesch op tatel Ihad geplaatst, ~ bleef eenige 'oogenblikken onbewegelijk
.....
1 "b I' t
'
c' ampagne en wa IjS en een stuk of .
hij n nlddellijk naar de brug en'
.
"Natuur!ijk had ik mij reeds afge~ es Jes IS .
drie giazen", IZei ze heel kahn.
gmg
0 1
.
k' t I staan, met wetende wat te zeggen of te
"Wel, het begon eenlge jaren gelede~n, to en ik nog heel jong was. Ik waS vraagd of dat gebeurd was", ze.i sir Char.- '"Ach, dat weet ik nog nlet. Het Is nlet
":"
vroeg. Carruthers een
oogenbH Je e! doen. ,
tOJ.€n nag koor-melsje en gaf ledere cent, les rustig.
zoo erg moeilijk, denk ,ik. Er 'Zijn vele I I De man, k1eek haar eemgszms vel'" sprek~n. De ,~ommandant kwa~ naa~
"Kom naa.st tllij zitten,
lievelirlg",
dile ik J:;1ad, uit aan zanglessen. Zlet u,lk
Ja teaen dien tijd had hlj mij reeds, manie~en om iemand- te desillUSionnee-1 baadsd ahat~'t maOalr aa..rzeldTe niet h~l.n thaa~ I bke neden ~:et ;eeln tongedUldlge i mtdruk rlep zij en haar stem klonk' niet geheel
i ng op ZIJ11 ge aa .
" ,
k ge- ren . Wat . denkt u van DavId Garrick?. kwam
op rae verwijderde
e v voel.e11.
IJ stond
eru.,
he]der meer . Toen 'knikte zlj naar sIr
W2).3 on t 'Ze tt eni eerzuc hti g, Van jongs a f verteld, wle 'Uij was en miJ eerlij
hij de oen
kurk en
aal.l1 heb lk niets andel'S gedroomd' dan zegd dat een gewoon huwelijk voor on~ En !dall lS e1'nog dat stuk, waarin Ellen 1<
h
t
d
'"
d
I
Wat
is
er
aan
de
hand
stevens
')
Is
Charles.
"Je kunt weI gaan, oude jonun
m
en .wIJ \n e g azden er'tets niet In orde ? , , '
aI:s van €en is\lccesvolle loopbaan ·als ac- uitg~sloten was. U weet waarschijnlijk I Terr! zoo schitterend ~peelde. 'Nance °tP e Pk
°t
.
gen. Het vijfde rad - de rest weet je
h
hn
kt d t d t'd
1 1t ' ,
~ , OldfIeld heet het, geloof lk. Ja, daar heb e sc, en en,
en Zlj em vroeg e
weI".
\
t '11k
rl ceo
mer e, a I a I eaa n e zoo we!, dat hlj als Groothert~o. noolt ge ik het lk heb een idee ell l'k zal het ten flescli neer te Izetten en he en te gaan.
"WeI, commandant, ik meende u te
ge~makkelijk te bereiken was en dat ik
d Is Hij trouwde mlj m Londen
.
h~eI weinig VOOl'uit kwam. Ik was twaalf trouw.
I
0 1 ff N
uitvoer brengen".
'
Eenige ·nllnuten later stak sir Charles moeten 'vertellen dat de jonge q,ame,
Sir Charles aarzelde, doeh' slechts
onde~ den naam van va.1"!" \r o. a'.
."
.' zijn hoofd om )het hoekje Ivan 'de deur die in UiW hut logeert, al een flesch voor een oogenblik. Tenslotte wist de '
m:aanden bij het koor, tQen Ilk begon te tuurhjk peeft dat huw
.. ehJk heelen~.. ,,,Ik heb dat. stuk OOK geZlen , zel SIr en ziJ' wenkte hem om binnen te ko- cft..''''nl acrne ehad heeft en dat l'k haar
w~nhopen. Op een avoni nam een vriend geen waarde en Is hlJ nlet werkehJk Charles. "Ik ,geloof niet, dat je den moed men
'lJoi:t
P 0
g
j
h b
t
b
e
vrotiw lweI, wat zij deed en misschien
'
A
/,
zooeven
reng
!11lij mede naar Jie Embassy Club e1) ~aar aan mij Q:ebonden en ik ......"
zult hebben, om het te volbrengen".·
H t is nog deen
t d e dmoeh en b"
h n ' was het 'zoo weI het 1leste. Hij had zlch
'k
k I.. , t to
i t
q
'
.
e
waar a
e ou e eer, IJ aar bezorgd gemaakt over 'deze 'geschiedenls,
0111 t mce tt e 1
Ivan. 1 \"IS
en n e
Ja dat 1'", juist de Ikwestle" onderDan kent u miJ' nlet Sir Charles u
"Qaat u 'zltten. Wilt u den wijn maar, ·t t d' k
h t 'I k' .. t h
h"
d
'j
",,~
(
,
" "
' , '
.
h k
I
..
dl
t 'It ZI e rm en maar e ee mlJ oc
en de waarschuwlng, dIe hij Carruthers
'. h'j
Wlle 1 was en IJ wer aifln ml voor- brak sir Charles haar l,k ben geen ad- moet beloven mij te zullen helpen. U msc en en en a s' 11 mlJ een ens WI
b t
h t
t'
t II
Ik h
d ~
~e'steld als een '1111' Orloff Wl'j w'erden
. ",
.
d t ik d h' t
d d t ben'l'J'zell dl'l'nkt u er dall alstubl1'eft e er e u ever e en. ,
oop, all gegeven had, scheen 'nlet de minste uit..
o "
('..
vocaat, maar ik voor nuj gelool, dat Je weet a
e u 'Van en comman ,~n
".'
. ' ,
lk daar goed aan gedaan heb eomman- werking gehad te hebben. Sir Charles
h~~el goede vrienden. Hij ',behandelde mij door je huwelijk weI degelijk aan hem gekregen heb en er is daal' rnimte ge~ goed van. Ik houd n.let zoo erg van da'nt ?';
",
verliet de hut en nog bewoog Car..
alltijd met het gl'ootste l'espect en het gebonden bent. Zou. je met een anderen noeg. We zullen nu naal' beneden gaan champagne, maar Robm moet denken,
"
th
'1 h . t
t
d
1
b ..
dUlllrde ni?t
lang voordat'ik merkte, dat
. leven en u gaat met nuj
.
'
.1at l'k er \
Jlol.
oplbell
Als u dus )liet meer
Ja zelrer
Ste'Wens en ga nu maar ru. ' ers z cp me en saar e va ver a
~
an trouwen terwij'l hij }laO' Ul
mee"
'"-I.,
.
"
~"
.'
' , ~ ken aan .
".
"
u\v portie drinkt, zal ik 'er van weg weer naar
beneden", 'zei . .C arruthers Zll1g naar eggy.
, hi,lj ivarr mij hield en ,dat lhij alles In het m,,,
w€erk stelde om mij te \Vinnen. Hij hood Is, da? ,~ou Je je schuldlg
a \
"lk Wbll n~,ets met je complot te n~a... moeten goolen en ik ,haat het om goe- 'kort;lf en z,ag den n~an na'ar beneden
"Nu ,zijn we ,heelemaal aIleen. Ga
mlij , juweelen aan, groote karbonkel~l bigam e.,
..,
ken he ben" antwoordde lhlj eenigszms den wijn te versplllen".
'
gaan.
zitten, lieveling", vervolgde'
Peggy.
st1eelien, maar ik weigerde ze altijd.
"Het kan ~IJ met veel schelen. Ik ruw.
,
r: •
,.Schenk eens in. KOhl, laten we IvrooA<:c:hteraf ,bezien, begrijp ik, dat ik, heel heb nog nOOlt aan eell anderen man
"Ik dac~t, dat t1 Robin's belangen beZlj nam, een paar· teu?jes, en ston~
Hij bleef eel1ige minuten doodstil lijk zijn. Wat seheelt je?" vroeg zij
ve~rst~nd('.J' handelde want hi} daeht dat gedacht, totdat......"
cogde. Als dat zoo is, moet u mij helpen.1 toen weer op om den spIegel t~ raad.- staan en begon toen het dek op en neer schor.'
d~ meest; vrouwen'te koop waren. Het "Totda,t:....." herhaalde hiJ vragend, Kom over vijf minuten beneden", rlep Phlegen. Met I~kat r~ugle tsvkelrhOOgde Z~jj t~ loopen. Plotseling scheen' hij een
Ik vraag me af wat
h 1
t uur IJ i
.
.
'bie d en d en 1laasOtt e ZIC
. h weg.
aarkt nah
e '
ge aa1 eur
ZI
,"
jou sc ee t":
mloet weI een pr~ t tlge
afw1sse I'mg ge- daar ZI'j n 1"
ell ver d er gmg.
ZlJ., ge
. ,I en
•
d bes Iu it genomen t e Ih e bb en en h'j
1 .ver- antwoordde hij op koelen a>on. ,
w€eest zijn, iemand te vinden, <Jie niet
,,\Vel, , als ik het zeggen mQet - totZij trok haar japon uit, hulde zl~h in maa e aar ..laar, een gsz~ns In e Het het dek. Hij bleef staan 'Voor de
'
een zijden, met kant 'verslerde kimono war, zoodat ZlJ er w~t verwl~d~~d Uit: deur van zijn hut en het verbaasde
vo)or geld of juweelen te koop was. lk dat lk Robin ontmoette."
ac~cepteerde echter een gl'oote gunst
"Bedoel je 'Carruthers?'" vroeg hij en r,ang'schikte de' kussens op de l'ust- z~~. Intusschen had SIr qharles een gla'5 hem Peggy een Hedje te hooren zingen,
vam hem; want door 'zijn invloed kreeg met een blik naar de brug.
bank, waal'na zij het iich daarop gel\fak- WlJn Igedronken.
terwij1 het hem toescheen, dat haar
/Wordt vervolgd).
ik, een klein rolletje. lk was er altijd' van
"WIe andel's? Bent u dan heelemaal kelijk maakte. Eenige oogenblikken
"U drinkt erg langozaam", merkte zij stem eenlgszins onvast was. Hij klopte
ovrertuigd geweest, dat als ik maar een.... plind ? Begrijpt u dan nlet, dat ik even" daarna stond Izij echter weer op, ging lOP, terwijl zij 'zijn glas, nogmaals' vulde. luld op de deur.
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Prins Bernhard en de oude
hoer]

hQng~rsnood

Zonnevl.ekken veroorzaken:
.

Vrljdag ; l~ DeCeU1Uel'

Eenige anecdotes nit "L'Il1transigeant"

