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Periodiek komt de Nirom in dlscusste.
groote openbare instelllngen voltrekt zich altijd in bizonder sprekende
mate het woord dat men het niet Iedereeh naar den zin kan maken. Wij bij de
'krant weten daarvan mee te praten. Wij
vermceden dat de Nirom ook wet niet
,dEe illusie zal koesteren dat er ooit een
tiJjd zal kornen dat Ieder h~ar slechts
zral prijzen. Dat .komt, omdat het aItljd
nrog beter kan dan het is, en in ieder
gEeval and e r s kan. Men zal er zich
bilj moeten neerleggen dat smaken vers~hillen en dat, wat de een bizonder
aJanstaat, in het oog - of liever in het
0(0,1' lVali den ander niet deugt. Overiigens komt het ons voor, dat de cri\iek
0lP de Nirom telkens slechts komt van
bEetrekk'elijk 'zeer klei!1e groepen,. en dat
dEe groote massa met den Indischen omroep bes~" tevreden is. Dat geldt zeker
vcoor de lulsteraars buiten de groote ste'dEen , voor wie in vele gevalIen de Nirom
eam zegen des hem,els is. De tevredenen
z\Wijgen intusschen, en de critici laten
zi:ch mepstal zeer luid hooren. Daardoor
krijgt men weI eens een geheel verkeerdum indruk van den 0IDvang der. "opposi,tie"..
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De Nlrom
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,,'rhe l\'Iissillg Link"
Gesmeed tusschen Hongkong en
Manila

Toestan~

z. 1-1.

van den Poust

Salatr]

Welt. 2386, 2887 en 2888

Pluntntions

Kapitaalsafschrljving van 90 pet.

Iijdtnun tromhose

Naar de "Te:egraaf'" vernam, zal

TELEFO.ON:

Directeur : G. MOLENAAR'

De. Sularfssen

»an hecle/l,

UIlS

De in ambtenaarskringen met groote
belangstelllng tel'wachte beslissing om-

l Vier

I

Uladell)~

BINNEN1-A."lO

trent de salarlsmaatregelen is nog nlet
Opschorting del' salartsmaatregelen aan
afgekomen.·
\ de regeerlng vcorgest-e~?
, ."
.
,KapitaalsI'cducties hI] Kolomale Bank en
wet kunnen wij mededeelen, dat aan 1Salatri Plantations.
de regeerlng geadviseerd is, alle volgens
BUITENLAND