"L'Intransigeant" bevat een zeer sympathiek gesteld :verhaaltje, geteekend
D
d 1
e gorue van r,~~~pen Hug. Block, over de wljze waarop Prfns
PQPr de pleuw~re resultaten,: die het I B~rnhard afscheld i~: kom~n nernen van
rdb vlngs nderzoek vooral in' de laa't-I vrlenden ,en van. zijn ~,am~rad~n der
aa pev
,0
.. "L. G. Farbell", dIe hem met open arste dertig [aar heeft opgeleverd, ~ijn wij men ontvangen hebben.
thans niet alleen over' de verdeehng del' '
' ,,
' u
I t
Onder 'de anecdotes, ct e de journa is
aard~.evl.n~.en over. den aardbo~ en oV,er vet tel("is de volgende: ;Men veiwijt
,
.. ,
de elgenlijke bevingszones nauwkeurlg don Prins dat hij te-hard pleegt te rijRet laatste zonnevlekkenmaximum, aardbevlngen keeren bljna regelmatlg ],
...'.
..
I
,.."
,.
~
,
.
"
' i Ingelicht, doch mogen Wlj ook met ze-/ den en waarschuwt hem dat niet meer
jat in de jaren 1927 en 192a vlel, ligt terug, zoodra de maan haar kortsten af-, kerheid beweren, 'dat de jongste aardbe- te doen, als hij .Prinses Juliana naast
ons door de opvallende opeenhooplng stand, tot de aarde heeft bereikt. De .
p
... J
P t 0' I I zlch hebben
zal. Prins
Bernhard
,
'
.
,',',
,
..',
. ' . . ' , ' Y111g..,n In erZle, apan, en
or uoa , .
.'
'.
van onweders dIe het tengevolge h,~,d, aa,rd~,o~~-t, dIe op ~e wiJze van ljsschot- aarr een en dezelfde oorzaak zijil toe I antw~ordt . ~r1l1:e:~ Juliana houdt evel;nog versch in het geheugen en de her- :sen door de basts gedragen wordt en t
1"
'
'
'.",
veel van sport als ik. Dat ze een virtuose
.
.'
.
, . ' , e sc trijven.
' i n het sklen is is bekend : zoo is het
Innerlngen daaraan zljn van alles be- zlch voortbeweegt, reageert voortdurend
t
d t'
lka
0' tmoet 1 b
. .
w..
t
d t
~
',~
t ··t i trouwens, a we e aar n
re ·
.
h alve
aangenamen aard, schnjft de op Inwendige spanmngen.
lj w. e en, a o.a. een unges rc.... e: ben. Maar ik heb Koningin Wilhelmina
,,~vpst" De Invloed van de zonnevlek, ,aardpeY111gsgord~1 do~r Java, Sumatra I moeten beloven, dat Ik noott de maxiken, welker elrjarlge periode juist in de! Tot de i.nvloeden van buitenaf moet /n de Baai van Bengal~~ loopt, om zlch t mum ~p~lhe:d zal overs?hrij~el~ die ~ast:
atgeloopen eeuw bijzonder scherp aan de Inwerking van de maan gerekend 'vervolgens naar het Hlmalaja-gebergte gesteld is ,~oar de Hol.~nd~che polltle :
het l1cht trad, is heden ten dage even:' worden. Al Is de verstoring van het, voort te planten. Hier buigt de aardbe- ' da,~ is dus 111 zekeren zm door Haarzelmin te ontkennen als de dlrecte; sterke evenwicht
dle optreedt wanneer de ~ vingsgordel naar 'het Westen af en loopt ,ve .
inwerkingen van het zonlieht en de maan de aarde madert, ook nag zoo lover Perzfe, Kleiri-Azie ~aar GriekenBij zijn ron~jWa~delinkg dtoor het geI
.:
,
..
bouw en wat ZI n elgen an 001' gewee'3t
zonnewarmte op IOns aardsch gebeuren. i ger~ng, Zlj i~ ~ol,~oende om de kl'acht~n land. Vandaar gaat hlj naar Italie en is, zag Prins Bernhard daar een oude ,
Even duidelijk heeft men het bestaan: van de inwendige spanning opnleuw op Spapje, ~Qt aan de kust van, den Atlan- heel van hemzelf hangen, dien hij metDe kop, van het beel(l van st. Patricl{, dat t~ Saul
van bepaalde gecompliceerde omzettin-I: te roepen. (Zoo klan ul~ de nietigste oor- I tischen Oceaan. Daar nu echter het bek- een zijn broer Aschwin op het hoofd
in bet Iersche gl·a,~fschap Down,'
, zal verrjjzen~
g~n in de hoog~re luchtlagen, met na-, zakeh een ramp van' ontstell~~lde draag-I ken van den Atlantiscben Oceaan, voor zette 'en hem cadeau gaf, omdat
me ook veranderingen van den €lec'tri- wijdte o.ntstaan. Of het bestaan van een I zoov,er d:e .diepte del' .zee, vulcanische I hij hem niet meer noodig had.
sc~~n toestand van de atmosfeer, door, soo,rtgehjk, r~chtstreek~eh ve~~and tus-l wer~zaSlmheid, veelvuldlgheid del' aarq-, pe gesclliedenis van dien hoed was de
Parachut-esprong
270 gulden
ve~~chillend~ soorte~l' van zonnestralen, schen den invloed ~~n de ~aan en h~t pevmgen €n~o'Jgte van bergketens be-,! voigend&: Ais de Prins des morgens.,op, I
Hoog in de lucht van het
k,l,lnnep aantoon~n. R~e~s de, ontdek- .. on~sta~n va~ cyclonen eveneens m,ag ! tr~f~,· zeer sollde is g~bleken, wardt de i zijn kantoor kwam, gebeurde het nog al
! een'e cp het andere vliE~gk~r ,van .Uranus, W1llIam Hersch,e,l, worden aangen~:m~~n, is ~en vra~~ waar- J ~.t~~nti:scb.e o~ea~n met door de aard--l eens, dat 'Zijn d!recteur hem opqroeg ',een
tuig overgaan
360 gulden
k'Y am tot de ~:)Vertuiging, '~at mis- I van h~t ant~~~d aan ~et ver~~fe
pevmgsgolf geKrUlst - de gordei kom,t I resume te O'even van het voornaamste
In eeri grbot net vallen
1~5 gulden>
OQg~ten en hongersnood~n tijdelijk' pa- tronom~s,ch~ onderz,oek moet w,ord~n ~an ~e ~ust van den At.lantlschen! p!~UWs ui~ °4 e ochtend~I~l<~en·. De' Pri~~
In een klein net 'vallen
270 gulden
SLECHTE TIJDEN VOOR "STUNT
ra~~ei loopen lllet he~ optreden van de Overgelat~n..
""
' " , ?c~a~n, ~~ ~t~IS~~~~.
ql'aakte dan gebruik van die opdracht ,om
Neerstorten met een
•
l\IEN"
zo~nevlek~e~, een waarheid~ die ,in d~~
zijl) kranten te gaan ~lezen ,in ~en kl~in
vliegtuig
,
,i
900 - 2700 gulden
l~~~sten tljd door de ervaring,en uan de
caf~tje, in de buurt en daarbil d~n gauw
LQ!l4ens~p.~ ?raanbeurs meer en meer
teO'elijk zijn ontbijt te gebruiken.
Er is een tijd geweest zoo schrijft de
9",
"
.
"Tel.", dat de menschen, qie de filmVaor een luttel bedrag van 270 gulden
haa,r bevestigmg heeft gevonden.
}Iet veimoedell, dat dergeiijke kosmlI ",
Maar opdat 'Zijn chef niet zou bemer- sterren, wanneer 0'1' halsbrekende toeren I stellen de "stunt..me~'~ dus r~eds ~un
selie irivloeden' inderdaad best~aii, is
'nz~
I~:
ken, ,dat hij het bureaU verlaten had,
'
".,
,'.
.'.
. 'leven bij een sprong met een wrachute
boytmplen in den laatsten 'tijd nog on_
haalde, hij zijn hoed uit de kast en hing g~dfl~~ m~est~~ wo~den ~ljdens de op, I in de waagschaal. ne fil,ms~rren verd~~~tr~~pt, d<?<>r eeri, oPeen\1oopin~ v~ri
.111
dien ~an een kapstok. Hi} zelf liep al- : namen, tljdelljk ve~~ingen, de zocge- dlenen h1.!n ge~.d makk~li~ker en in ieder
na·tuurrampen. De ontzettende aardbeErllstige "allltigileici bij ~eii cP;,slit'?
tijd 'Zonder hoed en had hem dus niet I naamde ",stunt men, goed geld ver- geval 'zon.der zooveel rU3lCo. vfugsramp op het elland 'FOrmosa kostte
.
"
' ,
noodig om uit te gaan..
'
dienden en dat hun vereeniging, de
d~~~?d~.I1 ~enschen l1e~ lev~q. O~k' in
De kameraden van den Prins heb- "Holly~ood 'Suici~e 9Iub :', 150 .leden tel----~-----.
~eso~t~~le en Portugal ~eeft m~n
In
het "algemeen kian minister De sc}1~nd~, to,~stapd,~n: n,et mogeJijk; rus- ben het portret 'van Prinses Juliana en cl~. N:aar~at.e. e.r 1n de fllmwereld evenw~er. I€r~~r~n, hq~ze~r het kookt en gi~t Graeff, naar ,b.ij in de Qnlangs ,v~r$che,~ tiger tijd~n moeten ,wOrden a!gewacht. hem, 'dat 'hij hun in dank 'voor hun ge- , weJ ,meel gebrulk van m~?el1en .werd ge- Oll(ie.rzoek
h~ ~~t bin~eI1ste Van de aarde. puitsch- nen M. N. )A. aan de Tweede Kamer in In het ,algemeen eehter. heeft 'de ininls- lukwensch met een vriendelijke op.. : maa~t ert' m~el.' tr,ucs blj de Cll1:1~atotegcll ~nsp~~tel~~·,
land en Oost~~r~jk' worden evenee~s zake de begrooting van Buitenlandsc4e ter' ~l1eszins ' :red~A' 'tot tevrede~lheid, dracht had toegezonden, aan den muur ,g.~a.f1sche fotografle wer~en toe~,,~past,
IIIJ IIANDELDE IN REVOtVERS '
d.o0~ h~~ op~~~(j,e,n vall hef~l~e ~.~r4, " .. '
,'. "" , .... , "
opgehangen en'dit portret van hun me- zlJn tal van deze ;,zelfmOCldena~rl) zonsC!l'Qk~el~ V~~o!~tru~t. EI'~~,rs weer woe- za~en, opm~rkt,. met voI4o~nin~ v~rkl~- zUlks, n tegenstelling tot die leden, dIe dewerker, die een Prins-gema'al gaat I d,er wer-k. ge~omen. INiet aIken doo~
de,I) cyclone~l en windhoQzen.
ren; d~t riiet lalleen de tdipi-omat,ieke~ zonder i eenlge ,moUveering, meenden
d
's n ' een van de bezienswaar- \'verk~00she1d IS het aantal "stunt m.~n
In ~~t politiecorps te Schiedam Is e~'n
. ,"" ",','
....
d,o~ti ooIt Jfde consul3Jre, vertegeilWO,Q'rdi.. reeds bij' voorbaat te, kennen
te moeten dlO'heden
w.or en, 1.vanU hun 'bureau
vermmderd
geval .van zeer te, 'laken
hal}.
' "
,', maar
. , .oak
, door
,.., natuurhJ'ke
,'
. er:rerhjk
~
.'
De gevaarlijke trawal1t g~,s, van Nederl a l1 d'in Sw.nje ' - de. geven oat zij over d~ qOU'di»g van de ' l:l
•
o,<?rza,~en,l,s l1~t le<:l~.l)..t.al del' Suici,de CI?b delinge~ a~n, he~( lic~t geko~~p;' 1!J .
.
..
:
"_ laatste allen honqr>air~ ~mb~l1a:ren
Nederland~he vedege~WQOrdiging in
--~-ges~({n~~~, . ~~!l, ,~~n J}U ~~nm~al m~t verband .wa~rmede eemge 'Weken ge~ .
q~sver. bekend i s ,
;
r:'" : ' ,
~!t~,(J.;.in, a}~ :f?,e'k,k?l1 op ,e1,~,aar aanstor- I leden de hoofdinspecteuf van, dit corp3 '
I?lt ser!egeWljZe optreden van natuu~ alles hebben ge«l~an )Vat- in pun ver~o- Spanje.. gelijk'die
r~~pen alle~n r~eds gae(t aanl~id,i~I gen wa~.t~l~ bescherming van de tij4en s. geworden, wehl1~ tevred~l?o, waren.,
GENEUGTEN. IN DE ZEj,lPELIN
m,eri~~ ',a,uw~l.opi,e,len zitt~n, o~ hal~bre-· met ziekteverlof ,is gegaan.
"
,
tQ~ ~et v~rm~eden, dat hll;)r geh~l~zin d,e woehngel, aldaar IverpHjv~nde Ne-I " "
.. ' "
,
" .
' k,end~,!t~,r:~n In. e~~, vlleg,lllac~m~, \utha.-I
' I"
,
nig~ wisselwer~l!lgen tu~schen ~<?smos derlanders. Een woord ,van bijzondere
Al~ gezegd is thans d~ vice-consul, te ~~,t nieuwste ,tijdverdnjf van d~ b~- ~eu; b~J: ~elI~,e ,<g~J~g~~J?eid dan nqg geIn dit c,orps, waar de nieuwbenoem- ,
en aarde in h~t spel moeten zljn, en hul'~e wll hij daarbij niet a~hterwege Madrid aldaar lbel~t In(lt \cle, ~aa~l;1e- manning van het, l,uchtschip. "Or~t gUlnJacl).,t, ~get:Wf?~q.~n, povendien. Zelfs, de commh:saris, de heer Clasie, reeds
z~o 1~ het ,in~erdaad. WeI moet men: laten voor den consul-generaal te, Bar- ming del' za~e.n N~ l},et, ?e,zant~chap; ; zeppl1n", om de ~I€ntonigheld van. d~ D~ck' Gra,~,e~ Hol~Y.wQ.ods "stunt king", I maandenlang bezig !s een einde te ,madaarp~} ni~~ Ul,t, he~ oog verl1ezen, d,at l ceioJla !~n den vice-cons':l~ te M,adrid)eld~r8 in Spnje beha~~lgeIi.de eonsulah'e lrei,~, over d~n. Atlantische~ Oeeaan he~ft. de ,~e,est~ !bo~Jes in"zijn licha,;'lm ken aan "versc1.illende misstanden. -:15':""
er ~ehalye me,~ de inwerk!ng van de, \\I"elke" laatste; gelijk ~eke~d, .d~r de r alllbt~naren, de Ib~1.ang,en..yal1.~ed.er1and l,eenIgszin~ te bre~en bestaat 1n het uit- geQrqken, en het ,gtlbeurt maar z.elden, I thans aan he.t li~ht gekomen - aJ~us
zQnpevle,kJ{en" no~ ,met anrlere kos~l-I omstandigheden geroe~n is aldaar lwt e~ d~ al~~~r verblijven,dEh~ed.ed~nQer~,1wiss~len van dagbMden tege.n dran~~n dat hi) niet tb.ewllstel90s wor~t wegge- I de Tel. .- dat de hoofdi,nspecteur, v~~- .
sc1?-~. il.lyl~e~en moet worden rekening gezantsch,ap t~ beheeren en ~ich ~et ZOQ g?7 d ~l~ d~ heex:~,~el)de, v~~warde b~j, het. passeeren van schep~~. De eerste, dragen ,bij ~en opname van de een of I moedelijk in overleg met e~n la~e.rel1
gehouden. Ook de stille begel~ider van l,lloed, beleid en ijver vlan .zijn moeilijke we~~~nJ1en, gepaard aan. e,rJlstige a~n- ondervmding van deze SOO,rt we;rd ge- andere botsmg.
I politiebeambte, een soort handeld~~ef
on~.~ a~rde, de ~aan, heert meer in- en SOlTIS' gevaarlijke t~ak kwijt. \Vat qe tastIng van he,t ge~ag del' regeenng, daan toen de "Oraf Zepp~lin" ope 1 D~-l
in revolvers. Dit is een van de afkeu- ..
vl<{ed, ~p aardsche gebeurtenissen" dan c-;m su1
Va.I(n~cht. betreft is g,ebl,eken, zulks veroorloyen.'
cember midden in den Oceaan het D,u~t-I Naarmate"de ~e~'kgel~~enh~~d voor de 1 rensw~ardlge. feiten,
w~arnaa~ t~ans
m4!p or het e~(s't.e gezlcht zou vermoe-I dat d60rdat 'een bericht van het gez,ant:(nd~;rdaad is. t~ Maddd-, e~ri 'Neder- sehe stoomschip "Hohenstein", ontmoet- , J~l.tnt :w.en kJ,el,ner. werd, Zljll c?k de! e~n 'Ultgebreld onderzoek wordt Inged~qt En al is haar ipvloed tot op he- schap" h'em niet • ,had bereikt, aan- lanier. gevange,n genom.e'Q; en weI oJ? te,; de 'menschen aan boord seinden om ,beloopI.ngen, voor hun verrichtmgen, steld.
. '
d~n ~og n~~t z~ algemeen aa~getoond I vankelijk eenige Nederlanders niet gt:0p.4 vall: :uitl~ting~~ zjjn~rzijds., die hij "i~ts om te lezen", waarop v.anuit be~ I w.~ar;pIl d.e~e, li~qen steeds, d<~n a?e.l.n
,
,r
al~, de i~vloed van de z.~n, die voor all~ dien steun van de zijde'van het indi~n .: deze ind,erdaad door hem
lucq,t.schip aan een lijn een p'akje kran-, van d.en.400d over zi~h heen ~oelen gh~De hoofdinspect~ur 'Zou .0J? de volgep,l~Y~Il op aar~.e onmisbaar, is,. toch , zall consulaat ontvingEm, welken zij hadden daan zijn, ,verstan:liger had gedaan in ten werd neergelaten, terwijl te~ugge-: ~ <:len, g.erm.ger.,geword.el}. E€n fI1osoof. ~lle de wijoze te wer~, zijn gegaan: Wann~~r'
~!~1pa~q.· haar a~ndeel Ineer iWl1l~n ont- mogen verwachten. Intuschell, zijn over deze tijden voor lzIch te houden. De Ne- seind werd, dat de luchtvaarders m run: een veJ;g~~ijkll1g ma\l.kt tus9chen d~ sa- iemandeen aanvraag deed om in net
k~rp.~~ or zeUs ~aar negeeren.
de verdere be,moe~ingeJ:;l van d,en cpnsul derlandsche vertegenwoordlg~rter plaat- vaol;, de kranten "dranken" wenschten: l~ri~sel1,'van d~ ,l,~,t"erren", me~ de pr~js- bezit te komen 'vail een ~ vuutwap;~n,,:
,I?~ genn.~e g~ootte van de maan is ge,en ,kl!iC~t~~ Qn.tvangen" inte:gend,eel se heeft l)lets onbeproefd gelaten om zijn te ontvangen.
,
II~jst '(an d~ :S~i~l,de Club, kan. daaruit moest hij 'zich - zooals overal is ,voo~.Y~~ ,d~ be~~!~eellng van deze invloe: lof. u~ vi~~-consul, die in, den ~anvang ,invrijheidstelJing to be'Yer~en, tot dus- De assagiers van de "Hohenstein" ga- Q~ll o~k o.ng~'~Y'lj!eld .stof tot over~en: I geschreven .- .wenden tot de p~Utle.
d~p. Y~P min~e.r heteekeni~. V~ll ve~l be der m~eilljkheden nog met verl~f bui~ ver \echter"zon4er g~vOlg. De Spaansehe yen : edelmoedige wijze aan het ver- kmg putten. H1eron~er voIgt deze hjst . Voor het verknjgen van de machtl~ing
lan~. is h~t felt, dat de maan van an~ ten. Spanje ve.rtoefde, ,!~och ~poedig poUtie-autoriteit.~n houden hun, OPV;l.t- roek Pehoor en, haakten aan het ,touw
0'
I is een klein 'bedrag legesgelden, verheme~g~hamell verreweg het d~chtst bij daarna' op z~jn P?st ;te.rugke~rde, heeft ting staand,e, l:lat deZ~. ;Nederlander ge- een l;andje met viji fle,sschen bier, zoo I DUU~ v~n ~roote hooote
45 gulden schuldigd. ,Wanneer nu .een b~zit,ter v~~·
onze aarde staat. Haar afstand tot onze zich sedert dlen zeer veel mOeIte iVoor de vaarlijk moet worden geacht voor de
t 1
·t d
Door, e~n auto laten
I een vuurwauen geen pnjs meer stelt op
" - 't b d \ t Ie ht 384420
kilome
"
,,;
, ,,
'",
vertelt een Transocean- e egram Ul
e overrij'den
45 gulden I
p 1~ne~,: e. raag s c s
"
, , - , Nederlandsche 'belangen gegeven.
• open'bare orde. I I I .
h fd t d ,
dit ,'Wapen en daarvan mededeeling
t~f' e.~n afstand die. men, tw~alf uur ",.
.
"
,.."
DUltsc~e 00 sa.
'."
Val yan een boomtak
63 gulden doet aari de politie, dlent hij het vuurd~~pS march~er~nde, mea. 19 jaar zou
Slechts ten aanzien van een conDe bemal'l~ing van de !)Or.af Zeppehn, 'Val van een ~rap (een
wapen in te leveren. ,
kum~en afleggen. Een D-trein zou er "
"
,_...
, .....
... die hiermede tat de ontdekkmg gekomen· keer)
90 gulden
aarigenomen dat het ltechnlsch uitvoersU;l bestaat ~~t ver~oe~.en..v a? ern
was" dat op de Oceaanreizen van het I Leclere volgende Val
63 gulden
baar was - zeUs niet meer dan 160 dastige nalati,~~eid, terwlil ~~ ~nkel~
,," "
Inchtschip op deze wijze veel te'" genieSlipr:;en en aanrijden
135 gulden te~;.t geschiedde bij den hoofdinspecgeil 'ove],' doen.
' •
gev~ll~n mind~~ et:n~t~ge te~ortko:
ten valt, praaide later het stoomschip
Autobotsing (naar gelang
I,
" .
l1inge,n, zijll gesigl}ale~rd. D~ze ge"Monte Rosa!) met een zak~l~jk voor~te1. ~an ,snelheid en grootte van
Nu is gebleken dat deze politie-ambJ}ardbevjllgell cJoo~' invJoeden
va,llen zullen alle worden onderzocht.
Wedel'om werd een m~U1dJe ,met, 1,{r~n-! nell wagen)
270 -- 360 gulden tenaal' in 'zulke ,gevallen, deng~ne, <lie
vaii de' nl~~l1
,,' ,
,
ten, neergelat~n, waarvoor d,e dorstlg,~
Over, d~l) kop slaan met
een revolver inleVerde vroeO' VdOf hoe'':'
Oak' bij de jongste aardbevingsr~mpen Daartoe thans terstond over te gaan
heilg~laars een flesch champagne terug
eel~ auto
. 360 gulden, veel hij zijn b'ezit ev~ntueel wilde atwerd een oude waarneming bevestigd:, is met het oog op' de in Spanje heer21722 ,ontvingen.
DUlk van een rots
900 gulden staan. De eigena~r noemde dan een be-

De kosmische invloed. op de eerde
door den Hernel geionden
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lVlkkey krijgt (le

drag dat varieerde van tien tot vijf-:
tien gulden. Kwam later een ander die
een revolver wilde aanvragen, !dan deelde de hoofdinspecteur hem
dat
hij nog weI enkele exemplaren te koop
had.

mede

, De ,koop kwam dan in vele gevallen
tot stand. zoodat dan de aanvrager
niet alleen bij de 'politie zijn, machtiI ging kr'ee~. d'och teveris aan dit 'aui"es
, zijn 'aankoop kon doen.
• De. prijs was echter veel hooger dan
die. we,lke d,e oorspronkelijke eigenaar
genoemd had.