Z. II. de "Paus heert alle :audientles ' aan de op 11' December a.s. te houvoor onbepaalden tijd atgelast,
den buitengewone vergader.ng van
De ware aard van de ziekte van de~
aandeelhouders in de Cultuur Mij.
II. Vader is, trombose bij de Ilnkerknle,
Salatri Plantatjons eenvoorstel gealdus seint Reuter uit Rome. Deze ziekte
daan worden tot saneering del' maathet schema-1935 per 1 ~anllari 1937 in
Con'stitut:onf.:ele· crisis in Engeland n~
I
is in zoovcrre gevaarlijk dat, wanneer
schapplj. Na overleg met de Verte voeren maatregelen III verband met ntet beelndlgd. Van morgana~isch .~uwehJk ','
de stukjes gercnnen bloed nlet oplossen,
.
. d k t
or geen sprake Wijzigt de Konmg zun houeenlging v09r den Effectenh~ndel de shjgellde
tendens 10 e os en vo
ding? _ V~m het Spa'ansche strijdtooneel
een daarvan bij het hart zou kunnen
wordt voorgesteld de aandeelen van
Ievensonderhoud <> pte S e.h 0 r ten. weinlg belangrilk nleuws. - Moti~ van vel'Aldus een Reuter-telegram uit New komen, hetgeen n~o~elijk fatale gevolgen
,
trouwen 'in de regeering Blum aa.ngenomen.
/ 500 at te stempe.en tot f 50.
York. In ens blad van 24 November neb- Interessante debatren inzake buttenland.
t
d t· '
,
ZOU
hebben.
Dit zou dus be eekenen, a .
sche politiek in F<'ansche Kam~r. _ Aansla~
ben wij er nog op gewezen, dat er nog
aet aandeelenkapitaal bedraagt 5 milop Leon Degrelle, - Chineezen bieden i~.
slechts een schakel ontbreekt aan den.
p.er 1 Januari a.s. geen nieuwe groepen vasle der Binnen-Mongolen h~t hoofd.. Bl~
110en~ waarvan / 3.500.000 geplaatst is.
keten van geregelde vliegdiensten, welzond'crheden omtrent het Tsmg Tao-mc!Door de afstempeling van het geplaatste ambtellaren in het regionale stelsel wor- dent. - De Paus ernsti'g ongesteld. -: H:et
ke den aardbOl omspant: een "missing
den opgenomep.;
Al-Russisch Sovjetscongres nam de l1leuwe
link" die op twee manieren, kan workapitaal van / 3.5 millioen tot f 350.000,
grondwet voor de U.S.S.R. aan.
den gesmeed, n.1. tusschen Batavia en
de, tweede 25% ,van de overgallgsbezolkomt f 3.150.000" vrij. Dit bedrag zal
Manila, en tusschen Hongkong en MaBI:1BLADEN
bes't~md, worden vo')~ afschrijving van digingell voorloopig, niet vel'dwijnen;
nila. Nu blij~t, dat het laatstgenoemde
het, 've~liessaldo va,n / 31.918 en aftraject weldra zal worden bevlogen,
de korting van 5% op het II. B. B. L.-, lIef, Derde Blad: Rusland's belangrijk'moeten Wi) vaststellen, dat de Amert'.'
.
.
d·t l1e1d door A: G Cooijmans - Allerlei uit
schrijving van- de ondernemingen van
salari.s vall hen, di~ met mgallg van 1 Nederland en' het Buitenland: _ Buitenlandkanen on3 v66r zijn geweest. En al viel
f 3.118.081.
ja,ar l'egionaal geworden zijn, lliet wordt sehe Telegrammen.
.'
ind~rdaad nie~ veel hiertegen te doen,
1001'
•
Het
Vierde
Blad:
Handels:en Sportt
t
d
,op' de baHms per' 31 December 1935 opgevoer 0
omdat zij tenslotte van hun eigen ge70 )
J1ieuws. ---" Scheepsherich.t..~n. _ PersonaUa.
bied ult opereeren, 'wch Is het jammer,
parilisse~rde
de onderneming voor
ook de verdere korting op de ma..~nd- - Radio-programma's.
want hiermede is de 'urgentle van een
f 3.570.232. Na deze afschrijving zal de looners· en werklieden,inkomens VOor· __-__-__-_-__-._-_-_-_-_.......~~~~~~~~~~
luchtlijn Batavia·Manila voor een groot
boekwaarde der onderneming oai1gepast loopig niet doorgaat.
deel komen te vervalIen, Het internazijn aan, de huidige waarde.
tionaal verkeer zal er immer-s -weinig of
Natiollaaf lin \velijksgescbenk
De eenige maatregel) die oilgetwijfeld
geeR • gebruik van' maken, zoolang de
Het is de bedoeling spoedig nieuwe
Imperial Airways een goede Iuchtverwei 'doorgaat, is de afsehaffing van
Het comite voor de aanbieding, van eeu
De geneesheer schreef den Paus daar· aandeelen uit te gevEm ten einde de
binding ,tusschen Singapore wen Honghet laatste gedeelt~ der overgangs- nationaal Ituwelijksgeschenk aan Prinse3
bankschuld
at
te
lossen.
Voor
deze
nieu0111
volkomen
rust
voor,
doc~
Z.
I~.
in:~
kong waarborgen, en daaraan hehoeft
k 0 r tin g, die opgelegd was aal1 hen~ Juliana en Prins Bernhard heeft in zijn
r
nlet te worden get'Yij-feld. •
sisteert erop van tijd tot tijd ,op te staa~. we aandeelen zal t.z.t. een aanvrage voor
Op dit .ooge'nbl1k is de Oostersche
•
I'
\yier H.B,B.L.-salaris minder dan 17% vergadering van it. Zaterdag definitief
De gezondheid van den II. Vadel' ~el'- officieele noteering ingedlend worden.
onnroep aan de orde van critiek~ .En nu
verschilde va~ het B.B.L.-salaris, zoodat besloten om - na g~edkeuril1g door de
is; de zaak maar meteen flink aangepakt, afwachten of het p'eil van den omro~p' slechterde tijdens de retraite) waaraan
met ingang van 1 Januari a.s.' het volle .Konin?,in, de Prinses en den prinswrant als gevolg van .het feit dat de na 1 Januari weI zooveel zou dalen als I.tij sedert den avond van den 29sten Nosalaris volgens de herziene regelillg' zal spoedig lOver te gaan tot den bouw van
Ballka
N'irom wijziging wi! brengen in de rege~ de voorstanders zeggen te vreezen. Voor vember deelllam.
I
worden toegekend.'
een jacht.
I
lilng van <1\en oproep is er nlets meer "maatregelen" was het altijd nog tijd . Van de 25 prelaten, die aan deze reMen weet dat het tinquotum thans
Intllsschen schijnt' het. opperbestuur
IIet schil) wordt 31 mete'r lang, 5%
of minder dan een initiatief-voorstel in- genoeg, wanneer dit het geval zou blij- traite deelnamel., was waarschijn~ij~ at:lecn
de
kardillaa:l-staatssecret~ris
Pacelli
105
percent bedraagt, dat wi! zeggen dat aan te dringen op "vel'dere aanpa~ing", meter. breed en het krijgt een diepgang
g~'diend dat de strekking heeft het den ken te zijn. Er is geen schijn of schaduw
de toegelaten uitvoer hooger is dan de waarmede ongetwijfeld uiet bedceld, is I van 1,70 mete.') terwijl het aan de' molUlisteraar mogelijk te maken te bepalen van bewijs dat de Nirom, door de ~e· erva~l op de boogte, dat de Paus jt. Vrij,..
dag
hiet
aan
de
plechtigheden
deell1am.
standaardp~oducties. Of:5choon de vcor- aanpassillg 11 a a l~ b 0 v e lI) ook al del'nste elschen ~al bealltwoonlell. In
dlat een. deel van zijn wettige bijdrage heele Oostersche omroep nu zelf in hanZijn gekuch werd voortdurend geh~J::ll raden toenemen, vertoont de prijs geen zou dit onder de huidige omstandighe- het voo.·jaar zal het voor. gebruik ge ..
zml moe ten wOllden afgezonderd voor· een den te nemen, ook maar,een haar minder
I
.
,
neiging tot inzakken, il1tegendeeI. Waar- den aall de haml ller feiten eell ~on\ereed z~jn.
d(oor hen aan te wijzeh p~rt~cuUere om- bened~n het peil van den tegenwoordigen van achter het scherlll) waarachter Z. U.
.. k
h t
t
i b 1 1937
SChiJnllj z.al e lqU9 um 'jn eg n
ht quelltie van het aanpassillgsbegillsel
rmepvereeniglng. De vQoist~ll~~s heb~en Oosterschen omroep zal blijven, Inte- dch de laatste vier dagen aan bet
:' dan 00 k me t vee l ager Zl n!; we l1ic
'Eveneel1s\verd beslo~e~l tot verbollwing
klinnen blijkelJ.
zieht
onttrok
en
sonuuige
(ter
p~ela~l1
1
t
'
dlat denkbeeld geformulee,rd
met
het
oog
gendeel is er ~ aIle. reden te geloQven d~ t
,
,<>t.'.
•
en
m6de rl1iseeriug' van' het paleis te
beg-onnen
zicIt'
reeds'
at
te
vrag~n',
1108
t9~,
wellicht
00
percen
.
"
.
'.
, ·\Vaarsehijnlijk wordt nog telegrafisch.0lP de Oostersche omroepvereenigingeli het programma in vele opzlchten zal
Soestdijk. Dit wel'k wor(lt binnen~ort
het
kwan)'
dat
lIij
gisteren
niet
langer
,
In
verband
daarmede
wordt
op
Banka
gepleegd
Dlet
Holland
over
het
overleg
im Midden-Java, maar zij zijn vriendeli)k win n en.
kuchte.
I
het noodige gedaan om de productie op advies' aan de regeering; de beslissing aanbesteell.ell het moet tegell hef einde
gEenoeg om de reeds lang pestaande Euro~
Het initiaqefvoorstel is dus in ieder
waarschijnlijk zullen
ter be- kan. slechts een kwestie vail enkele da- van den zomer gereed zijn.
'l
"
'pEeesche organisaties in deze distributie
Daar Z. II. 011 d er ge I 0 ft e vall s t I ZWIJ- te voeren;
•
.
geval of voorbarlg, of het' beoogt niet
.
..
.
.
spreking
hiervall
de
wnd.
dlrecteur
van gen meer ziju.
v~an fondsen uit de, kas van de Nirom te
UIJ glsteravond eell brIef
. V
H ft
' h t'h 'fd
wat de voorstellers a'angeven. Het lijkt 1gen was zond
.
II'
.
H"
.
h'
V.
en
W.,
Ir.
an
ae
en,
en
e
00
d<oen deelen. Van de f 4.50 per kwartaal
,
..'
De Kololliale Bank
ons bovendien weI zeer onbillijk 'jegen's aan kardmaal Pace I, waarm IJ ZIC
b d
t h t f "t d t van den MIJnbouw, ir. Holleman, dezer
dUe men' van 1 Januari at aan de Nirom
d ·
de Nirom, 'en tenslotte in hooge mate excuseer e III ver an me
e e1, a dage~ naar Banka vertrekken,
l\Iotorongelnk te Soerabain
B~nnenJtort zal de Kotoniale Bank ,eell'
gmat betalen zal volgens dat voorstel, onpractisch. In de eerste plaats' wordt hij . n,iet weI was en la~t had val' een
'
bllifenge{vone algemeene, vergadering
imdien de luisteraar zulks wenscht,
Inmiddels 'zal spoedshalve bij de
Luitenant ter zee overleden
de contributie, welke de Nirom ten goede '"plaatselijke kwaal".