D~t ;ver,~'chil h} p~ijs bel~ndde i~ den
zak vfln den ,hoo',dinspect~ur. ,So~~
maakte deze, gebruik ~an de qiensteri
van een handig . re~l1erchel,1l'. dl~ ()O~·
koopmanseigens:chappen bleek te bezltten.

Mickey heeft dus de moeilijke en gevaarvol1~; opdracht aangenomen en is'11\1' verder heel nieuwsgIerig
, n'aal'wat hem' verder opgedra:gen en meegedeeld' zal
'.\vo'rden.' '"En \vat zijn uw" or'ders,' majoor Beagle?"
'vraa;'t
l).ij
~ol verwac'hting
terwijl
hij nielJ.w~gleri~
toe.
0
. ,
\
.
. .
~ ~
~
kUkt- als 'majoor Beagle een dikke' ta~ch t~voorS~N~l~
haait, waaruit l).ij verscheidene' g~wicl1tig. uitziende
nanieren opdjept. "Zooals j~ weet", zegt ,deche!, ;,ver. "1 we een gewezen ambtenaar van het, depa,r~~
it V~ln Oorlag, Havikse geheeten., De man'· h~~{t
,;1 bijn,nm die niet veel goeds v?Ol'Sl(elt, blj he-et
~L1.m{'lijk ill b~p~i.llde kringen "Trekker"-Havikse. Dat
komt omdat hij el" verbazend gauw bij is om' z'n tevolver te trekken i I{ijk, hier heb je z'n ~ortret !" ,
J

.'

"

_

MIcke¥. krijgt n~ ~~n. fpt~: o~~e~ z)~
neus geduwd, die 'm·w~rkdijk even doet
schrikken. De' duidelijk~ foto ,toont een
sluwe vossenkop;' 'vanonder de borst"elige wenkbrau\l{en ,~W~~n "ee.t:l p'~ar
grobte ,geineei).~ oogen' Mickey, aan.
;,Tr~~ker''--ilavlk~~ l\oudt een sigar~t
tusschen de lippen geklemd en de tre~
om, z'n ,moud is, aHes};lehalve aangenaa,m te il~~men. Mickey zit er' een
IJcctk angst,h~' 11:131' t~ kijkeil, .....

. '",... el)' h,ij sc,l1rikt als majoor ~ea~l~,
opeens weer begint, ~e praten,: ".Ie we~t
dUS wat, je te dcen 'staat I Oeze scpur~ mOC,t
je te pakken zien t? krljgen,' maar da£ is
de .hoofdzaal,t nlet~; ook al slaag je er
slechts in de blauwdrukken terug te krijgen,zijn we meer. dan tevreden!"
',;Jawel meneer'", stottert Mickey inecha.nisch,want hij denkt nog steeds aan de
,~e(ill('hte i'ePllt:ltic V:111 .. Tr('l\ker"~Havik.')€.

•
,

I

.
•

, "ylrcte{

val~ ~~.

n\ets te' ze,ggeh",

beslui~

'ma,·

, pi't zou een, van de feiten zijn, d,le. .e~
toe, geleia heqben dat de, ~oof!l~Q.spe
teur thans tijdelijk
buiten dienst is
,ge.steld. ' •

jcor,Be~gle; te~w.lil.,NJ MIc~~y ,<l~ hand toesteekt,
,;Mijn. taak is hiermee afgeloopen; j'ij moet 'm
voortzetten! "
, "En", gaat hij voor.t, terwijl hij Mickey de

han~ :blijf~·sch.~JdJd,~.~, "i.k wensch j~ hoop~n. ge-

luk tee, want' zonder ge1uk kpm je er niet., Ga
6'r nu m~ar op los !", ¥ick'ey
drukt majoor
~eagle's hand met een fijn lacpje om de lippen, Hij zul dien, bQef w~l ~rijgen! Laat dat
ma'J.r ann lieni ovel'! Da.ll neemt hij hartelijk
~fscheid , van" ,kapjteir~ Doberman en' n13.joor
Be~g!e en trel<t ,~rop nit.

blaa"t,w~kt.,
in' den' rili: ·,tlbe.' pi{niijk~'"
Cewrlchten. vlrlles van st~kt. en levenskracht.
en andere nlerkwl.lerJ kunnar1 spoedr,. centutl
worden door fOSTER-'S' RUGPIJN NIEREN
PlllEN. Uw'nleren tullen olec IanIII' uw bloW
vereiftl".." 1.1.. Ci' u Irvan overtufct FOSTER'S
P,I,LlEl'! ta k,:i!&eil. f 1•• f ~•• en (),25 pe! 8aCOl1. '

pi!"
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der hedendncqsche vrouw
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Het kwaad in de verte en dichtbij
.

.•

.' ','

J.

Mm draagt weer langer ttaar.
Van groat bclang \'00' hel'ordering vandengroeifJ

daarom een nauwkcurige verzorglng, Em haarverzorgingsmiddel, do t alle hetlzarne [actoren gebaseerrl

.

llet oortleel can tuiee »rouuien ovel' "kralltei,gesc/u'ijj"
Arnclda kwam Ibij mij logeeren en na
vcrkwikkend middagslaapje dronken we thee en gre pen naar de kraut.
Arnolda
geed
en I.ibladerde
' den bundel .
. "
.slecht nieuws, ibelangrljke en ollbe1ang-"
rijjke, onbenullige en ingrijpende mededeelingen deer, maar wierp al gauw de
bl aden ongeduldlg neer.

..,

f

op wetenschappelijkcn grondslag in zief, vereentgt,
bescnermt net haar en houdl het vol en getond,

eeri

,

De een vindt rust in het
concrete medelijden, de onder
slechts -vrede bij de obstrocte
belevinq, Veer beiden is afstond
de geede omstandigheid, welke
het medeleven drogelijk mookt.

Alpecin Shampoo (voldoende voor
20 wasschingen). • • • • .' 0.90

I R M S C HER & Co.

21700
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Arnolda vertrck ' na een paar weken
em daarna kree.g ik Gis,el~ als logee en
ook Gisela greep des middags met graagte naar de ~rant. (lk tel onder mijn kenniissen maar weinig van die br.ave vrouwfen, die het dagblad met een gerust
h~art' eenige uren 'kunnen laten liggen,
'onn eerst kaekjeste gaan .. bakken of ~
B.ui?,Ul kJes te' gaan inmaken).

K~erstmis".

.'
7~·

..

Fll,l\v~.el .!llJl'g

zich ihans' in. Europa in
'de gu~st d~r 4ame~ verbew~en: hetgeen
niet Je. v~rwonderen. I~ .. In de . ~er,ste
plaats is het een buitengewoon flatteus
materiaal en in de tweed'ephllts hiten
de faprlkan,tell gee,n enke.!e pDglng vaOf-:bij ga,an" o~lJ. het zoo- volma,akt mag·elijk
op de. ma.rk~ te brengeil en .tevens
kreukel-vrij. Fluweel voegt zich zoo bijzonder goed en vooral de modellen, die
de tegenwoardige mode aangeeft dragen
er toe bij het volkomen recht te doen
wedervaren.

Teleroon WI. 27-47-61

.\

:J

"

2,15

Riiswiiks(raal 22

~IannefJllins

. Gi~ela las de krant lang en met aand?lcht, weI' s!ocg zij enkele l'ubriekEm na
ewen ,dc)cl'kijken vlug over, dach andepe
~t,ukken la~ zij 'cta:u":ntegen' met een
dilepe belangstelling, ,die haar d-eed verg-Eeten am cen slokje thee te nemen of een
ctnacofaadje te sncepen. Doch tenslotte
lelgde .ze het blad met een zucht. neer
em z·el: "Wat is er toch fen narigheid
im de, wereld I En wat verbergt In~ie nag
eEen beel ellenqe, waar we weinig ot niets
v.mn v·ermoeden ! Je 'kunt er niet genoeg
·vmn iez·en, Ivan al het gebrek, dat er
gEeleden 'Wordt, van die ongelukkige Eul'<l)peanen, die als arme inlanders moete?n leven, van diezielige zwervers, die
Ue nu tenminste een bordje rijst en ondlerdak geven. ,En dan die schapen in
dEe gesticQ,ten" die niets krijgenmet Sint
:Nricol~a.s en misschien ook niet met

0.90

Alpecin Haarpflegemittel. 7 (acb
wir ksam (voor de da gelijk sche haarverzorging) • • •

Te B'a t a v i a uitstuitend verkrijg~aar' bij,

is natuurlljk allemaal verschrlkkelilk, en
het is geed, dat er de aandacht op wordt
gevestlgd, en dat we zooveel mogelijk
helpen, Overlgens : niet alleen hier in
Indle is er narigheid. Als ie bedenkt,
hoe er in. andereIanden wordt geleden,
honger.gebrelK. en werkloosheid niet all~en, maar cok angst voor gewelddaden,
verjaging uJt de woonplaatsen, mlshandeling en dood I De toestand in ,Spanje ......"

".

Alpecin . If aarnahr Emulsion(~aakt
droog haar e1astisch) • • • •

weel. gedragen,' dat dun en glanzend is, is afgewerkt met een rechte manchet.
... .
. ...
zoowel voor robes als voor cape,s,' die
Het is vrijwel overbod~g te zeggen, dat
meestal een binnenvoering in licht.e tint
hel?ben, of van hetzelfde materiaal of men veel flq.,weel Y9,O~ kJ.~de,~jlAJ;~en yex:!
wer~,tj ~lsm~~~·. xoor "J9p.gepsp~kj ~s : ~of
van glanzend satijn.
broek~n. Voor deze laatste wardt vooral
Mantelcastum~s van {luwefl met bont veel geribd fluweel gebl'uikt.
omzoomd zijn uP. to date. De aansluiWe· .zouden. ten slotte· nog ,zeer on
tende boyenstukken krijgen in de taille
een aangezette,' rUimklokkende voiant. volledig blijken te: zijn», iud,len,wijnQg
niek even de moole· fl~w~elen, toques en
Opstaande kraag en bont muts..
flatteuse. mutsen noemden·" en. ~ .last
De gekleede blouse met aangeknipt not ;)east .- d~,. populair :·belovende. te
schootje is uiterst elegant. De raglan worden 1110t, die meestal een versiering
Voor 's avonds wordt veel zijden flu- mouw, dIe naar de pols toe wijder wordt, lLCeft van bloemen.
~..

1

'I.

doen examen

Tot nu' toe was de mannequin een
der welnlge stervellngen, die zonder
vooropleldlng haat beroep -. kon ultoerenen; de modeshows, die jop gezette tijden dezen enkellngen gelegenheld ga yen
haar vakkundlgheld te toonen, hadden
tot nu toe voldoende aan het zeer beperkte aantal Hollandsche melsjes, die
hiertoe den natuurlljken.aanleg bezaten.
Maar ook hler geldt, <tat slechts weinlgen uitverkoren zijn en zoo ontst-ond,
gelijk de dlrecteur der. Eerste Nederlandsche school v,oor opleiding tot m'annequin onlangs in, 'hotel Park~icht
te Amsterd~m mededeelde,' nu in de
laatste jaren het aantaL,damesCQnfectlefabrieken inJ ons.land a~i.nzh~n1ij·k is vermeerderd, de behoefteaan een. grooter
aantal manllequins om de modellen op
de juiste wijze te toonen.
,
.QJ~ze.,s~haolqrganiseerded~s ee,n palfja~rlijkscllen. ~ur~us en nn h1d het
eerst~ openbar~ examen plaats. .
Een zestal mannequins-h~-spe paradeerde ..op, de. estrade. Theone en praktijk".waren. ·ook hier, gelijk bij ieder
examen, n1et steeds in evenwicht. Maar
oefening l;>aart kunst en het tekort aan
~~~neCluins Z;ll ongetwijfe!d' ertoe bijqr~gen,: p~t, de a~Spi~a!lten van dezen
avonq..zich. aan".de praktijk zuBen gaan
wijden.. Een w~lwillend publiek liet 't
niet aan toejuichingen ontbreken: de
jury ke.nd~ haar punten toe vo~r houding" geb~~r en, de combinatie van aIle
mannequin...eigenschappen, zoo1at aan
het eind van 'den avond de eerste Nederlandsche ,gediplomeerde mannequins gereed stonden in het komende seizoen
haar taak te gaan vervuIlen.

s. .

In 'Amerika verstaat men de kunst
van "make up" uitstekend, men ziet er
geen vrouw met droge, half. verschoeide
permanent, de Amerikaansche vrouw
heett voor haar schoanheid tijd en geld
over. Zij weet, dat zij er veel bij wint!"
. "En heett u er nog speclaal een nteuwigheid op modegebled geslen T"
"Och, nieuw niet bepaald. Het haar
en ook de kleedlng is dezen winter op
den Emplretljd geba'seerd,' zooals wij
hier ook reeds hebben kunnen constateeren. De avondjaponnen zijn niet "af"
zander veel Iuweelen, braceletten, spelden en halsverslerlng.

En er was geen vrouw in Amerlka,
die zonder haarversiering op een "party"
verscheen hetzij spelden of bloemen".
\VAT DE PRACTISCHE VROUW nOET
,'
Vele huisvrouwen voeren haar huis..
houdlng lederen dag naar de invallen
van het oagenblik. Een vast plan, een
goede. dagindeel1ng ,is echter van het
g~ootst~ belang, omdat daardoor geen
tiJd verloren gaat en het voor 1l1.an en
kinderen . thuis .veel ,gezelliger wordt.
Voor~r in q,ezen tijd komt het erop aan
d~. huishouding practisch, zonder verspilling -van krachten en vooral zuinig
te voeren. Dit alles en nog veel meer
kan men, leeren uit on2e extra-premie
"De Huishouding in crisistijd", een voor
huisvrouwen zeer belangrijk baekje.

I

I

1;

Profiteert van "De huishouding' in ~ri..
slstijd" en vraagt dit belangwekkend en
leerzaam baekje aan bij Het Practisch
Modeblad, Postbus 36, Den Haag, onder
bijsluiting van twintig cents aan postzegels. Of gireer twintig cents op postrekening 203203 van Het Practisch Modeblad te Den Haag. "De Huishouding
in crisistijd" wordt __ dan' omgaand zondel' vcrdere kostell' toegezondell.
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Oorrlngen, bezet met
halfedelsteentjes,
handschoenen met franje aan
de kappen en stijve vestIes, . in. grappige tegenstelllng met de daaronder
gedragan luchtIge blouses
zijn enke}e van de laatst~

snurjes.
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Wij gavcn reeds eerder schetsles in ons blad van modellen, waarin duideHjk te bespeuren vtel, Qat zij waren
getnsplreerdop de kleedlng, welke men voor den wereldocrlog door de inondaine vrouw zag drag en.

,'.

,

I.

De rokkcn met opgenomen draperleen.. die de lljn det
he up en verdoezelen en eerst bij de knleen nauw aanslulten,
de wijde, vierkante 'decollete's, zij alle zijn e~n ultvloelsel
daarvan.·
'
"
'
"
Ensembles zljn . reeds geruimen tijd een gelletkoosde
dracht geweest en zullen het ook in het komende winterselzoen blijven..
, Hierboven twee voor 'den winter ontworpen modellen.
Het bovenste Is van Reville; typisch is 'de schuine sluiting
van den mantel, zwaar geaccentueerd door een rand
astrakan, die' zich voortzet om den hals..
Daarnaast eenrcodbruln wollen '[aponnetje, waarop een
mantel van 'sealskin met ingezet vestje van roodbrutne
peau de suede._
. Een creatle, die wel blijk geett Vail fantasie des ontweepers, . doch meer eigenaardig dan moot zal a~ndoen.
De twee klelne plaatjes links zijn : een ensemble, alweer
van Reville met ook een scheeve sluitlng, doch dit keerop
een kort manteltle aangebracht, en daarnaast een. namiddagjapon van zwarte crepe marocain met origineele kraag
en manchatten van koraalroode I velours chiffon,; die
.verslerd zijn met smal kralenborduursel.
,

:

.

o

I

"

\

Dit wordt ook .gedemonatreerd in de twee hierboven
geschetste [aponnen. Rechts een [apon van Vionnet. in
rebijnrcode velours chiffon;' ook het bovenstuk bestaat '
uit draperlcen, die, over 'de schouders 'zijn gelegd, Daar. onder een' creatievan Maggy Rouff.. '"Jaune de Chine"
gedoopt. van zware, gele satijn met een vlerkant decellete.
De los om den hals gelegde Shawl eindlgt in lange, gele
tranje, die tot op den grond neerhangt.
'
De avondrnantels kunnen verschlllende lengtes hebben,
dech de lengte van de hier afgebeelde is wel he] meest
gangbaar. Maar haast alle sljn zlj afgezet met, llefst
Iangharig, bont.
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Eers't' waren zexluur, maar tegenwoor..'
dig' heb je al een heele goeie voor negen
en tachtlg en zelf's negen: en zestig cent.
De porsters worden oud - als Ie over
de zestig bent is' het geen klelntgheld
om vaal' twintig cent in de weeklederen
. morgen naar vier haag achter te' moeten
kliinmen -..:. €n er komen geen [onge. En
ook de klanten verminderen met den
dag - de oude sterven, en jonge komen
niet meer bi]. "tante Mle", maar schatfen zich zoo'nverfoeilijk ratelding van
een wekkec aan. .De . verdienste is ternauwernood de moeite meer waard, en
het zal niet lang'. meer duren, o("tante
Mie" hangt lantaren Em porstok aan den
I kap..s tok, enihault .het Ieltje "H.ie,r ga,aJ
l men ult porren" van achtenIietvoor'l,deurraalfl weg, . ' , , : ' . ,', '

,I
I

i

(

Harmonie
in de

verzorglng U wer.Schoonheid
·Iaat geen verschillende parrums door elkaar.gebruikt toe..
Laat dus U w keuze vallen

"

<,

",_,,~"'~~iii&~~~"1

op het. ~471r Tosca-Assortimente waarvan aile rpreparaten dezelfde zuivere geur
hebben - -471r T osca, het
gedistingeerde parfum,

En met, haar geeft een van de laatste:
. porsters zich over aan xlen modemen
; tijd en den wekker.

Gcl"leede Blouses

..

, Lang. is het geleden, dat men blouse
en rok niet gezchlkt achtte vaor gekleede doeleinden. 'I'haus' tach zijn de
modellen z66, dat ze inderdaad tot het
grande toilet behooren. Zij worden van
de\ fijnst.e weefsels gernaakten zelre met
bont afgezet.

onzespecial~

, be meest linksche blouse valt' even
over de taille en is eenlgsztns gedra- .
,peerd. De' halslijn is opgeknipt, terwijl de
half lange mouwen met ruimte zijn ingezet. Satin Imprime is hlervoor verwerkt, een materiaal, dat. verdere gar-
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Van. mooie en exc~ntrreke

Nouveautes

,

,

-,

Maar on\ op de nouveautes terug te
kornen. Nu, met de aanstnaude st. Ntcolaasfeesten worden we overstroomd
met, honderd en een kleinigheden voor
.
't toilet, waaronder er zljn ' die we werspelden, galou eutressen
kelljk nogniet gezlen hebben.
zijn altijd wel vrouwen, die klakkeloos
OmLebegtnnen met de ceintuurs en
elke nieuwigheid accepteeren am in ieder ' knoopen.
geval tot de zeer modernen te behooren,
.

Nieuws in ceiniuurs en knoopen

'.

.

Attractief met cijfers,
BRIEF UIT BRUSSEL

van',
,

.

'

.

neering' oV~l'bOdig maakt. Het .gekleede
model; dat even aan cen heeren-rok
costume doetdenken' sluit met een '
knoop in de tame en heett een over de
heupen en acl\terzijde i,1I.a,llende volant.
Recrits" is eeli',m3{jte'" C~~aque .In , moderne Bjn, die. bijzQnder geschikt Is voor
groote, rijzige', vrouwen, terwijl del getailleerde' blouse een mooie k,noopversiering heeft en een klokkend schootje;
dat de voorba'an gedeelteJijk vrij laat.
Meestal worden .bij deze gekleede
blQuses v~lourschiffon, fluweelen of sa..
tijnen rokken gedragen

onze. -speciale mode-rnedewerkster

Eigenaardig 'genceg zijn 't dikwijls de
elegantste vrouwen, die met nieuwe ex- I
centriciteiten voor den: dag komen, zonHaast onnoemelijk zijn de vele fan- d,e~" 'dat; deze :~me.ewerken hcilr
tie
'::;
tmsieen die uit 't brein del' ontwerpel's te verhoogen, integendeel,; zelfs ha:\r op
vl;.oeien in den vorm van nouve~utes; 't kanlje van 't pot~ieriijke brepgen. I
klleine details voor modellell.'
Misschien - neen, zeker. - is di.t ',t 10- I '
..
gische gevolg van haar schoonheid of I
Er moet nu eenmaal voortdurend wat! eleganc'e, omdat zij nu' eenmaa~ denk~Il, ..
nileuws op de modemarkt 'gebracht wor- Ialles te kunnen dragen. Wat met hee..eden, met 't onverrpijdelijke gevolg dat maal juist is, want eel~ mooie V'~ouw
w~ nlet altijd even gelukkige vondsten mo~t al even. kieskeurigzijn op haar .
onder de oogen krijgen. Evenwel moeten I toOl als de mlllder door de natuur bedil,e dan toch gelancee1'd worden,' e~ ~r I vcorrechten. .
. ;

gra

\

I

::en ceintzwr. om zelf te maken (rife beschriji;ilig)

.

I

-Waarom~,'SUNLIGHT
Uw goed spaart

i

._._---_.

Een 'verdv/ijnend 'vrou,venb,eroep

GARNEEREN i\IET KAN1,"

4IFU1.~!AWJ"-f¥'i?'V'ha~~~

Men ziet weer, veel kant dragen op de
japonnen en hlerdoor
wordt een gunstige gelegenheld geboden
om japonnen ophandige ,wijze te mo ...
de61lseeren.
' ,

-~'---

I.
-..

tegenwbor~ige

f

.. '

~.

, I

,

'

"E~~~'

ziiden j lpon,. die reeds teekenen
van 'veel'vuldiggeliruikvertoont onder
de armenen' aan de mauwen, krijgt een
met punten ingezet bovenstuk en mou..
wen, die naar de pols toe aanmerkelijk
wijder en nl,et een smal biesje afgjewerkt
worden~ Heeft men een gekleurd zijden
japon, dan laat men de kalit, die crem~
van toon gekocht wordt in de tint bijverven. Zwarte, zijde1s heel mooi 'voor
oudere dan1.es l}let 'zwarte kant, jongere
dames daarentegen n,emen rose- of zalmkleurige kantst·of; di.e ook bij bruin goed
staat. Voor wollen,weefsels heeft men
vele ,mooie soorten wollen, kantstof. In
plaatsvan . nieil\ve kanten mouwim in
eenarmsgat teO naaien, kan men ook
met veel succe~ garlaninOd,alle~ ne..
men..
,
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ken is de porster op stervim n~ doed. I afhankelijk was van de genade d~r parEen zooveelste oud berosp is aan het i ster, beteekende het yak voor de porster,
. ' '.
. "
' I " "
·
"r
.
.
verdwijnen, ell QQvendien'·
€en beroep,',
die er Z8()'n sttik of veertig, zestig klantAls garneering'~ in ;de
l h~Vmitsnij(;Ung
'tAllel'niellwste in dit genre zijn de dat, door de eetlWen'.,heen. vrijwel biji jes op na hi€ld, een zeer behoorlijke, blj- vall blouses zijll <.!Ur9~~~;ru~hes. stljf ge ..
genummerde soorten, dat wil zeggen d:at u'itstek door vrouwen uitg~oefend werd. I verdienst¢. Maar de wekkers kwamen~ steven, vaak heel fl~t't,~~:s~i
elke kncopeen cijfer voorstel~ en we Theo'retl's'ch l'S er geell ~nkele reden
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.~~~.~,~.'~~~'~~
dus onz.e'blouse dichtknoopen met een
'
.
',
1, een 2, een 3, enz. Hoe dichter de slui- waarom niet ook r~anrlen uit po'rren
tingen op elk"ar staan, hoe meer cijfer,'- . zouden kunnen gaan, maar d,e practijk
knoopen we kunnen tentoonstellen. Wat
. .'
, '
.
ze beteekenen? Niets _ totaal. niets. ! he,eft bewezen, dat m negen van de hen I '
..
De uitvinders had den betel' de fantasie gevallen het por~en door vrouwen - ge•
wat ve.~der kunnen drijven en de knoo- . daan \verd - en nag gedaalivJorctt, i'n
pen blJvoorbeeld achter2envolgens \ h . ~t .
. .
.' .
/
huisnumm~r, of 't telefoonnummel' van de \yelluge buurten van onze groo,te ste- .
de draagster kunnen do en aanwijzel1. den, waar het porren nag. een beetje in
Aan de mouwen del' avondOf.. .... Ide datum van geboorte !
eere gehoudeli wordt. Doch de historie I japonnen wo1'dt bl.litengevan het porbedrijf kent nu eenmaal vele I \voon veel aandacht besteed
"tante Mie"
en "tante Ko" 's en maar
'n.len ziet vel~ modell~n
heel weinig oomes.'
met gladde
bovenmouw,
"
, d o c h waa1'van het onderge, . Het was. een "t~~lte Mie'''. goeJlachsch I deelte geheel 'loshangt, l1ll.
en zeer omvangl'lJk, en dIe. ons dezer i , . '
.
.dagen op de hoogte bracilt van den de~ I €en$ a,Is vo.ortzett1l1g van h,et,
Ge71itlkkelijk uit te voeren avolld'toilet. De rel-~ers zijn aangeknipt
en worden· aali:t gedecolleteenle...

;s

SPaart \VERK-S/Jaart GELp

'I,en

plorabelen toestand,. waarin het por- bovendeel, dan weer als een.
~,t,ersberoe p, verkeert,; aldus \V. y
..,.?,., T.. ; I' ruime.. volant van plis~~s.
111 de N. R. Crt. Zeven-en-vee1'tlg Jaum Oa1'neeringen
van ve·lours.
lang had ze gepord - het tarieJi is twee 'h' ff . . . ,
., d n
a drie cent per keel',· dat hangt af van
on bllJven zeer 111 e
den tljd, wa:uop gepord moest worden, s.'ma. a,k 'vallen, tel'. wijl .oak
den afstand van' het huis van den ge- brocaat zeer vaak als garporde tot dat van de porst2r, en, last, neel'ing
wordt
toegepast,
rugstuk met tzcee bretels
but not least; van het aantal trappel1, vooral oak opzwart laken
verbonden.
. ()
,,
japonnen. ,Ingezette . voorgrcote stedell nog ~it. bordje~
stukken van pUsses met €en