houden, waarill zall"lVorden voorgesteld
sll,echts een bedrag van f 3 ten goede
\
. ' .
Droogdokmaatschappij alhier een bag. .
.
.
behoort te komen, naar keuze van den
over
,te gaall tot eell, kapitaalsafschrijkcomen aan den rechthebbende, in casu luisteraar met een derde v e r m i n- I
•
•
gebouwd
Naar Anet~ Ult
smnt, IS
Nader ,- semt
Transocean Ult
Rome, dat germolen worden
.
, goeddeels uit
, SoerabaJa
I
ving
vati 50%. Binllenkort is een co.m..
die Nirom, en f 1.50 aan. een of andere d e r d
lOUd
materiaal
ten gevo
In haar concessie is bepaald, .er sedert Zaterdag geen acute v e r a
nd
e - , met een capaciteit van gisteravond aldaar
.
I ge van
bOO zwa;",
onnroeovereaniging.
3
mllnique
te venvachten.. Voorts wordb
.
m per uur
op~e oopend IJC B
een
hoeveel haar toekomt bij een bepaald ring in den
gezondheidstoestand van den 400 _
. Alles wordt gedaan om Ire verwondmgen,'
' .
Z
verllomen,
dat de bedtijfsresultaten In
De Oostersche 'omroep wordt thans aantal lulsteraars. Hoe kunnen de ini~
.1.
'op aIle om~tandigheden ingescpoten te motorongeluk, te negen liur me . . .
overleden de luitenant 'ter zee R. J. 1936 ,geen '4ividelld toelatell) ald,us' seil~~
d~els rechtstreeks door de. Nirom ver- tiatieJ-nemers aantoonen dat er reden Paus Is gekomen. De .Hellige ¥ader had
een rustfgen nacht. Zijn lijfarts prOf., zijn.
....
..
Deibel.
Aneta uit Den Haag.
zOlrgd en anderdeels, onder haar super- is om dat bedrag nu ineens met 33~
Milani, - die den patient Z~ndagavond Het zal waarschijnhJk mogehJk,bhJken
vUsie, ,door particuliere omraepvereeni- percent te gaan korten? oat kunnen
weer grondig onderzocht, verklaarde dat de kostprijs ~oor de voortgezette mecha- . Gistermiddag te zes um' verliet de
gHngen. In den aanvang' was zij wat zij niet, en dat doen :zij ook niet. WanDE POS'l'VLUCIITEN
de toestand "lichtelijk verbeterd" was. nisatie bij grooter productie nog met ~en heer Deibel de Soerabajasche Jachtclub
hlUiyerlg dit t~rrein ze:f. te bejreden. Zij neer men bijdragen wil opleggen voor
ZOl1d'agmiddag ontving de Paus bezoek niet-onbelangrijk bed,rag naar beneden om naar de. stad 'te rijden. Voor hem I
z(l)cht dus zeIt de hulp der lnheemsche subsidieering van' parti.culiere omroepUitreis
van zijn zuster ,en een nicht. Z. H. deel- te brengen.
reed een auto,' waarin een gezelschap
otrganisaties. Waar zij den omroep ze:f vere,eniglngen, moet dat, dUllkt ons, niet
de ha,ar mede, vast voornemens te zijn,
was gezeten,' dat. eveneens den dag op
De "Edelvalk" is jl., Zaterdag van
orrganiseerde viel dat echter, nadat. men uit de kas van de Niroll y maar uit_ die
Schiphol . v~v~rokken 111et 310 kg post,'
Maanqag
het
bed
te
verlaten
en
zijn'
,NIEUW
GUINEA
KAAR'rEERINO
de
Jacht-club
had
doorgebracht.
Toen
dEe noodige ervaring had opgedaan, best van de luisteraars' koman. WjJ~elooven
plichten...weer te herv'atten.
de heer Deibel de auto qP zijn "motor- 54 kg pakketpost en 167 kg vracht aan.
mlee. De Oostersche omroep, verzorgd niet dat de luisteraars daar- veel ,voor
board. Er zijn vier passages geboekt voor
----. - In Irotel Americahl te Amsterdam ver- fiets passeerde, raakte hij het voorwiel verschillende tusschentrajecten.
dcoor de particuliere vereenigingen, bleek ZQu<1en voelen. Wie zlc!} dit even realieenigde zich jl. Zaterdag een gezelschap, van den wagen, waardoor hij de macht
De "Djalak" is gisteren te Jodhpur
ze~lfs uit Qrganisatorisch oogpunt niet seert, begrijpt ~eteen, hoe en waarom
·
I
I
I' I
bestaande uit famllieleden van degenen,
~ear!iveerd, een, dag te laat, en kall
.
PrIus
Bern
HU'(
en
let
eget'
die
blj
de
luchtkaarteering
ap
Nieuwover
het
stuur
kwijt
raak:~.
De
heer
h{et sterkste deel- van het program. De dit voorstel zoowel onrechtmatLg als pnGuinea werkzaam zijn geweest, terugge. Deibel werd aan de overzijde van den dus vermoedelijk Pas Woensdag a,s. op
st:iptheid, die het Europeesch program bilWk is.
Ter ,weerlegging van, desbetreftende'l keerde expeditie~leden en vertegenwoor- weg in een slokan geslillgerd. ~waar Tjililitan worden verwacht. '
kEen merkt, ,wist dat deel van den 005Dl tvoorstel lmmt neer op een oqtelge- geruc~ten woxdt _medegedeeld, aId us digers van de petro!eum-maatschappijen, gewond werd hij in bewusteloozen toeThuisrei9
telrschen omroep niet te bereiken. Wijzl~ ning van hetgeen de Nirom rechtens) ~eint Aneta uit Den Haag, dat Prins aldus seint Aneta uit Den Haag. De hee- stand naar de C.B.Z. vervoerd,' waar hij
gilngen in de, programma's waren aan de krachtens haar concessie, toekomt, om Bernhard bij geen enkel Onderdeel van ren'Enthoven en Rendorp hielden rede- later overleed. Morgellochtend vindt de
De ,~achtegaaIJl is gisteren te Ran- '
voeringen, en na afloop van de lunch
on-de van den da~
daarmede de wilde radlo-omroep, die de weermacht wordt ingedeeld, doch werd een film van de ,kaarteerings-expe- begrafenis van het slachtoffer met mili- goon aangekomen.
De "Kwak" is gisteren te Athene gear..
taire. eer plaats.
De Nirom acht nu het tijdstip gekomen, haar werk nooit zou kunnen overnemen, door de. Koningin uitslhitend bevoegd dltle vertoond.
riveerd.
'
onn de Oostersche omroep g e h 'e e 1 in net leven te houden. Dit Is, dunkt wMd ~r~aa~ ~t hetdrn~n van de
~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1m han1en te nemen. Natuurlijk heert ons, w~l een erg llchtv,aardige politiek. uniform en de rang-distinctieven van
zijj maatregelen genomen 9m julst in het Zij is, opgegeven door de goede g,ezind•
c~ntrum van Javaansche cultuur zich heid jegens de Oost~fsche omroepv'el'- Indlsche ~ leger.
het
Neder!t(ndsche,'
zoowel,
als
van:
het
Het staat thans vrijwel vast, dat de. ;
omk bij deze "eigen exploitatie" ruim- eenigingen - er zi1n er overigens, mee,:'
Prins
'op den huwelijksdag gekleed zal
sc~hoots te voorzien:- Het peil der pro- nen wij, maar twee die thans door de
zljn
in
de uniform der Blauwe Huzaren.
gn'amma's za.1 zeker niet dalen, Daartegen Nirom worden gesteund - maar houdt
klan trouwens, met de conce~sie in de zoom,in rekening met bestaand~ rechten
Zijn beeediging
garniop zal
een tijdens
nader een
te bepalen,
h~and. gewaakt worden.
als met practische mogelijkheden. Oit zoensparade
dag
plaats
hebben.
voorstel moet verworpen worden.
; Waar de Nirom de Qostersche oml'oep
. ..
"
.
Zaterdagmorgen heeft de comman- I
"
d
.
h"
,.
1
.
d'
•
WaarschiJnlIJk gebeurt dat
niet.
d feed verzorgen oor m eemsc le ra 10.
,
dant
'van het veldleger den Prins een'
i .
dd
'j d 1r t
Tenzij eenige der onderteekenaars tot
v~r:eeni gmgen, tVeIo'g?te e Zi te l)o.OS en beter inzicht komel;. Want zlj vertE~gen- spe~iaal voor hem vervaardigden wandel.. i
011l ru men voe.
1 veran d er nu na.
In het Col- sabel aangebod~n, terwijl de officieren:
t U:lUrI1J" k : d eze su bid'
s 1es h ou d en op. Z··1J woord1gen de meerderheid
'
d
Voor lege van Gedelegeerden, men kijn dus 'ian het wapen der cavalerie den Prins:
w(or d en geIel'd elOOk
1J
verm in d er.
bij zijn intrede in de weermacht een I
telIen.
. .
b e t ee k en t d·t
d '~ze omroepvercemg~ngen
1 de neuzen bij voorbaat•
. Wordt ..het
cavalerie-sabel
zullen aanbieden.
" lr
h e t em
. d e, WIJ"1 d e Vfl'j aangenomen,
dan gebeurt. eI waarsch1Jnw:aarsc hij n IIJ.~
.
.
. 1leemsc h e lijk nog niets. 'De regeermg
z31 aan d1t
. IIige b"d
1J ragen Ul·t d e ,111
L
.,
wli
'
j
'
t
.
I
i
Z
"
'
j
initiatiefvoorstel
geen
~evolg
kunnen
DE MANGKOENEGORO
t
h
mlaa sc app1 me rUlm·v oe en, 1J Zl n ,
. ge,
,
. ges 1aagd b an en ac ht er b an op· t e ven: zij kan, met de concessie 111 de
el':m,
De Mangkoenegoro en zijn .gemalin
ro;epen, zoodat nu een s t ev Ige f a 1anx van hand, deze .supporters van eenige om- zouden heden naar Amsterdam gaan om
V<0 lk sraa dseen
I d
pa I s t aa t voor h e t b e- roepvereenlgmgen niet tegemoet komen. tegenwoordig te zijn bij de linaugurale
h coud n' .1 e t van d
enOostersc h en En dit wordt dan het zooveelste
, "conflict rede,' waarmede ,de oUd-directeur van l .
d ' I
met den Volksraad". Maar in dat geval Onderwijs, prof. dr: B. J. O. Schrieke, zijn
,
onnroep, maar vOan
ezhen speCl,a en toch een,'dat het geachte college zichzelf
ambt alB hoog:eeraar' in de vOlkenku!lde
van
os t ersc en omroep.
"
v 0 r m
aal1 de' gemeentelijke U11iversiteit van.
.,
D)it blijkt .weI heel duidelijk uit het op den hals heert gehaald.
Amsterdam
zal
aanvaardeh,
aldus
seinto
Een
schilderij van den bekellden Javaanschen schUder R. Abdullah, dat de Prinses en den Prins bij hWl huwelijk zal' worden
, fE2it, dat men niet. eens heeft wHIEm
..
. R.
Aneta uit Den Haag.
aallgebodell. lIet landschap stelt voor de Goen,ocllg' Soembillg' ell Sindoro, tusscllen WOllosobo en lUagelal1~.
Volgens een verklaring vail _Joan
Trippe, president van de Pan Arnecan 'Airways, zal de Iuchtlijn ManiIa-Hongkong, waardoor China met
de'Vereenigde staten wordt Verbonden, met _ Nieuwjaar worden ge- '
opend,
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Op den 'U itkijk
illrs. Simpson. ~ ,;talk

ff,~t ~q'~f(J~de palJ:"p9i~_S'~.~,s
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• •
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Het.. leven slechts weiruq duurder
'
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i~,e~~~atl),~ee,r~ ~,oor ~~~ J~y~ ~~t,~ty~~

SPl'aran~s burg,~!nE\esJer .m et
v~,~'~f na.ar Europa

'de

De volgende week vel'trektheer
s.. ~oAArberg; secretarls van 'b~t .[.~v~
Instittmt te 'DjokJa, naar Bali voor de
eerste voorberetdende werkzaamheden
ten behoeve van het Bal1-congres, dat
~O?J," ~~no:emd In.~t~t\J.~~ tegen October
'van het volgend'e ·Jaar wordt georganlseerd.

.Naar Aneta ult Sem~rang selnt, Is
gis.Wrmorgen met h~t m.s. ,,sibajak" uit
Semarang met verl<>f naar Europa, ver-,
trokken , de burgemeester en mevrouw
Aan een bljZ9nde,:~ correspondentle in
Boissevain. ,'" " . .... ,.
.
., ,. . '
de ,.Strait-s Tooes" ontleenen wij nog de
GIHlstig
prljsverloop
·wettigt
mintler
prijsbewllki'Jg
D3 vertrekkenden werden uitgeleide
volgende bijzonderheden over mrs. Simpgedaan door -alle' plaatselljke autorltetson,\;die' thans in Zu.ld:Frankrljk vertoert
ten van gouvernement, provlncIe, geoni het rumoer, dat rend haar voorgevoldoende inzicht was verkregen in de
;Een Regeerlugsnotu
Ret 'doel van het Java Instltuut Is meente en partlculler bedrijfsleven.'
.. nomen huwelljk met Koning Edward is
vc.dere ontwlkkellng van het pnisnlveau
bestudeerlng . en ontwtkkellng van de
ontstaan, te ontvluchten.
en reeds zekerheld bestond aangaande
In antwoord op een daartoe ill
Inheemsche cultuur 'op' Java;' Ma'doera Bandjlrs ~~ ~.~~aklal1den
tal van factoren, die' kort tevoren nog
en Bal], w~a~t:o~ hej congressen, expo.bet Gedelege~rf.lenverslag betreffenMrs. Simpson werd te Baltimore gedubleus waren.
In aansluiting 'op het op 30 November
sltles . kunstvoorstelllngen e.d.: houdt,
boren als de dochter van mr, Teackle
(j~ het" 'ontw~rp del "IJlvoerordon~
[l.
geselnde telegram: berlcht de resident
Het
spreekt
vanzelt,
dat
ook
bij
het
'tot uus ver bleven dez~ tot uava beWallis Warfield en zij heette Bessie Wal.~~J.ltt.e' C(mfe~tlego~de~ep. 1936" ge~
val) ',ral>~p.~1.1 thans ~~~ volgende :
tosiaten
van
de
meer
stringente
regeperkt.
OV~F
de
L13.aUn~~,Seh~
kunst
00Its Warnel~. De eerste naam gaf ~lJ prij~
daali verzoek, he~it" 'de Rege~ring
lingen, toch met zorg moest blijven gehoett werkellJ!t nlet ,ve'e~ meer verteldte
Heden teruggekeerd van 3-daagscne
en zij ncemde zlch voor haar eerste huwaakt
tegen
al
wat
kan
'worden
aangeworden. Zij genlet een grootere bekend- diens.tr~i$ .4,oqr pa~~JfI~~,<:len ~l\Va.ar be:aan
haar
iUemorie
vall
Antwoord
op
weIljk Wallis Warfield. Raar vader stierf,
merkt al~ onr~qellj~e prijsopdrijving. II)
heid dan (Ie Javaansc.he en 'ook' meer zo,C.Qt ·Q.09rg-ebJ'o~el) ~~t~ng ~qr9~Qijtt .en
genoemd .verslag als bijlage toege·
toen zij drie jaar oud was, en haar moehet bIJzondeF geldt zulks t~n aanzien van
i~te.resse, ;voo;ral in streken ;buit,en de door steepbandjfr's vernieide sawahs en
der trad later opnleuw in het huweIljk.
voegd eell "Nota illzake he.t pr1jsverVors(~rilanden. '
. ,
."
de goederen, die voor'de massa van de
wodnerven In dorp Bakara'. 'SChade daar
Haar stamboom Is ~eer oud en van Brltloop in Nederlalldsch~I1l(lie seded
van'
g'root
belang
zijn.
De
be·
bevolking
.0» vele andere pHlatsen aan bouwv~ien' ~J.>.e~Q.c.htep aaJi, doch Dall d.esschen oorsprollg. Haar geshlcbt gaat te21 September 1936".
vcegdheden, die'daarto'e ziJn 'vetleehd' in
kundlg zlert Ihinnen toch "maar bettek-' gr9!1.d ~a»~,l~IMij~. ,Opk ~.qle wegen en ,
rug t<;lt Pagan de Warfield, een der Norde ordonnantle van 6 October j1. zijn
kelijk weinigen. Om vooral de 'Ba'iinee- 4r~wg,~~ ,v~iple~.<;l ,of be~.ch~.c.ggd. In
mandische ridders, dIe met Willeni de
N~ ~eJl o~er~cp.t van "de ,velerlei on- VOOl' dlt doel ruimschoots toerelkend te
~fche cultuur te l~eren kennen, zal be- n~'g~l ~~~n~)I~1?-g '!<~eil1~' n.ederzetting
V~YOyeraa-r in 1006 naar Engeland over4oe~d c~ngres .~e~ bijzop,d.ere· gelegen- l)let '13 t:ers<>nen geheel onder aardstOr~
s\a'ken: ~euwen later en1igreerde haar d-erwerpen, die 'behandeling hebben lnoe- achten. Er 'Is da.ri o,ok ~een ~prake van
[amnie naar Amerlka.
" -.
. ten vinden tijd~ns de eerste phase na opheffing der prijscorttrole, doch uitsluiheld' Ib~ed\eri" daar' behalve 'de Iezi'ngen, t,i)ig b~dolvert. Inwonende'n allen gedoo~.
,het verlaten van den gOltden standaard", tend van ge 6ph~fflng van algemeen gel:" - ,
welk,e riierbetrek~irig' tot' d,at' ond~rwer'p Ladl.\.\lgbu~,s \w.~~rw. yrov:w llJ.;et ~in.dj~·
dende 'prijsmaxima over de geheele linie.
pe. ~rs~ echt~enoot van ~i~s W.aUis g~a~ ge,ze nqta als yolgt verde~:
worden gehouden t 'ook' excursl~s, yq'o'r- .4o.q r bfl_n.~1ir ~ee.g~s~eu,r.d'. ~eide l~Jt~n
Hat Bestuur 'is 'ter zake nog steeds dlUstell1hgen en Uitvoetirtge·rf.onder deskiih:' g~po~~~n.
Warfield was de Amerikaansche . zee'gent, terwljl· de' prijsbewaklngsdienst ten
qige" "1(Hding z'ulle'ri ,plaats ·hebben... Bij
oUicler E. W. spencer, dIe thans den r.=tng
Departemente .van Economlsche 'Zaken
het o'rganlSeeren hiervan verleanen d'e .Oost-Java's COlwersi~leenil1g
van "commander" bekleedt. Hun lltiMr. G. H. C. Hart.
welijk duurde van 1916 tot 1925, toen
Va~ de in deze periode geldende be- dIe -re~~s' eerder ten b~hoeve van de
stedel10Utlers van Bali' hunne ·medewel":
.
Bij den Volksraad is ing.ediend een
het door echtscheiding werd' ontbonden, perking der prlJsst~jging to~ een maxl- contlngep.te.erhlgspolitlek was in het
'l
I'
b
king,' Het plan 'is' oqk om' Zq<) ·mogellJk "'ntw'el'p-ordenn'a'ntie' tot bekraclltiglng
idd
t · If
t t d
h (1'
'
v
en drie jaar later huwde Wallis W,arfield .mum.· van :5% 'maest, ·zooals 'verwacht 'leven gereepen, de noodlge verdere ult- m' e en. zooa s biJvoor eeid kippen en ,-,
eler~p. M;eti 'zl.et d~a.rbir lich~ Qve~ het t:en e~J?€ e~~. e, o:e n ou'
vall ,hat besluit 'van den PrQvincialen
~et ~rnest A. Simpson, een Canadees, ge- ~on )Vqrp,el~, JJit (Ql1l.1j1:<:h_eid.sove.rwe~in breiding heeft ·verkregen. Ret·tempo van
hoold,
dat
iedel"
jaar
opnieuw
'ZIch
dit
~
d~el:n,e1U~r~
~n
a~d~~~
~zo:e~~.r~~
.l;~a~d
y~n qos,t-;J:ava vQor ~~t ~anga.an
g~~~~eer,d aan de aarv~rd University eil ,gep. na, ~~l.11~e we~el~ word~n afgestapt. d~ waa~nemi.ng is versneld, zoodat ook verschiJnsel ple~gt 'vaol" 'te \{o~n .. TjJ4e- z.u~~p er \yoor,~r~i4 'kop1~n, 01l?-q:~~ t~y,o~ v~1,1 .ee,n· cPPV.~,rsi.~l.e~ning ad f 4.74~.opo
langs
deze'n
weg
de
ontwlkkellng
nauwlid van de scheepvaart-flrma Sil)lp~on, .WeIi~w~~I l?evo~lden ~i.ch ;blj de:n ha~de}
Hjke piljsstijgingen veo;r :enk'e1e specla- ~e~ '~~n uityo~.rl,g .~n b~~cbrijyep.d p~o- rentende noogst~ns ~ pC~. en tegen' een
Spence & Young te Londen.. Oit' tweede 'i.n totaal vrij aanzl~nllj~~ voor~aden, dIe keurlg kan worden gevolgd.
If! vOl.!dingsmlddelen tijdens' de lebaran g:a~m~ ~~l '!V~rd~,ri's~lp.,enge3telcj.,'
Q\"'erna'mekders van minstens- 9~"pCt.
.
l3eziet
,mIen
th'arts
den
stand
van
zaken,
h~)Y~lij~ }Verd i:n .Oc~b~r (;lo.or'bet ~$-: tegen de, oude priJzen waren 'aangezijn
ook
in
afgeloopen
jaren
ni.et
ongein,?i~~
de
,be~~n~~tel1ing
·~r.~t
~e~o~g
(
.
.
sizenhof te Ipswich eveneens door echt- sch~fh dO~.h niet voo;f aIle groepen ~an die zlch in de laatste weken heeH ont- woon geweest. Het,llgt nl~t 'in tIe 'be<loe- is,' '?In tle ~.? ¥. ~.e ,~Op ,~n Noo,~" l'lJra~l.d ~e .n~,t9~t:~t,lja