Hier hebben we dus een van de smakelooze nouv.eautes. Oeestiger is de cein-] dat de porster op moet om de deuren gedeeltelijk ronde, gedeelte21704 tuur in centimeters verdeeld, waarme.e ivan' haar slachtoffers te bel'eiken.
. lijke rechte hals.
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j aponnen

.,SUNLIGHT
ZEEP

EEN PROOQCt' fAN
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AYO,nd

Om U w goed sehooin te krijgen
met goedkoope, hardc zecp
moet U hard boenen, en hier.
door sHjt en rafeh het weefsel.
Doeh als U Sunlight Zeep ge·
bruikt kunt U dit sch'adelijke
hdrdc boenen aehterwcge
laten, want SunHght sop is
extra vet, ell de fijlle draoen
worden niet heschadigd.
U w . goed gaat vee I langer
. mee, ,indien U Sunlight
'Zeep
gebruikt.
,

j

We wilien hier ~e necroiogie schrijven I Vroeger, in {ie!1 goeden ouden tij~, die
van de porster, want figimrlijk gesIJro-1 geen wekkers' kende, toen men geheel
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Te Ostende en omgevlng hoorde men
het volgende:
.\

...UliPiAZJ4u............

Ni'et alfee'n

i p: d~ nt.ee~te ~h~terklaasli~djes. wordt Moeder, 'k heb Btnte-Ntklaas gezlen
~ip.~~~~laa~ naar Spanje' gezonden am Tusschen de bo~mpjes, tussCh~~omgfes, !
Iekkerriilen te .ha,len.Zeker heeft men Maeder. 'k heb Sinte-Niklaas gezien, , '
'.1

I
II

~!~rbij te denken aan den hall del del' Tusschen de boornpjes, zeer verre van hier

XVIe eeuw toen dat land vaal' de Ne- En hi..stoes 1) .daar zooylezant. .'
." .. deranoz bli
.
Met zun muttrsje; metsijn murtrsje,
derlan ers nag bijna .het einde del' we- En hi stoeg daar zoo plezaut,
reldwas, errhun .schepen van daar de. ~,et zijn muttjsje al in ziJn ,hand.
f.lj;~te, kostbaarheden en de keurlgste Hlj had. een- leers al op zljn rek 2)
le~kei'nijen .aanorachten. Hiervoor zou V,?l met koeken, v. 01 met .~oeke.ll,
. " "..
..
'.. .
'.
.,
.'
'.. HIJ, had een .leers al op ZIJn rek;
men a,.ok een bewtls.. ~u. nnen zlen .m een Vol met k.oeken e~ zoo greet als 'ck S)
oud IVl~amsch lledle, waar men zelfs
, .' ." , ':,
.". ,I
ter. wl1i~ vail het: rljm op .Jekkerdlng"
In de ,pnlgeving van IJp(ten brengt
e~ll" ~derexi, Nicolaas \:001' den onze in men er een~ge, wijilgingen' In aan ; daar
de plaats geschreven heeft: .
luidt .het als voIgt:
Meeder,

Bachten
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de boompjes,
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U vindt bij ons een uitgebrcidc colle ctle
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fegen
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gezten
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", boompjes
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de

Moeder, 'k heb Sipte-Niklaas gezlell;.
I
.,Een .der oudste Sinterkla,asliedjes. in Bachten de boornpjes zoo verre van hier.
hi nam zijn hoedjen at,
ons land, dat thans ook nog nlet g~; En
Hoedje.ihoedje, hoedje ar,
.
•
heel in cnbruik Is geraakt, is !het. vol- Voor MiJnh'2er en voor Madam.
gende:
He~ volgende Iledje kende men reed,')
Sint'cf Claesje blsschop,
in 1658 .te Goude:
set uw' hooge mutse op,
Sint-Niklaas blsschop, goed heilig man,
Trek uwen. besten tabbert an,
Wilde' wat in mijn schoentje ~even. God
Rijd er mea naer Amsterdam,
'1111:l~":;
.
loont U dan.
Van Amsterdam naar Spap.je,
Geefde
mij een beurs met belren,
Appeltjes van Oranje.
Zoo zal ik u ntet meer kwellen,
De [onge lieden uit de XVIe eeuw Zoolang als het God gelieft,
zongen dit Uedje vroolijk' lallgs' de
straten en In de hulzen,. als het 8innlet on-I
terklaasfeest naderde. Van ct"it volksIled aa,rdlg, is oak, he~ volg~nde liedje, dat
,is echter d'e ouderdom niet precles, ,a;ln onze vQ<>rouder$ kenden:
I
,
te geven. ~r0l1ieken van de XVI~ eeuw
Sill,t-Nik.laa.~ I g~~J' h~ili.g, ma.~..
maken er reeds melrlin'g van.. ' .'
Met uwen besten ta.bbatlrd., aan ;
Riar .vo'lien eeplge Siilterklaasliedjes. Rijd
'Cr' mee door die schoone stad
welkeeertiJds-en··'ook 'nog weI' heden En gee!' die brave kindertm wat··
I
En
de
stoute met €en l:oei op 't gat;
I
ten dag'e ~ in enkele deelen van BelgH~,
ze dan, maar loopen, " .
J
meer. speciaal in Vlaan.cteren, worden Laat
Ko~sen en schoenen verkoopen.
geiongel1 :
.
En tenslotte het valgende :
st: Nikolaas, debisschop. de heilige' man.
Die mij ,een koek,je bl'el1gel1 kana
Sinte-Niklaas zat op'de brug' ,
Een koej{je" overlaatje. '
Met sijm~n ,reiszak·.op ,den rug,
Tar ee,re"v.an .St... Niklaatje.
..
' '
Met een korfken clan de hand:
De kaelcjes. zijn ~te koopen tien pond en half, Zoo kwam Sinte-Niklaas in 't land.
Een koe en is, ge-e.n· kal!,: ,.
Een p.eerd, en. is geen zwijn~
:, ~
Het zal morgen st. Niklaas<;iag zijn.
..:

.

'

,

Slut 'Nil~ia~s van Tolenting.
Breng mij mee wat Iekkerding,
Lekkerding van Spanje.
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Onder ~'rvdre~ puedagogische leiding.
VerschiJnt elke Vrijdag.
,
Abonnements'prijs' bij ,vo9r,uitbetali'ng :
f 0,25' p.er, ,paand
II
0.70' ,~. 'kwartqat
" 2.50 ~/' iaor
Proefnummers op aanvraag' verkrijgbaar bij de Administrotie JO!'JG INDI E','
..
FI9tgebo~w' Gr'i$seeweg Batavia-Centrum.
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20701. .E~fe~ lllorge,njapon, plet ga~-:, " 40703., Mod~rne onderjurk In de rna:" g~I.~ten met' IO'n, de lijn all het bovenstuk I
neering vall g~sh:eept ,m!lteriaal. in q.e te.if:JO: t/m ~~. ,B en.ma,t.:a.55 M. van zijl1 gestikt.,
:.
maten 40 - 42, - 44 - 46 verkrijgba~r .. Pl.,tn.. \·:M.. bieedte, Men. kan, volle de
B' " t ' "
.
"
.,
, J
: - , . , . ,;
v. ,${lie. ,crepe de' chi,tie en kunstiijde ver- ' en., rna. 2.55, M, van pl.m. 1 M, In:
\ Ben. mp.~. pl.m. 4.50 M. van 80 c.rv,1. ,weik~il .. , De voorbaau' heeft in het mid- de.;: nia.ten',40 t/)~l 46.
.
breedte en 75 c.~., garneerstof. qe den ~nkele figuurnaadjes K t
b _ . 20704, ~fkIeedende onderjurk met
raglanmo,uwen i verbmden rug en voor~ venstu'k en volant aan vo~r- ea~ :~hte~- glad .• bovenstuk en vierbaans rok. Ben.'
....
panden, :welke laatste diep over elkander 'baan
materiaal pl.m. 250 M. Verkrijgbaar in II t t.t • I ~,..
i.·'.·
slaan en. met een ceintuur bij elkander'
,
,'
.
de maten 46 tim' 52.
. '
e .YPISC 1 ~ransc Ie JurkJe met zijl1
· ·
'
.. '
I.
luchhge , gratIe: madel van Sl1~~1l11e
ge h au d ell worden. Zeer gedra peerde,20702". on~erjur~ van waschzlJde met
Patronen te bevragen blj het ,Prac- I
Joly hi wItte' k.~lnt OJ) cen fom1
bovenpas shtit met knoop.
geta1lleelde lokdee.en, waaraan ~e mld- tisch Modeblad, Postbus 36, Den Haag. i
.vall chailgeallt taf•

'.'

geveh z"uivere ~n hoar.
scherpe ofdrukken. ZQ
zijn berekend op groot'!

'~

op!ogen en g'eschikl voor

~

hO.1d..

'&~,
~~ ~ e~eo goMen

En ~ochineschrifl
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Competltlestand

~port

S,IV. J. A~
Hercules
S.V.B.B.
T.N.H.
Vios .
U.M.S.
B.V.C.
Ollveo

en WedstrlJden
..

J'oetbal

Noord-Nederland wint van NoordDuitschland

De elftallell
,·De elftallen waren als voIgt samenmesteld ':
Noord-Nederland : Kolthof (Velocitas)
d.; Tell Wolde (Be Quick), Plenter (ije
Quick) a.; Hogenbirk (Be Quick), Nijmoer (Heogezand), Huizeling (Velocitas)
In. ; van Zand (Achilles), Hazeweyer (Be
Quick), - Hazeveld· (GoV.A.V.), . Woltjes:
«(Veendam), de Leeuw (Steenwijk) v.
Noord-Duitschland: KUhne (Hannower) d. ; Petzold (Hannover), Miller (AL
tona) a.; Amann (Hamburg), Schulz
«(Hannover), Bergmann (Hamburg) m.;
Freije (Bremen), Meijer (Bremen), Kuzlile (Hamburg), Schmidt (Kiel) , Klein
«(Kiel) v.

lIet sllelverloop

~

De Duitschers. zijn het eerst in den
atanval en geven door Meijer doelman
lKolthof het eerste schot te verwerken.
Dan komen de Nederlanders los. AIgemleen opdringend, entstaat in hun voorhoede voor Woltjes een schietkans, waarmit de Veendammer Iaag in den hoek
r:icht; KUhne keert het verraderliJke
sichot prachtig en redt ook bij den hoe'ksichop die daarop ontstaat op vaste wij~e. Nogmaals komen evenwel de gastmeeren terug en wanneer dan Petzold
faalt bij zijn ingrijpen op een ren van
die Leeuw, 'krijgt de Steenwijker het leer
vrrij en plaatst het ·met een keurig schot
Vrool'langs den doelman in den uitersten
dloelhoek. (1-0). Er zijn dan vier minutl:en gespeeld.

} Uit een ovel'igens ongevaarlijk geno11l1en hoekschop blijkt d~n dat de DuitSIchel'S alIerminst uit het veld zijn geslamen. Hun positiespel is zelfs betel' dan
diat del' gastheeren, maar zij schijnen
z:ich bij de balbehandeling niet zoo goed
bij het gladde 'en zware veld te kunnen
amnpassen.
Bij de Noord-Nederlanders vlot het
bJeter. Zijondernemen open aanvallen,
dile ondanks het feit dat de gasten met
dlrie backs spelen, steeds weer vei'warrling en openingen doen ontstaan in het
Duitsche doelgebied. Erzijn tien minuteen verstreken, wanneer Van Zant weer
olpbrengt; hij. plaatst veor doel, waar
Hlazeveld toeloopt om laag schietend den
vroorsprong te vergrooten (2-0~. En pre_
cites een kwartier is de overigens geheel
oipen strijd oud, wanneer het NijQ:6er met
e~en lang, maar zuiver in den bovenhoek
g(ericht schot gelukt, den voorsprong even·
omverwacht als fraai tot 3-0 op te
, Vfoeren.
Na dezenverrassendeil inzet verfiauw~
die strijd eenigszins, voornamelijk aan
Nfederlandsche zijde. De Duitschers blijVren met technisch nu ook betel' wordend
&}pel goede aanvallen opzetten, maar'
tlhans blijkt dat zuiver schieten hun fort
miet is\
I
Jammer veor de, krachtsverhouding
rmoet de Duitsche rechtsbuiten na een
kllein half uur wegens een ;b€enblessure
ulitvalIen; een invaller ~wordt onder de
h~uidige bepalingen n'iet toegestaan. Niettemin dreigt het eenige malen hoogst
eJrnstig voor het Ned. doe!. Eenmaal is
~Ie blonde middenveor Kurzhe doorge.blroken en redt Kolthof slechts door ferm
uUt te loopen en vallend het leer te Ollot
deeJlScheppen. Goed spel van Schmidt
geeeft daarop Meijer een geede kalls ; hij
k(omt zeUs voor een leeg doel te staan,

12 35 '16 2.-:-
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1
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6 16 -

3

3 11 17 0.6Q

5. 2 12 22 0.33
2 9 18 0.33
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Producten-markten

r-. JI -. P.

open
sueeta sPot

slot

open

3. 51t 6

3t'Ja
3t51t6
JI"1t6 3J7ltll 3P/~

31 1/'J

3Ph6

.. f.o.b Dec.
Medium blanket",

. 3P/~

319h:e

3t ll / 16 315/ 8

JP/16 311116

3"'/8

3011lta -

Oec./Jan.
Rolled bark oec.zran. 293/ 4

prljsh.

303ft
29li11t6

•

•

aanb,

229

229

ged./verk.

Lon den, 3 Dec. (Reuter-East-·
ern). 21% en termijn 21 V.I. Br.-Indie
kocht, China verkocht. De markt open..
de stU en prijshoudend. Sedert de officieele vaststelling van den koers was
de stemming flauwer met een neiglng
tot aanbod op een koers welke 1/16 lager
was dan de vastgestelde koers, wegens gebrek aan steun door Britsch..
Indle.

110m.

De markt sloot Donderdag flauwer,

L o n den
(Reuter-Eastern)

B 0 III b a. y, 3 Dec. (Reuter-Bastern) ,
Cash 52 rupees 8 annas. Verrekenlng
9 December 52 rupees 8 annas, Verrekening 8 Januari 52 rupees 10 annas,
De markt was stll.

•

2 Dec. 3 Dec.
open slot open sloll
New Y 0 r k, 3 Dec. (Reuter.
not. not. not. not. Ea.stern). 't6.
,
..H1t~c~a spot koo1>.
8n lt a 813!I68 13IIe 8ulte
BOI{SWEDSTRIJD"~N rrE BERLIJN
GOUD·
verk.
~
815110 - 815h6
II
Jan.lMrIr.
koop.
87,'8 - 87/ 8
In Berlijn werden enkele bokswedstrljverk.
8b l16 - 81511e
den georganlseerd, waarvan de hoofdAprll/Junl koop.
87/ a - 87/ 8
schotel gevormd werd door twee parverk.
~
9
9
tijen : in de mlddengewlchtklasse tus..
"'; JQ1l1&pt. koop.
8 15/ 16 - 8 15/1 6
schen den Duitscher Kolblin en den
verk.
9
9'116
II
Oct./Dec. koop.
9
9
Spanjaard Pancho Villar, op punten geverk.
9 1116
91!Ia
wonnen door Kolblin, en in de midL 0 11 d e 11, 3 Dec. (Reutel'..East...
zwaargewichtklasse tusschen den Duit.De markt opende prijshoudend. Daar1
schenkampioen Witt en den E'ngelsch- na Was de .stemming stU' doch sloot ern). Dec.-versch. 20.11.3 'midpr,
man Hough.
zeer prijshoudend, met kleine zaken.
TAR WE.
Witt. werd op punten geslagen.
New - Y 0 r.k
c· hie ago, 2 Dec. (Reuter-Ea~t ..
HUGUENIN SLi\AT YOUNG PEREZ
ern).
Dec.~verschet>ing l25%.
(Reuter-Eastern)
In een te I..yon gehouden bokswedstrijd _
DE RIJS'l~IARK'.r
t U.D.m.
4u.n.m.
versloeg de Franschc lichtgewicht Huguenin Ypung Perez op .punten.
2 Dec. 3 De9.
(WesseU,nk en Dijkhuis).

Boksen

Crepe spot. toop.
dhccts spot koop.
vU.k.

IPiel"ellllCn

.. Jan./Mrt. koop.
., Apr./Junl kQop.

NIE'f JIEER Ni\AR OL1:'MPIADE

Naar Aneta uit Amsterdam seint, is in
€en buitengewonc' algemeene vergadering van de Nederlandsche Wielren Unie
bc;sloten, de algemeene vergadering in
Maart 1937 te doon beslissen, niet meer
aan de Olympische Spelen deel te neInCn en uit het Nederlandscn Olymplsch
Comite te treden.

I]sltockey
BLUE SIX -

191/ 2

BERLIJN 2-2

Dijgewoond door Prins Berllhanl
De te Amsterdam verspeelde ijshockeywedstrijd tU3schen Blue Six en Berlijn,
welke wedstrijd eindigde met 2-2,. werd
cijg€'WOOl~d door .Prins Bernhard.

LaWlllellll;s

189116
185/ 8
18'J/ 16

HPlt6
185/ s

1~9i16

189h~

189/16
HP/s

Verlaat Davis Cup IEuropa ?
Quist lUln het LVool'd

Cochet gaat zich in Egypte, waar hij derdaad niet naar \uit, dat het vennoebinnenkort tennislessen gaat geven, den en het verlangen van Cochet spoevcorbereiden voor het seizoen 1936.
dig bewaarheid zal worden. '
Want, zoo zegt' hij in he~ Fransche
sportblad ,,1'Auto": "Ik tel nog mee en
ik wil, dat in net 'komende seizoen tegen
Perry en Vines bewijzen ook ! Ik wil hen
slaan !"
Cochet schrijf~meer in dat artikel. Hij
kentaa-n den overgang van Perry naar
de beroepsklasse groote gevolgen toe.
Naar zijn meening heeft Amerika de
beste kansen. oin' qe Davis Cup te her-'
winnen. Of Australie, Duitschland noemt
hij niet eellS. - Stellig een omissie.
.
En wanneer de beker buiten Europa
belandt, zal de toestand zijn zooals voor
1927: dat de Europeesche spelers zich
groote reizen en vele opofferillgen zullen moe ten getroosten met weinig kansen om de Cup terug te winnen. De
buiten-Europeesche spelers hebben dan
ook veel 'minder aanleiding om naar
Europa te komen. Detournooien zullen
mindel' belangsteliing trekken en. het
spelpeil der amateurs zal er niet op vooruit gaan. Er is maar een middel: het
open tournooi. D.w.z. wedstrijden waarin de amateurs de professionals kunnen
ontmoeten.,
Tournooien, waai'iil .von Cramm, Austin,
Menzel, Borotra, spelers als Perry, Vines,
Tilden, Nusslein kunnen ontmoeten, zouden zeer groote belangstelling trekken.
Het spelpeil van de amateurs zou door
deze ontmoetingen met de sterke profs
niet weinlg gebaat zijn !
Coahet is overtlligd, dat het open
tournooi niet lang meer zal uitblijven.
Zijn landgenooten Lacoste en Borotra
zijn een heel andere meening toegedaan.
En in de tenl1isbonden van Europa zijn
slechts weinig voorstanders voor het,
wedstrijd-contact tusschen amateurs en
professionals te vinden. Het zlet ef in-

nec.

Ban g k 0 k: Ket.an no. 1 e.k.
Batavia aanbod f 5.10 p.p. of f 8.26 per
\100 kg.
Java Ketan e.k. Batavia aanbod f 4.25
810tnoteerlngen
p.p. of f 6.88 per 100 kg.
K raw a 11 g: fl'. wagon Kra.
2 Dec. 3 Dec.
wanglijn (naar gelang v. kwaliteit en
..;'.ee-ts .spot toop.
1&'Jlta
J891t6 plaats v. levering>.
verk.
p. p. of p. 100 kg.
1811116
185/ 8
Ghcets Apr./Junl koop.
18'Jlte
189h6 petjah K. Boeloeh
verk.
18U / 6
18')/8
,Dec. aanb.
f 3.05/3.10 14.94/5.02
De llH\rkt Was zeer lusteloos.
Lolosan Boeloeh
Dec. aanb.
,,3..25/3.30 ,,5.26/5.345
rEPER.
Huller Boeloeh
., Dec. aanb. l
,,3.50/3.55 ,,5.66 5/5.75
Lond.n.
Slijp Boeloeh
(Reuter-Eastern)
Dec. aallb.
,,3.75/3.80 ,,6.07/6.155
•
Petjah
K.
Tjeree
2 Dec.
3 Dec.
Dec. aanb.
,,2.70/2.75 .. 4.37/4.455
~warte Singapore elf.
Lolosan
'rjeree
Londen Dec.lJall.
23i4 &8l1'b,
Dec. aanb. I
,,2.95/3.'-'- ,,4.77 5/4.855
Niue MWltok cU.
3
Tjiandjoer:
Londen Jan./Mrt.. 4 / 1 aanb.
,~warte LampQl1g cU.
Bel'as Machine
Londen Jal1./Ml't. 21/ '/. mtdpr•.
fl'. wagon Tjian.
djoer:
Beras Machine
S. L. R. Dec.
aanb.
'.'4,30
" 6.96
S. P. :A. Dec.
aanb.
" 4.60
" 7.45
Beras Kepala

veri:.
Oe' markt was stU.

Pleidooien voor open tournooi
~ Cochet en

Rijstnoteeriugen van 3
's l)liddag~

189ha
18[)/8

I

De s~ortvliegers Heymans \Cn Sluiter
arrivcerden 1 December,t~ Djask na tusschenlandingen te Karachi en Gwadar.
Ze zetten hun vlucht direct voort en
arriveerden deli 2den December na 'tusschenlandingen te Lingeh en Bushire te
Basra.
NaarAneta nader . uit· Basra seint,
zijn de Hollandsche sportvliegers Heymans en Sluyter gisterenmorgen, na hun
opstijging om 7 u. 24, weer naar Basra
teruggevlogen wegens het scheuren van
do onderzijde van' den vliegtuigromp. Zij
hoopten de schade. spoedig gellteg tc
herstellen om hedenmorgen hun reis te
vel'volgen.

.229 1/ 4

231

ZlLVER

3 Dec. 3 Dec. 4 Dec.

maar dan dulkt Huizeling op om het leer
vanaf de doellijn te trappen.
Na 40 minuten wordt dan nogmaals de
Ncord-Nederlandsche voorsprong ver- ,
groot. De Leeuw passeert zuiver recht
naar den opgedrongen Hazeveld, die
voor den doelmond plaatst, daar komt
van Zant te reenter tijd aan om het
leer heog in de touwen te [agen (4-0).

De . groote broers. hebben Zaterdag
blijkbaar vrijaf gekregen om St Nicolaas
te vieren. Het moge hun weI bekomen.
De ontmoeting van a.s. Zondag:
o I i v e 0 - Jon gAm bon, zal
voorzeker in alIer belangstelling staan.
Het spel der Oliveaantjes, tegen
S. V. B. B., heeft opzulk een wijze de
aandacht getrokken, dat een weder-optreden met· interesse wordt tegemoet
gezien. Vooral 'nu het tegen de kampioenen gaat.
Watoverwinning of verlies voor den
Competitie-stand in de eerste klasse
kan beteekenen kan men uit onderstaa'n~
de liJst aflezen.

3 Dec.

mtdpr.
ged.k,

(Reuter-EasUrn)

C. Btzorg.

.

2 Dec.
S-mnds.-Ieveriug P. to?

81ngapore

• JUli/Sept.

J'

<Reuter-Eastern)
l1'8ml<1u8i-afctoEmmgen

RUBBER

Januarl
AprU/Juni

Op Zondag 6 dezer zal de Depoksche
voetbalvereeniging W. I. K. haar eerste
competitiewedstrijd op eigen terrein
krijgen te verspelen en wel tegen H. P. C.
van Bultenzorg. Oezlen de prestatle, geleverd tegen het Buitenzorgsche bondself tal, mogen we veronderstellen, d'lt
men te Depok een tnteressanten wed ..
strijd te zien aal krljgen,
,
De volgende wedstrijd wordt te Bui ..
Rust <1-0 tenzorg gespeeld en wel.op 20 December
a.s. tegen Indonesia.'
Op den eersten stormloop der Duitschers, die na een good schot van
Schmidt wordt argeslagen, komen de
gastheeren direct weer in net ottenslef. Biljal·te",
Enkele snelle I openaanvallen : geven
den niet erg trapvasten Dultschen verdedlgers handen vol werk, maar wanKampioensehup Hutaviu
neer yan Zant dan op het net, dcht, is
Ie Idnsse
het (gevaar beZ'Woren. Na bespreking
tijdens de pauze komt nu de HolstelnGistel'enavond zijn de wedstrijden
speIer Ludwig den Duitschen aanval
completeeren. Veel veranderlng in het ·aangevangen om het Kamploenschap Ie
spelbeeld geeft dit niet; de Nederlan- Klasse van Bata,via. Er bestond,zeer veel
ders .bliJven over het geheel genomen belangstelling voor. deze wedstrijden.
ie ts meel' ill den aanval. Bij een schot Jammer was het, dat de ballen van
van SC.hmidt kan KoIthof het ronde ding "Entre Nous" op een, del' blljarts verneg jUis~ uit den uitersten ho~k grab- wisseld waren en men met .een bal
belen. Aan den anderen kant Jaten de moest spelen, die veel greoter was, waarNederlanderseen fraaie pus voorbij- door het terugtrekken zeer zwaar ging.
gaalt, wanneer Hazeveld en WoltjesbeiDe heel' Tan Lian Goan kon danook
de mistrappen op een voorzet van Van
Zant, terwijl zij aIleen voor den deelman geen hoogel'e moyenne maken dan, 3.23,
terwijl in een partij daarna deor Beuk
staan.
Geleldelijk zakken dan evenwel de met ldenzelfden bal slechts een moyengastheeren iets at, waardoor de Duit- ne van 6.52 kon worden gemaakt.'Men
schers meer aanvallen kunnen opzetten, overweegt nog om deze partijen te a'nom echter maar sporadisch moeilijk werk nuleeren en over te spelen.
voor den Ned. doelman te veroorzakeli.
De uitslagen waren ':
Toch scoren zij tenslotte. Wanneer zij
carbo brtn. h.s. moy.
weer eens zijn opgedrongen, maakt HuiBeuk
300
17
68 17.64
zeling hands en kan SChmidt met een
de Calonne
148
17
33
8.70
onhoudbaar via den paal geplaatsten bal
Tan Koen San 300
51
29
5.88
den stand' ep 4-1 brengen. Even schijTan Lian Goan 165
51
19
3.23
nen de Nederlanders tot grooter InspanTan Lian Goan 300
37
36
8.10
ning te worde,n ge'inspireerd, maar dan
de Calonne
261
37
34
7.05
zijn de Duitschers alweer in den aanBe uk
300
46
53
6.52
val. Van den vleugelzendt Klein een
Tan Koen ,San 273
46
25
5.93,
houdbaar schot in, waarbij KoIthof, het
leer verkeerd' beoordeelend, het langs
A.s. Maandag 7 December's avonds
zich neer In het 'doel 'slaat (4-2),
'Tl1ansis 'het woord weer'iari de Ne~ om 7 uur voortzetth,g del' we<..ts~rijdell:·
derlandsche ploeg. Uit een algemeenen
aanval schiet Hazeweyer rakelings naast,
en even Iaterzend t deze Be Quicker Lllclltvllart
nogmaals een scherp schot in waarbij
KUhne uit~oopend redt. Eenmaal schiet
Hazeveld nog langsden DuitschendoelRecord zondcr piloot
verdedlger, maar de heel' v:lnWelzenes,
die den niet moeUijken wedstrijd zeer
geed leidde, keurt dit doelpunt wegens Een lIur zonder bestllurder in' de lllcht !
een tevoren door den Groninger begane
Par ij s, 2 Dec. (Transoceal). Een
overtreding at.
Met Noord-Duitschland in den, aanval l'ecord in de annalen del' lnchtvaart
komt het elnde van deze, na de rust werd heden gemaakt door een militair
vliegtuig, dat meer dan 1 uur in de lucht
mindel' belangrijke ~ntmoeting (4-2).
bleef nadat de Ibestuurder, een jeugdige
leerling van de vliegschool te Bourges, er
De V. lB. O.-colllpetitie
met een 'Valscherni uit was gesprongen.
De ,jeugdige vlieger,. die eenzijner
IIET WEDSTRIJDPROGUAMMA
eerste isolo-proefvluchten maakte,! beyond 'zich kort nada t hij was opgesteZaterdag
gen in een dichte wolkenbank en besloot spoedig zich in veiligheid te stelRes. Ie kI. A.
len door uit het toestel te springen.
S. V. J. A. 2 - T. N. H. 2
Het vliegtuig, waarvan de lhotoren voL
B. V. C.-terrein Ie kracht bleven loopen, zette zijn vlucht
Vios 2 - Hercules Z
Vios-terrein zander bestuurdel' voort, daalde van tljd
Res. 2e kl.
tot tijd tot een hoogte van ongeveer 20
V. V. M. 2 - Oliveo 3 C. R. C.~~enein meter boven ciengrond en stortte t~n
4e klasse A.
,_.......
.slotte ~er in cen bosch op ongeveer
,So V. B. B. 5 - Vios 5
70 K.M'. van het pl,lnt van vertrek na een
Planten- en Dierentuin-terrein pilootlooze vlucht van 'ongeveer een uur.
Sparta 4 - B. V. C. 5
Sparta A-hrrein
.i\lollisons Recordvlucht
4e klasse B.
.
Oliveo 5 - C. H. 3
Amy's r~corq ll~et y~rbeterd
Oliveo-terrein (Waterloop.)
U. M. S. 5 - S. V. J. A. ~
Mollison, die Woensdag te Kaapstad
U. M. S.-terrein
verwacht werd om 16 uur, kwam niet op
den vastges'telden. tijd aan en evenmin
Zondag
later, ter,wijl zijn overvlucht nergens
Ie klasse
werd waargenomen.
Oliveo - S. V. J. A.
Gisteren
trokken reddingsbrigades
Hercules-terrein (Deca-Park) erop uit ,om den ivermisten Mollison op
Res. Ie kl. B.
te sporen. Men slaagde eral'spoedig in
B. V. C. 2 - U. M. S. 3 B.V.C.-terrein de vliegers te ontdekken. Zij bleken 'zich
Res. 2e kl.
te bevinden biJ Bredandorp, 70 mijl van
Vios-terrein Kaapstad verwijderd, waar ziJ wegens
Vios 3 - 'r. N. H. 3
3e klasse
benzinegebrek gedwongen waren te lan8. V. J; A. 4 - Sparta
den.
Oliveo-terrein (Waterloop.)
Hedenmorgen wedel' opgest~gen arri4e klasse A.
.)
veerden zij te Kaapstad, niet geslaagd
C. R. C. 2 - Hercules 4 C.R.C.-terrein echter in hun lpoging om Amy's record
4e kl~sse B.
t€: breken.
Sparta 6 - Vios 6
Sparta A-terrein
V. K. J. B. 2 - B. V. C. 4
IIeynuuls len Sluyter
Konlllgsplein N.O.-terrein

Londen
I

~

-.

\V. I. K.

TL'l

----ootlIi4tr.---

·m08'"ee~ie

VOE'fBi\L 'IE DEPOK .

•

•

qeeh jot;! ~

De gisteren gespeelde wedstrijd Jnternatlo 1 - I. M. I .. W. 2 In de derde klasse eindigde rnet 1-4..
.

,Goede .~eel's Ie s peelhelft

Ongetwijfeld was de eerste speelhelft
cde be~te van de Nederlandsche ploeg, al<dus de Msb. Toen trad speciaal de voorlhoede- door haar open en snel' spel derlluate gevaarlijk op, dat de steeds stijgen_
de score geen verrassing mocht heeten.
De Duitschel's waren en verdedigend
«en aanvallend op he~punt van afwer!king onvoldoende. Zij plaatsten veelal
goed en stelden zich' qjtstekend op, doch
aan schot ontbrak het de door het uitwallen van enkele cracks sterk gehaven<de voorhoede ten eenenmale. De krachttig gebouwde verdedigers ~nisten.te vaak
mm :petrouwbaar te mogen heeten. DoelIman KUhne kon aan de vier doelpunten
,weinig doen.
I

-

6 4 1 1 9 22 10 1.50
5 3 2 6 18 15 1.20
7 4 - · 3 8 .,26 26 1.14
e 2 - 3 4 20 29 0.80

BATA VIASCIIE I{ANTOOR VOE'fBi\L,
BOND

Een verdiende 4-2 zege
Na de poovere verrichting in den
Iaatsten oefenwedstrijd tegen -het
Oosten, stellig onverwacht maar
niettemin volkomen verdlend, heett,
naar de telegrammen reeds summler
verrneldden, Noord-Nederland Zondag 22 Nov. in Leeuwarden, voor circa 6000 toeschouwers, een 4-2 overwinning' op Noord-Dultschland behaald.
De gasten brachten een elftal in
het veld; dat op het punt van posltie klezen en balbehandeling zeer
geed werk leverde, doch het in afwerking moest afleggen tegen het
meer open en productievel' spel, dat
de gastheeren vooralin de eerste
hcItt toonden.

6 6 -

Hendel en Nijverheid

Quist aan het woord
PeJ'l'Y, Cochet en Norman Brooks, allen eX-Wimbledon winnaars, en thans
professionals, he.bben onlangs de hoop
uitgesproken, dat open tennistoernooil1.n
tusschen amateurs en professionals
spoedig tot stand zouden komen.

V. F. K. Dec.

aanb.

" 4.60

" 7.45

(Nadruk verboden).

DE lUARKT TE BATAVIA

Bat a v i a, 4 Dec. (Eigen dienst).
Palembang Robusta Dec./Jan. f 13.nom..
,
. Lampong Robusta Oec./Jan.· 15%
1 13,50 vraag.
Wit te Muntok peper Dec.! Jan. f.o.b.
Banka f 17,50 vr., 118.- aanbod.
. Zwarte Lampong Dec./Jan. (e.~. Ba-.
tavia) 1 9,50 vraag, 1 9,60 aanbod (e.k.
Telok Betong) Dec./Jan. 1 9.- vraag,
1 9,20 aanbod.
, Citronella D.ec./Jan. f 1.25 vraag.
DE lUi\RKT TE

SOERi\B~\Ji\

So era ba j a, 4 Dec. (Aneta). De
Te dien aanzien verklaarde Adl'ian tweedehands suikermarkt bleef onverQuist, de uitstekende jonge Australis'che anderd en stH.
Davis-Cup-speIer, dat deze open toerDe Nivas verkocht voor consumptie
nooien er in aIle deelenvan de wereld 1579 tons ,superieur.
binnen enkele jaren stellig zullen ko- . Rubbersheets 34% vraag.
men. Quist zeide, dat de tennissport
Crepe 35% vraag.
in eel). overgangsperiode verkeerde en
De markt was stH.
dat men er zich naal' moet schikken,
KoHie ready en Jan./Maal't f 17.dat het beroepsspel zou blijven en dat gedaan.
de open toernooiell in het verschiet
De markt was vast.
liggen.
.
Norman Brooks zeide onlangs nag, dat
..Valuta-stabilisatie
hij gaarne den scheidingsmuur tusschen
amateurs' en professionals zau zien wegEen wellS<lh van de Kleine Entente
vallen. Hij geloofde nog net zoo in de
open toernooien ·als hij dat deed in 1928,
P r a a g, 2' Dec. (Transocean). De i
toen· hij met een defgelijk voorstel op
gouverneurs
van de circulatiebanken van