schelding ontbonden en dit von'nis zaJ, g~~4~~~n zljn de Oln~talldighede.n .g~l~jk. wikkel<J, in zjjn' 'gehe'el, dan moet voo,ral r
d
l' i
b ' t.
vQor' een tocht inlegg~n, wente 5 dag:en '
.
'Uit 'Palembang seint Aneta, dat Vrijbij een normaal verloop van de proce- Van ~ommlge aitlke~~n 'Y uren gr<l~te op 'del~ v'oorgr~ojJ:(r ~~:ct:en ~est~ld; d~t mg 0r:t1 e norma e se. zoens .ewegulg ,in duurt en in welken ,tljd de deelne1]1ers
dute, begin Mei a.s., enkele dagen v66r kwa~tlteiteI\ in voorraad; van andere "de 'prijsvormirtg 'nlet alleen door tie de- d:a~~iJzen ,van padi, fljst e.d'.g. tegen te ~~.~~~~~ k.unh~n e.ten' en ship.en. J:?e'1 dagrhiddag 'op ?en pa:sar te aatoe~adja
de kronhigsplechtlghedeli, In kracht van (en daaronder ver~~hillende I voor d~ preciatie van .den gulden' wordt· :be'in- g
ko~t-en van passage .en verblijf aanboOi'd' ,~lf ·g~bou'JVen ·z}jn..a~gebrand, waarln ;.t2
gewijsde gaan
consumptie belangflJke) waren .s~echts vloed, docQ dat zich daarbij ook etteUjke
Wat de importgoederen aangaat, die I zljri ind€rdaad "nlet ··hoQg ges.teld, want I to~o.'.s en een WO,onl'mls waren gev.~stigd.
.
~perkte hoev~elh~den aanwezig, hetzij
tijdens de, poe~sa bijiZonder kracntJge iij zU~len' gedurende '5 da~eil veoi-' de De sc.hade bed;raagt 1 45.000,., waarvan.
andere belang.rijke factorell vra~'g hel,>ben olltm~et, k~n reeds ~h.al1s eerste "k~asse f 75 ,zijn, v'oor' ~e' tweede ~lechts '/ 5.500 door verzekermg wordt
Typeerend voor de 'publlciteit welke in o~,:h\t 'z,ij zlch minder goed leenen voor
~merika~pscl).e p~rs, 'maa~4eJ1 'voor langqurl~en o~~ag, hetzij omdat ~ic.h
worden geconstateerd, dat ,ae aanveeren I,dass'e / 50 en de detde k~asse f 2-5. ;Daa:r gedekt.
.
de con~tituti()lleele~rlsis i E" l' d it-' daarvoor }n de laat:s~e ma~d,en v60r doen gevoelen, die men cp het eerste ge- rulmschoots Yoldoende ~zijn om in de .deelnemers aan een congres'niet in khis:"
p~ pr~n? w,erd ver,09rza~~t dO.Qr een
b' k' '. .. 11 .
n :ng,e an u.
de depreclatle ·een blj-zondere vraag had zlcht ge.nelgd is eveneens .a·Is consequen- vraag te voorzien ,en dat de tendens to~ sen verdeeld worden, zal het verkeer joIigetj~, dat met vuurwerk speelde.
ra. ' aan de taus it,l een huwelijksplan vQorgedaan, waardoor de voorraden uit- ties 'ae'f de'preciatie 'te ·bescho'uwen'.';
prijsstij~lng - ook 'al weer ~en normaal, aanboord' geliJk ztjn. Er' is dUs slechts
. ~
.
geresulreerde relaJie tusschen ,Koning 'geput raakten. Een speCtale positle werd
selzoensversc?ijnsel ~ tot ~et verleden' on<~~r~cneJd va~ hutten ,en prij,zen.
KQIQ~bahe ·_te l\I;.ln~kwal1
Edward en mrs. Simpson, Is gegeven, oqk ingenomen door consignatiego'ederen
Allereerst heeft zich in den loop van
~~ de de~l~e~~p~ ~e v~r.gem~~Jtelij'Naar Aneta seint uit Manokwari, heeft
. m.q_g~ bl:J.k.~n, ~!t d~ volg~n~e aanhtlUn-. w~farover' de -lnlpotteur 'geen' 'vrije "be-: dit jaar op de Internatlonale goederen- behoort: Hoewel 'in het algemeen de
markt
In
een
gezonden
~estan1 ver-· k~~ l~ h.~.t s:e.c.ret~ria~;t ,van !Wt .raya ~~- ,de vjj6r~itter van 'het kolonisatle-comltp
gen, ?nt eend aan bladen van de lfearst-.. ~chlkking ,heeft en te'n ~nzien waar- markt een geleidelljke' prijsstijging van
keert, h~bben, voor h~t oog,~nJ:!llk 4e ~tl~Ullt b~rei4?~ be~~!l~g va~ ~e~e'k?s~n~,' alpa~r, ',van de -I. ~.I . Wf.. e:en bedrag
pers .
van hlj integendeel moet rekenlng hou- vele grondstoff~n en fabrikat~n ~lOor~e- prij~~~ eerd~r de nei~in.g om· ;t~Iug tel 1l1clusief'f 15 ~r .perseon voor ,het ver- van / 10 qntvangen .~oor ~,e 'in~ ,~n
d Itt
' d
100
,.King Edward's most intimate friends den met· de' ·.we'nschtm van de' buiten- d ~an, 'di'~ zit-.·
C.l,l. 111 e aa ~ ~ maan en lJ,og loopen dan om te stl!gen.
yc~r :te land, t~ ontvangen in maande- .verkoopc~ntrale d~r ,8. I. K. N. O. De~e
sta~ ~ith the utmost Positiveness that he lan.d,sche leveranclers, wIer berekenin- hi versneld tempo heeft ·voortgezet. De
De meenlng als zou \n het alge.meen llJ'~~che p'aY,€'ll}~nt~n v~n f 7.qO, d~ch net ,cerih'alc' is :thans in voUen gang en de
is .YerY.,d~eply a~p ~in,cer~ly ~namoijl~d of gen uiW:t:aard in vreemde valuta zljn ge- poUtleke o'nrust, die hier en· daar aa'n- in
.
.
.'
is. I)1et het oog Q~ dez"e ~~. and~r~ re- vooruitzlchten ~ijn zeer gunstig. Het
it t t h t
' '
Mrs. SImpson, that hIs' love is a righteous steld', ~zoodat verkpop "tegen onV!eran- 1 Idi
gelh~Ren ~oo,dig, d~t ~en YOO,f 1 Jat:u~rl voorges.cl1oten ~p'rijbkapltaal wordt in
.afteeUQ(1. and that - almost- immediately derde of 'slechts wehilg verhoogde gUl- e ng ·gee
0 \ e vormen van reseraft~r tre Coronation he wm take her as
vevoorraqen, is daarvap wellicht tot op
cpg~ve'doet ~an het secretariaat, waar- pay~menten .uit de ontvangen contribuhis consort.
,denprijzen' van hun standpunt gezicn zeker~ noogte' d~ oorz'aak, ctocli In ~eel
van ,het adl'es is: Aloon-Aloon, Djo,kJa. "le~' aa'n de" ~. ¥.l. W. terugbetaald. .
"It is stated definitely that Kij,ng verl1esgevend was.
me~rdere mat'~ heett men hr~rln het g'e- de ;pr}Jsstjjging gIooter ·zijn geweest dan
'.
\."
Edward is convinC'cd that this is both the
volg te 'zien. van' e~m n'atuurHjke reactie a.a.ll'. de . kust, of althans- in de groote;
r~~ht ~hing to 40 a~g tl).e wise thing.to do.
Omtrent medio October werd, de aan- op de' sohe"pe' depressie 'van 'd;'\, voo'raf- .sfeden~ is niet' In' overeenstemming ·te·
, IDuurtetoeslag·gevraagd
'I;He believes that it would be an a c t u a l '
..,
t V '
,
.
,
•
D, ure .l~ostg,;angers
. "
ll]. st~·1,te for a K1JJ.g of El)gland t9 Jll.!lrry vaPI\~lijke
maximum prljsstelUng vQOr gaande jaren. ~even.s hebqen k-~e~n~re ,brengen'met de hieromtrent. gerappor'Naat: Aneta uit SOlo selnt, heeft de
jnto any of tJ;,1e royal houses of the Con~ importgoederen . derhalve gewljzigd In oogste;n van 'vQprname stapelproducten teerile 'feiten. 'Juist :in:' het ,bip.nenland
.
·ve'r'g~4eril'lg van '~edelegeerden der vak-'
Unent 'of EuroPe.' and so illvolve .himSelf een limiet van 10%, waarbij tevens'werd als granen en katoen tengevolge geh~d, doet zich in versterkte mate het'\effect
In Soerabaia's Illulligrant~~~asy~ centrale "'P:V; P. N: besloteIi, zich ~le·~~~~~~s~~¥Pl&~~l~~~~:l c~~~~~~aJtQns. ~p~ bepaald dat Keen bepaald~ maxim~ m~er dat de pr1jsdrukkende '. werking der: gevoelen van de n~et verhoogde kosten
' .
.
gr~f1$Qll wt d~J\ landvoogd t~ wenct~n
"He beli'dves fUrther:that in tliis day and zoud;en gelden voor die goederen, waa.r- enorm¢ voo.rra den, dl~ 2ich bij ·het in- van transport en distributle en van 'de' ,In SOerabaia's i~migra\,ten-v~rblijf'm.et ~~,t ,~~r~Q.eX:, e~n' ctuurtetQ-e~la~ J~
~neration it is absurd to try to maintain I aan nl1n 'of meer een luxe~karakter kan tJ;eden van de groote dept'e~ie hadden. oJ> onveranderd peU gebleven' uftgaven )1uiz~.n ;nl~t mlnder dan ze;,tlg zg. Tur- ~e ~en~en en a~le verder~ maatre~~Ien
the tradition of royal intermarriages with worden toegekend ..Aangezien va or laatst- opgestapeld, 'eeil' elnde nam en dat In-' van diensren 'en lasten. De stljging .d~r '~~n '~lJ. ~)Vi~tig A~aQleren, '~~npen en, C:P S:alar!s...gebied stop f.te zetten. 'voorts. /
:~iJIW:s R~~f;~~,r~~u~el~o~ t~li~~~~r~~~ bedoelde dartlkkeletn tbikj den consum en t tegendeei' een toeneinencte vraag ont- Imp<?!tt-t>rijzen vohrm t hiedr een .~l~in.ert vtouwen. Di~ zltten e,r biJ wljze.van ~pre- w~rd' ~sloten\cm deel te nemen aan de
cust~m.·
geen noo zaa
0
oop aanwez i g is, stond vool'" grondstoffen, hetgee'n een percen age van , e t geen e con$umen ken ai 'jaar ert dag, en de' betrokkelf