een vergadering van de o'lde Internationale Lawntennis Federatie aankwam, de staten del' Kleine Entente hebben na '
afloop van hunne besprekingen, tijdens,
echter zonder succes.
welke de internationale economische siOok betreffende het win~len van de tuatie twerd bestudeerd, in het bijzonDaVis-Cup liet Quist, zich uit, nu Perry del' in verband met de gevolgen van de
devaluatie-maatregelen del' goud-blocprofessional is geworden. '
.
landen, met algemeene stemmen een
"Engeland zal zonder Perry danig in resolutie aangenomen, waarin wordt gehet nauw zitten om de cup te behou- wezen op de noodzakelijkheid van de
den", zeide hij. "De kans van Australie stabilisatie del' wereld-valuta's als voorlijkt nogal goed, den vonn van Vivian waarde voor een economisch herstel.Mc Grath in aanmerking genomen. Zijn
In de resolutie wordt er ook op aanspel was tijdens ons uitkomen in Europa gedrongen dat de intel'nationale betaeen plezierige attl'actie en met hem Hugen zullen worden vel'gemakkelijkt
kunnen wij een sterk team op de been door de opheffing van de bestaande
brengen".
hinderpalen.

1:',

,
van VriJtlag ~1: December
~
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Ultgesproken

Examen Stenografle en
schrijven,

~lachine

Bij vonnis van den Raad van Justitie
Machineschrijven: Aangerneld 67. Terugvan 4 December 1936 is uitgesproken
getrokken 5. Afgewezen 10. Geslaagd 52, de
het faillissement van:
Dames: G. J. Aalbers, Y. E. Abalain, A. Anderson, J. C. Bart-elings. L. E. C. Bergumin,
Kle Tjin Hap, koopman, handelende C. Blazer, A. 8. Bolang, Th. M. Carli, J. G.
onder het merk Kie Tiam Goan, Gang E. Coreelmont, W. de Dreu, F. J. Glazer, A.
Hogel. E. H. G. B. '1'h. Jonker, W. F. A. Kleis,t.
Orpa Batavia;
W. J. C. Lefrandt, L. Lehnhausen, A. D.
van Leyden, P. E. de Lint, 1. Mandersloot,
Tan Hwat Tjioe, koopman, wonende I. L. Meijer, J. E. Moddejonge, E. van Nieuwenhuizen, E: W. Philippus, M. Portier, N.
te Tjitjoeroek.
Rafiqi S. Ratulangie. M. A. Sanders. en.
M. schefer, I.A. van Schijndel, P.C. Siahaya,
Opgeheven M. Th. M. Smissaart, E. W. J. Supit, J.
Swart, V. E. Swart, Tiamah. A. A. M.
Bijns, B. Toers Bijns, B.N. Vil1k, J.E.
Bij vonnis van den Raad van Justitle Toers
de Water, R. P, Wielandt; en de Heeren:
te .Batavia van 4 December 1936 is op- Abdoerahrnan, A. Djabar, Gouw Bok Lim,
geheven net tatlllssement van:
F .. E. v.d. Heijden. tdroes Mangkoeboeml,
G. K. Lantang, Lie Eng Tjoei, R. Moh. Asik,
G. F. Peters, A. R. S. D. Ratulangie. SaJ. Latuasan, gepensionne~rd ambte- E.
noesi, D. L. Siahaya.
naar, wonende te Batavia-Centrum,
Gang Djaksa No. 11, Ls.v.f.v.b.v. ddo. 4
Machineschrijven 60· lettergr. p. min.:
Aangemeld 2. Geslaagd: de Dames A. LehSeptember 1936;
W mann en A. Voorneman.
Hadji Samsoeri alias Moes, zonder
Steno Ned, 130 lettergr. p. min.: Aanberoep, verblijvende in Landsgevangenls gell1"~ld 37. Afgewezen 3. Geslaagd 34, de
te Indramajoe, i.s.v.f.v.b.v. ddo. 18 Sep- Dame~: G. 'J. Aalbers, Y. E..Abalain, J. C.
'b
1936 .
Bartelmgs, L. E. C. Bergamm. C. Bl~zel',
t em er
,
A. S Bolang, Th. M. Carli, A. E. van Demse,
Ban Ek Ooan, koopman, handelende E. A. van Galen, M. A. van Hoven, J. J.
onder de benaming Ang Kong Tjian, Kleefstra, W. F. A. Kleist, M. L. Lefrandt,
wonende aan Tongkangan 47 Batavia W. J. C. Lefrandt, A. Lehmann, L. Lelmhau. '.
'sen, B. de la Fosse. W. C. C. Magnee, I.
l.s.v.f.v.b.v. ddo. 28 October 1936.'
Mandersloot, W. O. Martijn, Ch. Meijer, J. E.
Tambi Mobamad Kaus bin Siti Ma- Moddejonge, E. van Nieuwenhuizen, J. Piemat, Klingalees, wonende in de kampong p~rs, M. A. Sand~rs, L. A. Saueressig, p. C.
Qengkoebangan district Mempawa Ilir Slahaya, B. N. Vmk; A. Voomeman; en de
t . J ,
•
'
Heeren: Gouw, Kwat .Hong, Koa Tjeng Ho,
onderafdeeling Mempawah,
afdeehng B. A. P. Mierop, L. J. W. Schaad, en J. G. A.
Singkawang, Residentie Westerafdeeling Turangan.
van Borneo, Ls.v.f.v.b.v. ddo. 18 Mel
Steno Ned. 165 lettergr. p. min.: Aan1934.
gemeld 6. Afgewezen 2. Geslaagd 4, de Dames K. Brouwer, L. EV'Crts, J. F. M. Groeneveld en Th. J. Horchner.
- -.
- -

-------_._--- -
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Scheepsberichten
----...---DE HAVEN VAN TG.-PRIOK

l\angekomen 3 Dec,
Eng. m.s.. ,Pemith Castle", gez. Kelly, van
New-York en Pamal10ekan Agt. MUller & Co.
N.!. S.s. "G€n. van G'een", gez. Dopheide,
van' Semarang en Cheribon, Agt. K.P.M.
Ned. m.s. "Phrontis", gez. van Heel, van
Makasser en Indramajoe, Agt. M. Watson.
. N.J. s.s. ,,8idajoe" ,gez. Cleveringa, van
Kalianget en Cheribon, Agt. K.P.M.
N.r. s.s. "Kidoel", gez. Zuidema, van Pelaboean Ratce, Agt. K.P.M.
Duitsch. m.s. "Heidelberg", gz. Schaefer.
van Hamburg en Tg. Balei, Agt. MUller en
Co.

Steno Ned. 200 lettergr. P. min.: Aangemeld: 1. Ge5laagd Mej, F. J. Glaz(:r.
Steno Eng. 100 lettergr. P. min.: Aangemeld 12. Afgewezen 2. Geslaagd 10, de Dames: E. Blom, L. Everts. Th. E. Lenunens,
p. F.. de Lint, C. E. Meulders, S. Simon, L.
A. Saueressig, C. Ukkerman, A. L. Wolvekamp en A. van Zanten.
'
Steno Eng. 130 lettergl'. p. min.: Aangemeld 1. G-eslaagd meJ, A. Th. Moojen.
, .Steno Frallsch 100 lettergr. P. min.: Aaugelneld 2. Geslaagd de Dames A. 'Th. M
Groeneveld en M. C. 10'. Hoogenboom.
Steno Dtlitsch 100 lettergr. P. min.: Aangemeld 4. T'eruggetr, 1. Geslaagd 3, de Dames J. F. M. Carli, A. 'Th, M. GrC€neveld en
A. Rtsgel.
Steno Duitsch 130 lettergr. P. min.: Aangemeld 1. Geslaagd mej. t. Kielich.

TJIBADAK.

Vertrokken 3 Dec.

N.I. 5.S. "n'oui", gez. Corten, 11Mr Semarang.
N.I. s.s. "Sl. v/d Beele", gez. v. Dieren..
donck, naar Kroe, Benkoelen, Indl'apoera,
Padang en Bintoehan.
N.I. s.s. "Van. Outhoorn.", gez. Poedel' naal'
Cheribon en Singapore.
'
NJ. 5.S. "Gen. Michiels". gez. Meijer, naar
Oosthaven en Merak.
•

Vaor abonnementen, klachten om·'
trent bezorglng van het

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD
enz. geUeva men zlch te wenden tot

TOKO

BOGOR

PROVISI1<]N
TelefO.on

Elf

DRANKEN.

No, '7 (zeven) .

.R'adio-programma's

.

VRIJDAG
Nit'Olll

,

17.30
18.03
18.15
19.00
19.20
20.00
20.10
21.00
22.00
22.30

Batavia I 126 M.
Lichte gramophoonmuziek (zendera
PLP en Soerabaia 1').
Bijbelsche vertelling voor kinderell,
Theemuziek.
Persberichten.
Elck wat wils (serieus).
Gramophoonmuziek.
Causerie "Armenzorg".
De Caroline Crooners.
Hollandsche cabaretliedje3.
Sluiting.

B. I{. V.
•

Batavia I 157.89 1\1., Batavia II 61.66 ill.
. 17.00 Gramofoonmuziek.
17.30 Persberichten.
17.4() Vervolg gl'amofoonmuziek.
18.00 Marschmuziek. •
18.15 Padvindersl1alfuurtje.
18.45 Richard Tauber zingt.
19.00 Radiocursus in St~nografie ,,01'00te".
19.30 Militail"e muziek.·
20.15 Het Mal'€k Weber Ql'kest.
21.00 Cocktail-prQgramma: Serieuze muziek.
21.30 Dansmuziek.
22.00 J;>hohi-relay. Causerie: "Wat verlofgangers gaarne willen weten".
22.20 Gramofoonmuziek.
22.30 Phohi-relay. Causerie: l,Heimwee".
22.50 Gramofoonmuziek.
23.00 Sluiting.

.Balldoellg P. 1\'1. Y.
17.00
18.00
18.20
18.40

19.00
19.30
20.00

21.00
21.30
22.50

2,3.00

58,03 M. en 90,63 M,
Theeconcert.
Piano- voordracht.
Ha waiianmuziek.
Persberichten. Op 90 M.: Muzikaal
programma.
Orgelconcert.
Drs. G. van Wingerden spreekt over
Antoon Coolen.
'
Concert door llet orchester Schonberner
Tussch'cn 20.00 en 22.00 heruitzen",
ding interessantste gooeelte Phohiprogramma.
Model'ne composities.
"Cavalleria Rusticana",
Dansmuziek.
SluiUng.

Nh'OIU
17.00
17.20
18.00
18.15
18.45
19.00
19.20
19.30
~,OO

(1\Iulciscb)

BatavIa II 190,
Gambal!g Yang Khim-muziek.
JavaanSche gamelanmuziek.
Krontjongmuziek.
Padvil1dershalfuurtje.
Morlerne Chineesche muziek.
Nieuws.
Belloni-Orkest.
Persoverzicht door den heer O.
Koesoemaningrat,

Katjal)1-0rkest,

I

Batavia. 11 190. Prlok 99
22.30 Katjapi-Orkest (vervolg).
23.30 Sluiting.
Balldoeng 11"103
17.00 Soendaneesche liederen,
17.30 Krontjol1gmuziek.
Bamloeng II 103, (p~nl 45 tot 22,00),
18.00 Chhlees.che muziek. \
18.30 Javaansche gamelal1muzi-ek.
19.15 Eenige l·umba's.
19.30 Krontjongmuziek,
20.00 Balineesche g·amelan1l1uziek.
20.15 Arnboneesche liederen,
20.30 W(ajatng-orangtooneel.
'21.00 SOendaneesch kluchtspel.
21.15 'Hawaiianmuziek.
21.30 Britsch-Indisch Orkest.
22.00 Soenllaneesche lied.eren.
Bando-eng Ii 103, P~IN 29, YDC 20
22,30 Britsch-Indisch Orkest (vervolg),
2'3.00 Belloni-Orkest.
23,15 Chil1eesclle muziek.
23.30 Sluiting.

21.00
21.05
21.10
21.25
21.40
22.00
22.15
22.30
22.50
23.00

25.57 M,
Wilhelm us,
Gramophoonmuziek.
Persberichtel1,
Vergadering Phohi-Club.
Viool-recital,
Wat verlofgangers gaarne
weten, causerie,
Viool-recital,
Causerie: "Heimwee lJ ,
Gramofoonmuziek.
Sluitin8'.

~_

~---~-------------------------_.---_. --.. . . ~ ..--

~Iarille
J

Overgepl. van den Onderzeedienst naar
ill'. Ms. "Sumatra" de officier van Administratie del' 3de klasse E. S. H. ASSEN..
-----01111.~-DELFT DB CONINGH.
Verkeer en Waterstaat
Overgepl, van Hr. Ms. "Sumatra" naar de
Martnekazerne "Goebeng" d'~ officiervan
Tijdelijk belast met de waarneming van Admintstratle del' 3de klasse F W. J. TEN
de betrekking van technisch ambtenaar Ie HOET.
klasse bij den Post-, Telegraaf- 'en Telefoondienst, J. C. DE CROOY, tevoren techYolksgezondhekl
nisch arnbtenaar 2e klasse bij idem.
Benoemd tot Hoofdopzichter bij 's Lands
Belast met de waarnerning del' betrekking
Waterstaat en toegevoegd aan den Gouveropzichter bi] heb Hoofdkantoor van den
neur van Celebes' en Onderhoorigheden, A. van
Dienst der Volksgezondheid, Th. A. MARBESSE, ambtenaar op rnon-acttvtteit, laat- THER~~,
ambtenaar op wachtgeld, laatstestelijk hoofdopzichter van de Landsgebou- lijk hoo(dopzichter
bij voormeld Hoofdkanwen.
~oor.
.
Benoemd tot hoofdopzichter bij de S. S.,
Met ingang van ultimo December 1936, op
R. SOEHANDA, en. L. W. ANREAS betden
verzoek eervol onthevenvan de tijdelijke
opzlchter Ie klasse bij gencernden dtenst.
Benoemd tot lngenieur bij '5 Lands Wa- waarneming del' betrekking van verpleegster
terstaat, ir. L. VAN GEUNS, ambtenaar op Iste klasse bij' het krankzinnigenwezen te
non-acttvttett, laatstelijk ingenieur bij Buitenzorg, mevr, J. H. JANSEN geboren
's Lands Waterstaat metbepaling dat hij VAN STRAATEN.
\\ordt toegevoegd aan den Resident van
Palembang om te worden werkzaamgesteld
bij de werken, uit te voeren ten last'~ van
het buitengewoon uitvoel'recht op bevolkings'Geplaatst bij de Generale Tl1esaurie van
rubber.
Benoemd tot Ie commies bij 's Lands Wa- het Departement van Financien de wd.
terstaat O. Ch. VERHAGEN, ambtenaar van schatkistambtenaar 3de klasse J. JANSSEN
buitenlandsch v'erlof terugverwacht laatste- bij het Centraalkantoor '1001" doe Comptabi:
lijk commies bij 's Land.s Waterstaat met liteit te Batavia, de schatkistambtenaar 3de
bepaling, dat hij tel' beschikking wordt, ge- kl. SAJID OESMAN bin ALI AL DJOElt'FRY en bij het Kantoor voor de Administrast'eld van de Provincie Oost-Java.
Benoemd tot bedrijfsambtenaar bij de tie van Landskassen te Batavia, de GeneHavenbedrijven en toegevoegd aan den Di- rale 'Thesaurie vall het Departement van
recteur del' Haven Belawan J. C. C. POP- Final1cien en's Lands kas te Weltevred'en.
PE ambtenaar op non-activiteit, laatstelijk
Benoemd tot administrateur van Finanbedrijfsambtenaar bij idem.
cH~n en geplaatst bij de Generale Tl1esaurie
Overgeplaatst naar h'et Departement van van het Departement van Financien IJ S
V. en W. met gelijktijdige eervolle onOlef- BARON VAN DER FELTZ, ambt'enaar' op
fing van zijn tel' beschikkil1gstelling van de nonactief in Nederland met het m.s. "Johan
Provincie Oost-Java, de ingenieur bij van Oldenbarnevelt" terugverwacht laatste's Lands Waterstaat, ir. L. A. ALTING lijk die betrekking bekleed hebbende.
MEES.
.
Benoemd tot ingenieur bij 's Lands WaIn- en Uitvoerrechten en Accijllzen
terstaat ell met bepaling dat hij t'erbeschikking wordt gesteld. van d'e Provincie OostTijdelijk belast met de waarnemiI1g de~'
Java, de ambtenaar op non-activiteit, laat- betrekking van klerk bij het HoofdkantoOl'
stelijk ingenieur bij idem, ir. W. H. STEEN- van den dienst del' I.U.A. mej. F. WAROKAART.
KA, thans particulier. .
Wegens gew1chtige redenen, met irlgang
o'ntslagen. op verzoek met ingang van 23
van 1 December 1936, te verleenen een bin- Dec'~mbel'
wegens volbrachten dienstllenlandsch verlof voor den tijd van drie tijd eervol1936,
en met recht op pensioen uit
maanden, buiten bezwaar van den Lande 's Lands dienst,
A. JACOBS am'btenaar
aan mej, MARIE MOCODOMPIS, commies 3de klasse bij denJ, dienst
del' I. 'V. en A. te
blj l1et Hoofdbestuur van den p.'T.'r.-dienst. Belawan.
Ontslag'en eervol uit 's Lands dienst, mevrouw C. W. BOEKHOLT geboren PECH&f'~
LER, Ie klerk bij het Hoofdbestuur van den J'M"T ~ ~ 2 :
,-'"----_
...
P.T.T.-dienst, il~gaande un. Nov. 1936.

..

-

_-~

B'evolking von Batavia

lUijnbouw

Verleend een binl1'enlandsch vel'lof voor
den tijd van een maand, g'creke11d van 10
OEVESTIGD
November 1936, wegensziekte, door te brengen te Bal1doeng, aan B. KATARSKI, mijnJ. M. van Bemmel, Kemajoran No 4
bouwkundig opzichter 1e kI. bid Dienst v/d
G. L. M. Doeve, O. Tamarindel. No. 171: P:
Mijnbouw.
.
.Mouthaan, Kramatbaroe W. No, 4, B. F.
Elliott. Gg. Aboe No, 4. R, F. Lantang, KreP, 't, T:-dienst
kot No. 75, H. J. v. Leeuwen, Rivierlaan No
22, O. E. van Leuvel1, Kon. pl. West NO.4:
Geplaatst te Batavia-Centrum de herbe- J. H. Peeman Hospitaalweg No 5 T Smit
noemde Controleur lste klasse R. POSTHU- Keb. Sirihpark No. 39, F. Story: K'eniajorali
MA.
~
,
No.4, K. van vuure,' Theresiakerkw. No. 72.
Overgeplaatst vall 13engkalis naar Pematangsian;tar de klerk MARAH ZAINOELiM¥
ABIOIN.
Bendemd tot mantl'i teekenaar bij het telefoonnet te Batavia SO'E:PARDAN beambte
op wachtgeld laatstelijk mantri topograaf bij
den Topografischen dienst te Makasser
Overgeplaatst van Amboina naar Soerabaia de ambtenaar 4de klasse T. S. SONG.

MaUh88tj~S' ·Trothn

10.01 Oramofoollmuziek. (AllMn op Batavia 1),
11.00 Vervolg gramofoonmuziek.
14.15 Dansmuziel~.
15.00 Sluiting.
17.01,.' Gramofoonmuziek.
17.30 ' Persberichten.
17,45 Vervolg gramofoon1l1uziek.
18.0t Gevarieerd progranuua.
19.15 Vocaal halfuUl'tje,
19.45 BUitenlandsch overzicht door .dt.
L. p. Jansen.
20.00 Draai-orgel.
20.15 Humoristische voordracht,
20.30 Hollandsch cabaret-programma
21.30 Dansmuziek,
.
21;50 ~hohi-relay: Van mail tot mail in
Holland.
.
22.10 Phohi-relay: De 'Troubadours
23.00 Sluiting,
'

20.30 Nieuw3 en, hleded€elingen.
20.50 Verslag cricketmatch.
21.10 Oramophoonmuziek.
21.10 Sluiting.
Zenders: GSII 13.07, OSf 19,82, aSB 31.55
21.30 Big J3en. Concert B,B.O. Northerll·
Orkest. /
'
22.15 "Scientists at work", causerie.
22.35 Vioolsoli van Kreisler (gramophoonplaten).
22.50 Eddi'e pol~ in j,'l~\Visted TUnes",
,23.10 Verslag cncketmatch,
2330 "The house fairy", hoorspeJ.
2,(00 Nieuws en mededeelingen,
0.20 Tango·s.

Paris·Cololliale
Zender TPA 2. 19.68 M.
Volksli'€d.
Concert (relay Radio-Paris).
Nieuws (Engelsch).
Concert (vervolg).
Nieuw3.
Concert (vervolg).
Literaire causerie.
Actualiteiten.
K:Jloniale koersen,
Concert.
f
Koersen,
SluitinIJ,

18.25
18.30
19.30
19,45
20.15
20.45
21.30
21.40
21.50

22.00
23,25
2·3.30

6.00
9.00
'10.00
11.00
13.00
14.30
16.30

Bnlltloeng P. 1\1. Y.
,58,03.U, en 90.63 M,

Gramofoonmuziek,
",'
Lichte muziek
Voormiddagconcert.
Arie Noot'cboom en zijn ensemble.
Lunchmuziek,
Sluiten.
Uitzending del' officieele trekking
van de P.M.Y.-sweepstake
.
·17.00 Theemuziek.
17.30 st. Nicolaas-feest.
19.00 Accordeon: bands,
19.20 Persberichten. Op 90 M. : Muzikartl
programma.
19.40 .Operett-e- fan tasieen.
2'0..00 Martha Eggerth - Herbert Ernst
Groh ~n Robert Gad~n's orchestra.
20.30 Potpourri's,
21.00 Amusement$muziek.
22.30 Hawaiian syncopators.
23.30 Radio cocktail,
24.00 Sluiting,

Ilolue (E. I. A. R.)
Golflengte 25,,1 ~I. Azle-ultzendlnr
20.30 Nieuws,
20.40 Viool-recital,
20,50 Causerie.
21.15 Nieuws (En~lsch).
21.30 Vocaal en instl'umel1taal concert.
22.15 Causerie,
22.30 Nieuw8.

Phohi

1930

~----~!_------------_._---=----!~_._-----~------------

Off. Berichten

Instituut Blom

FAILLISSE.UEN'fEN

f2E5-¢2ZS .

.

willen
Nh'Olll

NirOlll

ZeeSCll
Zel1de~:

DJ:E 16.89, DJQ 19.63 (vall
20,30 uur), DJB 19.71 en DJA 31,38
18.25 Volkslied.
18.30 Lichte muziek,
19.30 Nieuws (Engelsch).
, I, I
19.45 Lichte muziek,
20.25 Gl'oeten ann. de .luisteraars,
20.30 Nieuws en"economisch overzicllt
20.45 Rijn-liederen.
. .
21.30 Nieuws en econo)nisch overzicht
(Eng. DJE 'en. DJQ. Ned. DJA ell
DJB).
21.45 Radio-journaal.
22.00 Voor de jeugd,
22.15 Gevarieerd programma.
23.15 Sonate in d kl. t. van Mozart.
23,30 SlUiti~g.·

6.30
6.45
7.00

8.00
11,03
11.30
12.00
12.03
13.20
13.30
14.00
14.20
14.30

18.03·
19.00
19.20
20.00

B. B. 'C.
Zellders: GSII 13.91, GSF 19.8~
18.30 Big Ben. Variete,
18.47 "Under Big Ben", causeri~,
19.02 Rutland Square- en New VictoriaOrkest.
19.20 "Tommy Tune's Tours" no, 3.
19.40 Cello-re<:ital.
20,00 B,B,C, Dansorkest,

10.00
10.40
11.00
11.40
12.00
12.30
13.00
14.00
17.00

20.30
21.30
22.00
24,00

Batavia I Itl.l M~
Gymnastiek.
Luchtige gramofoonmuziek.
Gramophoonmuziek (aIleen over de
5 archipelzend'ers),
Sluiting,
Medische cause11e.
Serieuze muziek.
Weerbericht.
Matinee Nirom-Orkest,
Persberichten. .
Dansmuziek.
Populaire gramophoonmuzi'ek.
Persberichten. (herhaling).
Sluiting.
Sint Nicolaasfeest voor de kinderen.
Persberichten.
Elck wat wils (populair).
Sint Nicolaasprijsvraag: Hoorspel.
Concert Nirom-Orkest.
Hollandsche potpourri's.
Dansmuziek.

19.00
19.20
20.00
20.30

B. R. V.
I 157,89 ~l., Batavl" II 61,66 M.
7.00 Ochtel1dconcer~,
8,30 SlUltiUi.

Batavia. II 190
Javaansche game-lanmuziek.
Arabische muaiek.
Soendaneesche liederen.
Chineesche muziek.
Hawaiianmuziek.
Bel1oni-Orkest,
Gevarieerd krontjong-programma,
Sluiting.
Concert Javaansch Gamelan-Orkest
,,~iromo Sedjati".
Nleuws.
Javaansche gamelanmuziek.
Oostersch "Elck wat wils"-programma.
Ractiotoone'el \ vall "Pangliboer HaU".

~luiting.

Ba~.\via

J

(~Ialeisch)

24.00 Sluiting.
Bandoeng II 103
10,00 Krontjongmuziek. Ketoprakliederen.
Soendaneesche liederen. Chin'eesche
muziek, Maleische liederen.
12.30 Sluiting.
BUlldoeng II 103, PLP 21
16.30 Sint Nicolaasfeest in de stUdio.
Balldoeng II 103, P~lIl 45 (tot 22.00 uur)
18,00 Javaansche gamelanmuziek,
18.30 Soendan'eesche liederen,
19.00_ Nieuws.
19.15 HawaJianmuziek.
19.30 ~rontJongmuziek.
20.30 Radio.tooneel.
24,00 ~l\l1thli,

Academische
•

Fcmilie-Berichten

Exomens

IN NEDERLAND

BUITENZORG

. i

Amsterdam

18 Nov. - Bevorderd biJ de Gem. Univer- 12 Nov. Hardy Victor, zoon van A. F. de
siteit tot arts mevr, C. A. van Royen-BoGroot en M. Sheilds.
gaerdt te Gouda en de ~eren C. J. Dekker
Robert, zoon van J. Zeylemaker ell.
en O. A. Abas te Amsterdam en geslaagd 15
A. M. E. Vlaskamp.
voor het Ie gedeelte van het arts-examen 18 " Constance, dochter van G. R. Ande heel' R. W. J. Schreuder (Benteng, N.
tho
en Toenem.
O.~.
W
LOUiS Lucardi, zoon van G. F. SchifGeslaagd voor het candidaatsexamen in de
ferling enM. M. Bellmann.
wis- en natuurkunde me]. C. de Ruiter en 20 " Eveline Eltsabeth, dochter van J.
de heeren J. F. Arens- en J.Hoogschagen.
W. Reemer en Djiah. '
19 Nov. - Geslaagd voor het candidaats- 23 .;r Andreas Hendl'il) Frits, zoon van H.
examen in de geschledenls de heel' J. F.
Djilantik en Djoebaedah.
Engel'S en voor het candtdaatsexamen in de
economische wetenschappen de heeren K. de
Gehuwd:
POUS (met lor) en S. C. Bakkenist,
20 Nov. - Geslaagd aan de Vrije Universltelt voor het cand.vex. klassieke letteren 18 Nov. L. Panhuyzen en. Tan Elvira.
" A. L. Hahn en A. D. Wolff.
H~.A. L. ·v.d. Linden, te Amsterdam (cum 18
25
J. Th. van den Broek en vrouwe
.
laude).
Niam.'
J..eitlen 2'5
T_
M • W • P • W agenma k ers en N J
"
<T.
A. Bolis.
.
17 Nov. - Geslaagd voor: candidaatsexamen Indisch recht de heel' A. N. MoleSOE.RABAIA
naar, doctoraal 'cxamen geneeskunde meL
E. E. Coronel en de heeren W. M. Fokke en
(Opgave 23 tim 27 November 1936)
J. Auer. Candidaats~xamen wis- en natuurkunde letter L, ae heel' H. A. Weber.
18 Nov. - Geslaagd vaor cand.-examen
Geboorten:
rechtsgeleerdheid de heeren A. G. F. Finze,
C. A. Bentjnck en J. E. v.d. Starp; doct.- G, Meijer - de Villeneuve la Colette, z.
examen Indisch recht de heel' dr. H de J. ~. Thon - Villeneuve la Colette, z.
Boer.,
"
.
J. H. Buitink - Hoff, z.
19 Nov. - Geslaagd voor het candidaals- A. VO(lte - FabiUS. d.
examen rechtsgeleerdheid de heel' p. H. J. M. J. K. Muller - MO'el'land, z.
Wichers; voor het doctoraal examen Indo- D. N. Scholtz -Klaasman, d.
nesische taal 'en ,letteren de heel' O. K. L. L..J: Keukens - Schulmaijer, d.
Pel gel' ; voor het candidaatsexamen Arische L. J. Weir~tre - Jordan, d.
taal en letteren de heel' Paranavitana; voor J. H. Scheltema de Heere - van· del' Wahet doctoraal examen rechtsgeleerdheid mej.
teren, z.
M. Schroter.
H. E. Hoving. - Moerbe-ek, d.
Utrecht
.Ondertrouwd:
18 Nov. Geslaagd VOOl' het carld 'ex. Indi~ch Recht. R. N. de Boer, G. E. K. A, H. Nijk - M. L. Leerink.
W; A. van. penderen - J. A. van Lawick
Roskott.
•
.
'.
va~ Pabs~
19 Nov. - Geslaagd voor het Doct. E'x
. O. Stecher - A. H. de la Brethoniere.
Indisch Recht, Th. M. J. de Graal.
J. C. Jansen: - L.' E. van del' Linde.
Tilburg
Huwelijke.n:

.

17 Nov. - R. K. Handelshoogeschool;
Hoogeschool voor economische en sociale
wetenschappen. Geslaagd voor het candidaatsexamen in de economische en sociale
wet'erlschappen de heel' C. 0 J. J Terstegen, Nijmegen.
,.
18.Nov. - R. K. Handelshoogeschool hoogeschool voor economische en sociale weten-'
schappen. G-eslaagd voor het doctoraal examen in d'~ economische en sociale wetenschappen meL M. J. C. Cobben, en de heel'
R. E. G. Vissers.
RoUerdam
19 Nov. - Gepfomoveerd tot doctor in de
handelswetenschap de heel' J. p. Duyverman, g-eboren te Leiden, op proefschrift:
"De staatswetenschapl1en in het middelbaar
orlderwijs en het middelbaar onderwijs in de
staatiSwetellschappen" en stellingen. Geslaagd voor het candidaatsexamen in de
handelswet'enschap de heeren D. Menco, G.,
D. stuurop en M. F. Wagenaar,

II

'

Moerdoko -:, Sihmirah MarUm.
W. Nel1ssen - Hetty.
J. F. Stada' - M. CIt: Joormanll.
H. A. Tittel - J. E. Pex.
Overleden:
'Th. F. Anakotta, 4 mnd. m.
F. E. Moojen, 10 mnd. vr.
W. A. Noz, 59 Jr. m.
Mevr. de Wed. P. :?mith - Jonker. 86 Jr.
Mevr. M. van Nievervaart, 59 Jr.

Groningell
18 Nov, - Geslaagd voor hetexamel1 doctoraal rechten d'a heet J. K. F. Schonfeld.
19 Nov. - Geslaagd voor het artsexamen
euste gedeelte de heeren E. M. Heslinga en.
L. R. Hummelen. Bevorderd tot arts mei.
M. ,SCholtens, geb. toe Breda.
'

Nijll1e~n

Delft

I'

18 Noy. - Geslaagd voor het prop. ex.
17 Noy. - Geslaagd aan de R K universiteit
alhier voor het doctoraal' examen voor scheik. ing. de heeren T. F. Hastet en,
rechtel1 de heel' L. J. A. Wittkampf.
R. Wyatt,

I~onle

Phohi
25,51

(E. I. 1\. Il.)

Golflu,llgte 25," 1\1. i\zle-uitzendlng
20.30 Nieuws,'
I(
2'0.40 Vocaal concer~.
20.50 Causerie.
21.15 Weekoverzicht,
21.30 Concert.
22.00 Literaire causerie.
22.15 Mtlziek op verzCiek,
22.30 Nieuws,

~[

:U.OO Wilhelmus,
21.05 De TroubadourS. E'enSint Nicolaasprogramma,
21.10 Persberichten
21.20 De Troubadours,
21.30 Van week tot w~k, Causerie door
den heel' K, O. Koning,
21.50 Van mail tot mail in Holland
.
22.10 De Troubadours.
2~.OO Sluiting.

It

ANDERE ZENDERS

J

Zeesen

Nlrom I Buitenzorg 182 M., Cheribon 105
Zenders: DJE 16.89, DJQ 19,63 (van 20.30
M., Pekalongan 92 M" Soekabo'emi 193 M.•
uur), DJB 19.7! en DJA 31.38
Bandoeng 120 M., en de ,Archipelzendef8
18.25 Volkslied.
Eandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) en
18.30 Lichte muziek
29 M. (P M N), Soerabaia I, (Y 0 B) 25 M.
19.30 Nieuws (Engeisch),
tusschen 8.00 - 14.30,en 31 M. (Y D A) van
19,45 Lichte muziek,
6.30 -:- 8.00 en's avonds, Tandjong Priok
20.25 Groe.ten aan d'e luisteraars.
(Y D A) 50 M. tU5Schen 8.00 - 14.30 en op
2'0,30 Nieuws en economisch overzicht.
99 M. (Y D A) ,van 6.30 - 8.00 en's avonds.
20.45 D~ nieuwe maand wordt ingeluid.
Nirom Oost- en ~Iiddel1-Java.: Soerabaia
21.30 Nleuws en economisch overzicht II 196 M., 8el1larang 122 M., Malang 191 M.,
(Eng. ,DJE en DJQ, Ned. DJA en Djokja 181- M., Bolo 183 M., Tjepoe 186 M,
DJB) ,
'
DeR,V.: Buitenzorg 156.25 1\1., Soekaboe ..
21.45 Radio-journaal.
wi 142,18 1\1.
22.00 Causerie,
Radlo-Vert ~lldden-Java.: 161.29 M. en
22.15 Liederen van R. Franz.
88 M.
22.30 Dansmuziek.
Alg. Radio Ver. "Oost-Java.": 109.89 M,
23.30 Sluiting.
en 61.29 M.
Luyks Batavia (0,) 143.01 M., aUeen werk.
dagen,8% - '10 en 5% - 8 uur•.
Erres. W,.Java Bat. Y. D. O. 4 105 M.
(regelmatig op uren, dat de overige zend ..
B. B. C.
stations zwljgen),
Zenders: asp 19,60, GSD 25.53,OSC 31.3~ , Van WingeD, Pekalongan: 91.74 M., Bcerabaja 140 M., Semarang 103.09 M., Ma6.30 Big Ben. Verslag crick~tmatch.
gelang.91.H M., Madloen 107.53 M.
6.52 Dansmuziek.
.
Radio lIolvast, Soerallaja: 150.5 M.
7.00 Symphonie-concel·t B. B. C. EmSingapore, Z. H. I., 49.9 M.
pire-Orkest.
Pellang, Z. H. J .. 49.3 M,
8.00 Horace Kenney (cabaretier>,
KU3la L\Wlpur, Z. U.· E., 48.9:l en 110.10.
8,1Q Nieuws en 111eded·eelingen.
Philips-Radio, Eindhoven. elken Woel1s8.30 Sluiting.
dagavond op 19.71 M.
Pitsburg (U. S. A,) 48.86 M. vanaf 4 uUt
Zenders: Gsn 13,79, GSF 19.82
30.
Volkenbondslender (Radio Nations) 38.41
18.30 Big Ben. Cinema-orgelrecital.
en 31.2'1 M. reap. Zondag~ 6.09 - 6.45 en
19.00 Zang-recital (tenor).
8.15 - 9,45 uur.
19.15 Dansmuziek.
lIoiJrkonK, 49.06 M" 31.49 M., 19.75 M.
19.45 Kinderuur.
of 16.00 M. 15.40 - 22,4:0.
20.30 Nieuws en mededeeUngen.
Rio de Jane'1ro (BrazUUH 31,58 M, 5,30 _ '
20.50 Vel'slag cricketmatch,
13:15 uur (onregetmatig),
21.10 Gramophoonmuziek,
~Ielbourne (AustraliEn 31.55 M. Woen321.15 Sluiting.
dag, Donderdag, Vr~dag, Zatl'rdag 17.30 Zenders: GSH 13.97, GS ...' 19.82, GS~ 31.5~ 19.30 uur.
r . · .. •
.21.30 Big Ben~ "Empire magazim~" no 16 . Rome 31.13 M. en 23.4 M. reap. Zondag
2'J.01 Birmingham Hippodrome·Orkest. . Maandag, Woensdag, Vrljdag vana! 6,30 8.00 uur en. dagelljks 20.45 - 22.45; 6.30
22.30 Gevarieerdprogramma.
,1.30 uur.
23.00 Sportverslagen.
Madrid 30.43 M, 5.45 - 8.30 uur Zondag
24.00 Nieuws en mededeelingen.
1.30 ..... 3.30 UUT.
0.20 Dansmuziek,
Ruysselede (BelgHn 29.04 M, 2.00 - 8.~0
0.30 Sluiting,
uut.
\
) VMfcaau-sted 19.84 M. 23.00 - 23.10 uur.
. Budapest: Zondags van 21.30 tot 23.30
01' 19,52 meter, Maandags 8,30 tot 7.30 01'
PUl'is"Coloniale
32.88 meter,
Banrkok 19.20 M, Maandags van 20.30 Zender TPA 2, 19.68 M..
22.00,
•
18.25 Volksli~d,
Saigon 25.50 M. 19.30 - 22.00.
18.30 Concert (relay Ra.dio-Paris).
19.30 Nieuws (Engelsch).
.
19.45, Concert (vervolg).
l\Iuleische Zenders
20.15 Nieuws,
20.45 Concert (vervolg).
Nirom Bandoeng: 103 meter,
21.30 "Le message de Paris".
I;
NlrolU Soeraba.ja. II: 96 meter.
21,40 Juridische causerie.
Nlrom Semal'ang: 111 meter.
21.50 Koloniale koersen .
Nirom DjokjOl: 127 meter.
23.00 Concert (kamerrriu~lek).
~rl-tender Solo: 36.30 meter.
23.25 1(0etStn.
Vadel"~ DJO_Jill 87.97 mett",
'j

i

I

2~,30'

Slult1na',

VQ'~

BMl4oep, I It1.0~ mettr.