rtctle tQt Rew~king van het prij.spejI en
. !fi.s b,roth~r, Hle D:u~e of ~or~,h,as.be~l1 werd van de gedachte ultgegaan, dat h~t verlichtlng veroorzaakte van 'de uiter- heeit ·te betal~n dan 1'n de haveilplaat-· torltelten'i1en geen k~ns, deze ;,unde-' tot 'h~t hlst~Uen' vaJl.een .enflJJ.~t,e ,p~r'
,~xtreiinelY l1appy~ and JOltunate in his hier aan net OOlei-1 vall den. kooper kOll mate moeilijke omstandigheden, waarin s~n. ··De 'uitvoerl~e ber1Chte~, die' bijVOO,~- sirables'" kwljt te rakert. Wat het zestig- .de' so.ciale omst.andlghedep. ,van de land,Sm~~~r~o~~ane~~p.y of t1;1e people, a' com-, worden· overgela~en om ~ beslissen, of zich v~rschl11ende landen .bevonden, dIe bereld ~it een Itypische ,,'.,binnepland -, tal "Turk~n" ~~Qg~at, zpo ,v~tpam . d~ .dlemiten in de groote steden.
"',:,Finaliy, he'believe~ that the most 1m. hij eve?tueel hoogere pnjzen wilde be- zicn ~pecl~al 0t> de pro.ductle 4e~~r go~:- afdeeIlhg .~ls Banjoemas werden ont- "Inq. ?d." 'd~~ N~nwe~,~, ~l~ I?~~S(;?,~.I·
...
PQ~t~~~ tpipg ~Qr' tlw p~~ce and welfare talen. re zelfder tlj/d werd nogmaals d.er~n tqe~eggen. De groote ~ct1vltelt va,n , v~ngen, w~Jzen er geenszlns op, d~t ~e~ ov~~,1].e~~ ~~r~ g~~o~J;'~sp'<?,nde~~d ~~~ 4~ ,O.Jgdukjolh~G,etba.lveJd
or tp,.e ~?rt4! is an inti1!late un<J~rs,ta~dipg \litdrl:lkkelij~ onde. r de aand~~ht van ~l-I de bewapeningslndustrle is mede eeil daat voor groO.tere prlj~tijgingen Is ge . reg·eering van Iract, maar ~.ij orttvlIig
ahd relahonship between England and·Ame;;. l t de pr ij s bewa kI ng bIte
'
in/, eell stad als Batavia Het taM' noch 'teeken.
'Uit Djokja seint Aneta, dat de Vitesxi~a. 11 n4 th~t, his marri~ge ~lt{l thi.s very e· me
e as i
ns an- krachtiget
stlmularis geweest
voor' ·her..... pIa ·atst dan
.
.
g~fted lady' may p~lp to br41g about that ties gebtacht, voo;r welke goede.ren een nieuwde activitelt van het bedrljfsleven. teg.e!?,<;leel, ~~ ee~der waaf en h,e~z~lf~~, :En dus blljft deze: groep dulsterUngen . ~e-sl?eler Van der Scnquw gis~eren l~l
beneficial' co.:operatlon betWeen English pr~js:v~rh09ging. \yas te oordeelen.
Of ~ez~ op,t~lkke1ings~ende~s zlcb zal g~l~t,.zo.oa.l~ w~d.e!.om bh,lkt ui.t ?~ 0l!l-, wailr ~~n. ~ h~ft o~d.erg~p.ra.eht~n' ,~~ l ,d~ f~~~le v~n. d~ bJe,k,~r-W~dst.riJ4ell ~.~n
~P'~.~~i~~ ~~ti~~s".
voortzetten valt uiteraard niet te voor- vangrljk~ beric!itgevlng terzttke, voor oQgetwijfeid naal" hup zip. hebben, want b~~n h~~ft .~e~t'?k~~.
.
Men ziet : het is allemaal vulgaire senIn de. eerste dagen van November
spelle:n ; ~ij i~ ~?I!1e.nte.el kennelijk aan- and'ere soortgehjke gebieden.
, zij .,. ~~~g~li . '~.ey.ceq op" go:uyeih~m'~Q.ts
.:~,~
was tenslotte een volle dig everzicht _ wezig.
d .k6steh'kregensa tie, waarvan d'e luidruchtigheid sleehts
Hierme d e .w11 u it er a ar d n l
e t
ge.z~g
, . ''Vtoeger'
'.,"
. - .. _. de
.. hee'ren,
'd .' \,,;"'hom-'
.
N" l • • Ah
geevenaard wordt door den daverenden
verkregen. Uit zeer talrljke bericht~n
zijil, da:t zich 'in 'dlt' uitge,strekt~ ~n~·rt':" da.t .~ij als E~ropeanen wer en IJ':; an:'
. ~e. !14~~
., ess,n~e
onzin, die met' name In de laatst geciwas gebleken, dat de ee.rste" n~et
OQ~ N~~erWl~ch·Indiij onder..
denrijk' niet incident-eel gevallen van deld, J l.~l>,per dag.eetgeld, welk bedl'a o
'.
.
te~rd~ ~linea ligt opgetast. Nog een stap gehe~l te' vermijden sehok, die op de
y~~~~~i ~o~rs~~~lds jy~~ ~~ ~uidIge ~i'- bij~ondere opdrijving v~n prijzen hebben ter'1gge1?r~ht ~s tp.t 7~ ce9~· Ret. ~~ I In verband met een ernstige ongesrel~verder, en mrs. Simpson wordt ger'
'
.,..
,
.
tuatie de Jevolgen. Imniers ,d,~ PF.iJ~
voor edaan en dat ,nimmer ,dOQf 'f een d~l\}~~~j~: Q~t ~lfs H~t b,~~1,'ag J11~,e.r qan,.heid van den iFr~hschen opdrachtgeI.
d~pr~ci~tle was gevoIg,d, zeer goed
.. nie t a I. ..:.. g~ . t meel'
I · ZOu
· · ZIJ.. 'betaa/ld d.a'n·. vO!doentle i,s em erv~n te leven.
naar Anj)ta
uit l,.{'(fA
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~e~nt
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cOu~umen
II .ll'<?e
, t !,~-d"ver ls:"t~
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''It'et Is' ~l1€en maar j~JTImer, gat de \yas opgevangen en dat daarom het
I
. de' tie egeven 'omstandighedeU str1kt ya~~ 2:~ het hebben,· ~oge ge IUS, reer,. - ,afg~:den ,van de sp'€ci:l~e '(lue}1t pel·
fairen del" laatste dagen juist' het te'genmome~t was gekomen o;m ~ geraken
eell p-estegen als gevolg 'vall de de~~odfg'is fe 'oordeeleil, doch wei -dat;over. worden door'. dlt feit: .Op een, gioeqen K..' ~':~ '1\r;yli.~.gt~$' 1\.a~r ~b.e~iI}I~, 'f~ldie! 'dreigeffte·bewiJzeri. Van ,;beneficial
to.t e~n
preCiatie;'doch vo~ral' door 'e~ verde geheele linie' zoowel 'in de hoofd:' dS\~ '~HO;€~ ,~e~ 1}tup~~r p.~rg:Ji~b·~~
~e 1'7 DecemlJer a.s. ,PariIs ~ou b~ginc66peratloif ~et~e~n ~gUsh spe'akil!~
, ,
,
-,?~~.er~~ v.l'a~~ qJ? d~ ~er~l~d~arkt.
plaat&en als in' het b'nnenland, het nt~,r P ~~~~ir ~~~rd .,e ~.;.\~~. ,~, . :~?f ~ .• ,nen.- ..'". ,'. "
. r'
.
t~ dit' g eval' imllle rs bitte r
Id I'jke op 11 e ffl·ng'
.
ret\" n......
rui Yell.
ge 1eel
prljsver Ioop bi nnen .,
Je d e 17.j~ke
1
gre nzen Is zo'( n. t .,.".\
•. ,:,.'
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'.
nations " Is Ul
weinig 'te bemerken :- of het moest zi1n
. '. ',.,' ..'
.
~e,n v~p ,de mees~' opvallende v09r- gebleven.
I~~~,S,SC~~l~: \'l~j ~~.t~,~~ ?l~~ ~ergeli~k~
in'dE! sitin.enwerking tusschen de domlvan de meer intensieve bemoelenis
be~lqen '1s wel d.a~ rvan .de' copra-not-ee.
lle'den opg~scheept en het zijn dure
~!~T .'~~.?~~P.~I~ $~~RI~f.H~P~
niqns on1 "zieh, mOehten de huw~lljksde.r Q,v~rheid met de p.r,-ljsvotlning.
rih.g~».· ~le u.itgedru~t 'in' Biltscne valuVoor de hoogere inkomensgroep 00- kostgange.rs~ .want de' instandhouding
plannen worden doorgezet, 'llit 't Britsch
hi' is g~s~egen' \ran £ '12.151- pet' ~on op loopt d.e prJjsstijging ~t h,e4~n 5,2%, van dit illusrere verblijf kost ve,~Jtl~~'".
\fordt. tot nieuw 'leven gebracht
imperium l'o~ te maken.
Met de maatregelen, die achte.reenvol- u1t1Wc? i,\prH jI. .t<?t 1/ :20.1:6/- in de eet-' voor de la~gste gr.o.ep 1,1% in pro.cent~n ,hop~~:(q g~l.4e~ P,9~ m~l;\pd. "
", ...'
, ,..,'
1·
'. . .
I ,
gens waren getroffen ter bestrijd~ng van ste d-agen V~~ 'D.e,~,e,nib~r,"':"a~r~Qo~ aan valj. h.~t fnkoi#,ep. op' ~~ J?ece~b.e~· 19~6. .~,et·~~~~'vf~~,g~' ~,a~', '~~ '1}~~ g.~.e~ tij,~,
QR, 4~ g~~.~{~P ~Jhi~r gepo.u.Q..~1l1e,4.eAe~ri shelle prlj&,Stijging\verd het·beoogde gf~o~ ··~ro.e'p~l\' ij.~r' ~vqp:dng ',bet~e~eword~, na~ een oplosSing· te 26eken. a(Jv: ,v~f~~,eth.~~.v.ap ..Q,~,t ,,~W?~~!l s.tw~~~_·
'Se.l1(ilue.uleel/ B(?klag,
drleledlge doel'in hoofdzaak bereikt. Zij ne~d~ bate!). ~'jJ;1 ~oegev:Ul~p·. D~ .'J>rijs·
., . .'- -door een swc1-a.al·wer~kspnp. '{9.Qf dl.~ ~onds"'ls besloten eene'~!,ae11t~ge,p,:rQP,ah bb
liJk en
d r,8 elUcht va~ ~off~e v~~~.ol1t·j~~S~ iI} .d'e d~le~eer.
••
,sO:~l'~ ~~4~n 11,), ~ ~iGp~p. ,Met 1~ to.cP ~anda te voeren voor de 'uitbreiding'van
~,')l:a.~Z~»lMg.e. anqJ~Y)~ll~? ,~ig~r1)J~ ~)~!) ~:~,~~j~ at 1~~' d:at l}~~ h~:~).~~nt:aJ.,~P. 4,e ~p'r~.elit1n$ Y,~P 1}~~\uWij weten nu allemaal .weI, dat de o~tst~~e ~:~ining~van a~rir~s.t ~o~rkO- ste maartden' een aanziei11ijk,e s~ciale
.
. .g()~.v~~~e~.e~t ?et~ ~.~~~e~ e!'1 V!ou~~.n" ~~. atd~l~pg,en. pa~~~e .2lJ.n~n ..op.der
depreciatie voor de ambtenaren en pat; men; voods gelegenheLQ gebode'ri oin verbetering als gevolg van het tot 'sta'rtd
V~le p,ersone,.n e~ j~~t;ell~l1g~~. w~rd~n :i1Pit:8~.~~ers de kinde~e~, d~n kost geeft, an~~r8 ~~ ~~~pr:~king~?- o'p "~.e ~?r1rge
ticuUere werknemers in Indie tot heden zonder overhaastil1g een ~nzlcht te ver- ko~e.n y.an een ~eker~ .mate van samenslechbS' mideei 'bracht,' maar' zoo' erg 'als krljgen nopens de mate van wijzlging, 'l werking tusschen de Izui<t-~m.er~kaan= d~n' ia.at~ten 'ii1d .P,~ ... 'br~~t O;f }jJ;i~f}{~att~ zonder,d~t zJj. er ook ma~r iets yoor~ ~- Qije~nkoili~t gev~r~ in boekvorm woro. kostpn
prij- sche producenten. BelangriJke bevol
. " ' , l' .' '.
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t~ :Y9€F~n.
den uUg~ge.ven.
de redactie van. ,.De School" het in dIe voor de ondersebeiden ~.'(
i ... ' .
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lastig geval en door een ano).lYrou~, e '
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"
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, /. ,,'l~' .' • • >,- ~
Een /V<lorloopig comite zal inmiddels
haa~ jQngste nummer voorste.l.t, Is he~ ze.Q en tarieven diende plaats te 'hebben ~in~producften zooals ~per, gommen
tod1 weer niet, en de plaat; waanneQe
tenslo.tte een ~ijd8rilimte gelaten 'voor ~n harsen, k~~k,· rot~an en c~tronella- d~ m.ee&t gr?ye ver9~cbt~~ki~,g.~~ ~~~
"
in. Q:v~rleg tIOOe.n met het. ou.d~ hoofdzlj ha.ar' teekenaar del).. ~.int ~icola~s'7 .<le l>.ebaJ;idel1rw.en de aIkQnd.i~ing'van tie. ~~~ ~~~~e~ ~l~~f~~ee~~~:~l ,yap ;de bete~e: he~ a.~~~~ y~n, ~~~f.\.a~~~ f~~~.re~, l~~-L
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be~,14e.n, kurine\1' wij' weI:~~l~k l\let a\l~ getrolfen voor 'het vedlchten der lasten'
'. d
. t·o.
'K hti
' . 'men zlcn ·te 'real1seeten, ,dat 21ch bier e~\ q.~ v~~ ~, ners ~"e.
.,e,~ l . e
,
.,
'r • '..
'.
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•
d~rs .dan ~e.n n~~r p,roduct noemell,:
d:~er s ~l~lre\,lU ~i:i~n~ac..di:: ~~~~ftri~, tijdel.ijk liet cumUla.i,ief,ef!ec~he~ft,do~p sc~el~w.oprq~n ~le i!1 h~~ w:~.9r~~~J?~e~je ~~~e !l~,~r te 1~~.~~ ~it EU!?P~ ~an- Well1~ht,iS daardoo.r e~ne Qpl~sslng t,e
Q~ .ziet Q'p die plaa,t· een ~le~n ~il\~en t ' a it ~
gd
n . . ij
gevoelel} yan e-en, d~~etat f'aotore~" na- van' den anonymus blijkep ,,/00.1 te ko- komende mati.' heef~ de belal1gstel1~ng ,'l?erelken, ,waa~doOr .l(ie V'ereenlglng,
ka.OO~rMe, 'en ~a~r,I). een vader ril.e~ :\1).- .e wa.s 00 an,g.s ~n weg van vJ,'~ag .e~ 'melijk: d~ 'd~preelat1~ ,vail de valuta, de men.'
.'.
,;. "
'
, , ' ',: :' van' den ~olitieken Inllcht~ngeppren~t \V~l~~ ~~,?~~~~ ~n h,er 91Z?P.~~.r./,v~r 19~;
geY~)19.U "\yang~l), e~l~ 'm9?9~J ·~e.t den aal~bod ~eple~~t:l op well( ~el1 tie valttt~ s: stij'gende tend~ns"van de inrernat10nale.' ,.',' .
,'
,..
.. "
' e~ v~l\m~~g~p' i§ ~~H~~ 'Y~~r e~,rl.$· lA~t 4e~elJ. v~~ A~PQ?sche milltalre,n "~n
roc~st9~ b~land~n \.l~ ~"gc>etlere'pm.a·tkt' en,de' noimaI~,lede~ jaar ~~~ g~IP-~er~be,~~p~~, ,o~~v,al}~t 4,~n, 'su~ces ~e~xq(mp. gew~es~.· V~r~W.ll~Jtqe :, b~lang,·wa.s, hiae!daad ,tot· €en nieti'Y
za~{l~~ v90f11~t ,W.ge/ .~~!J~~~'~' ',a~*~ ,v,O.Qr11)oJ?lg
ge~~~~" .ep e.e.l,l· ~*H~, .1jll}_~e~l~ ~~$e.~ ,vJ~dla~~n van d,~,n.g~\lden,st,anU1d~ard. ,". opnteuw :te constatee~en' ·bijiond.ere' laa~s.ten tljd e,ens,~': w~~lf z:oo'u'Qd~f~ coriimuijlst1s~lie' 'QrocnUre,$' -PfNopdeli lev~m"~~n;worden gebr.acht.
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: kaar't;' t~rwijl ·v~:t:de~· _oOf~' .d~' ~.a:ad 'van -~ich·iusScheii'dem~UstUkkeh.
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de\} WW"~ l,1.an~~l,\~ ~~aAt .~~~ .s~\1~\l);, ~eA e\<~n s.~a?ll~te\t y~~ den ,g ,den ,OJl- :vr'aa in de
:-g .. '
IridH:f tot ~'de 'va,3te' .klafi'ten sch{Jnt ~te' seri waren geschreVeh.of·ge.typt. De btd- .
kaJ~J,l9~~J <:tl~ Q~Jl .su~ptJse-av~n~ d~roon~ d~r ~e ·~~euw.e .Qros.t~.ndlB.hetle,n ·I.iet n~e.t
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p~ ~l.1,~r\lk, d.i~ <ti.t a)le~ wek1,t~),l 'lJl~~ dat d~ stijging van den voor d.eze:landen~
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De zaak is in. 'handen der politle ge-..-_.....
".-..-...;,.Tanker bot.st tegen dQk
is :' Qat ei~t N,lcola.as v09r ~e am'p~nl;l ~oo gewlchtigen rijstpl'ijs zion ·binnen.
,Vooral aan Id~zen i~ats~n factor:moet, steld.
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,eenig meerdere aandacht worden ge-·
GROOT~If;ESTER VRIJMETSELAREN
re!! .ee,n Q..~~ v~n rouw was......·
zeer ,enge e.n zeer nOl'male ,grenzen ,.e..: 'sehortken, omdat "men .tharis 'maar aI,
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'-,.',
pe t~.l).,1{~t 1JJ.,.ac~l~n" v~n de SOCQ.~y.
~QeveeJ ~.U).bte~lca.l\x:.sg~~,l~l1ell ~RU.e,.n
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.?i~
~oJlQag (.e '_~an~jQng:~riok qo~.I~~.n
di~).l' VOl):Q .9.1{1\1s .1.le.b.9e:-ll !i99~geb.t'a.c.~.t,?
,he~J '(an ~~Q'p.J{~ren. g~09tm~e.S~J; \!.ap. ~~~de, ?e~s~ d~~~bij, als g~vQIg v,an d~rt
WJJ We,te.l..i ~l)e.t l))et, .(\oc~ w,e.i 18' ~~j; ~n .voo.r:t_geze,tte pr.ijsz~tth~g over de 'v~n' ~lke' :pt.iJsst.ilging ,onnHdq~ltij;k " re:
\ 1 Et Is veranded~g gekome.n:1n het <f.~ .qrd.:~ .de~ v~~mets~lal',~n in ,~eC;l.er::,. fster~ep. ~iq:d, 'tegen een der dok~in?en.
vOQ~ 9ns .~~.~et., Q:..3tt· ,he~ a.~~~J ·V.~l.l ,<U~ gfJb~el~ lh.~le. '~et.d, .1~U ,on.{~ew~ns<iht,. om-! ~p'eke~ 'in ~~ dellre~~atle..a~,[een.'
·.voo~~~ a~. g~VOlg ,va_~-,~~ '.V:~~be~r~ng ~scp..ema. vOQr de ..Qeg(ootit}gsyerga"ct.edp-: ~al~.g, JJ..~p:~e.~.d~~ ,~~ ~~ 'g. ~. ~. Yc~,l?-- Het schip l1ep daal'bij een flinke deuk op.
on~l\.l~~.igel) l~l,l~' Ul~.t '~ari 9Pw~e~ei.l te'-:- Id~t '.he,t p'(ijsregel~nd effect van 'h~t :~:r'j~
gen de res.t, Qie in meer(ier~ p,f mln~,~.re ·v.el'keer dan nlet v()lledlg ZQn 'kUl111en' 1n d'e produc~n-Ptijzen en ~e 'oleraoor, ~geJ1: qeze week wordt'aIleen Wo.ensdag id~ar naar·a~tavia. v,ertrok~en. .
. - ,.,.. . .,.. .. ',' "
mat~ he.t Sint Nic.o.h\as:'f~.es.t 'gevterp dOorweqen en bIerdoor vrij spoedlg ver- toogenomen ·k()()pkra~ht· was OOk 'de 'vetgaderd, voor d-e' algemeene heschQUwar.ririg,
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gebruik$goederen
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heeft, en' dat ~lke g~ne.ralls.eering ,b,ler,
,volqoende voor~lening 'van de m~tkt: ·1~e poeasapetlode betel'" dan in votlge1 :ge~'ij~ 'd~ begrooting.e'n van, de, bedl'ljven.
~,~l~e.~.sk~nd,iJe ~loqJe~J.lt,gol
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'
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dat
ultimo
a,ouden
P~t mf)~.t (.i,e 3,G.bpoJ Y~09.r c::lcbzelf we-,
Geslaagd voor het lste deel artsexa- October fbij'''de .gemeentelijke arJ>eldsren ...... maar be1enkt zij dat alle ov~r te 'overbruggen prijsverschHlen in vele van een prijsverhoogende werking uit- antwoorden en indi~ll dien avond (Ie
_'
i b~ux§ te .~.~~",via WJ1S, inge~br~vell. bedrijving SChaadt en- dat zij 'met '(ierge- gevallep, w~arin vei'l:iging' van ~echt~il g~~t,' die '~cl~ier OOK niet langer' ~an- begroothlg n~et kal~ wo~d~n,afge<t~al1 :(.e~:, de heer. M. ,soekandar.
Iijke nare ~ff1ches de zaak der ambte':" had plaatsgehad, tot gerlnge' proporties houdt dan de ~asa. Hoogere prijzen .zal men Vrijdag 18 dezer llogmaals I Bevorderd tot arts de heeren J. B. droeg 766 Europeanen, 1840 Inlanderi
• Barneveld' Billkhuijsen en R. soeroi'tro.: en 77 Cllineezen.
~la~n meer achter- dan vooruit br~ngt ? war~n teruggevallen, onl@t tenslotte gelden thans k>ok vQ()r sonunige levens- bijeenkomen.

\I~,qrl~l"

.,...

Deprecictie-schok goed opgevangen

<

. . . . ~,'

...

• \

•

't' \ '

j.

", -

.

en

..

.en.

l

I

#

de

I

'

'.

I

a:u-

I

I ,

j,

•

•

,

I

•

.....!

t~t

1·

-

.,

."

.

•

..

•

l

0'f'

I'

111

I

" , '

¥

•

,

,

"

<'"

<.

"

•

e'tt

'Pe

w'

,J

- •••."

•

'.

'

...

,

•

'

a

t

1

,

•

.

,

J

•

,

•

•

"

J)e
Hlstorlsche Optocht
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Re,eds .ve~en hebben zlch opgegeven
voor deelname a~n den hlstorlschen optocht met eedsaflegglng aan Prins
wniem V op Vrijdag 8 Januarl 6 u. n.m.
Jin de benedenstad.
.
e
Toch "ls ge~i~ken dat sommlgen "zich
lIaten weerhouden door .de·.,gedachte aan
hocge kosten. Dit is verkeerd: in de
eerste plaats zijn de kosten nooit hoog,
maar in de tweede plaats worden 'Zij,
idie de kosten geheel of gedeeltelijk niet
voor eigen', rekenlng kunnen nemen,
daarln door het Comlte tegemoet gekomen.
H~t "Leitmotiv" van het Comlte is:
dat. de optocht in alle opzlchten slaagt.
Wanneer zl], die voor deelname voeJen, er ook zoo over denken, behoeft
nlemand zlch verder te laten arscbrtxken door de gedaehte
aan wat
ook.
.
'
Geef U dus .'ZQO ~Jlled~g mogelljk op
lbij d~n heer v~ui H<?~t' peHel,{.aan, p~-:
gangs:a.an ,0. '~1, U~f~t schrlrtehjk, onder
duldelijke' . vermeldlng .van naam 'en:
adres, 9f zoo noodig telefonlsch,' 'smid,dags na 9 uur op Welt.' 55.20.

I

~

,

(VAN M44l'{DA.G 7

osc.
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BATAVIASCIlE KUNSTKRING
j

I

Planoconcerten van Nicolai· Orloff

/

,(,

t

".
J

....
Onvooralchttg oversteken

AANRIJDING MET DOOD.ELIJK
GEVOLG'

SPELEN

~!-ET

VUURWERI{

'IIO')!EL DES'INDES

Clandestiene 'stokerij ontdekt

I

lIn samenwerking met de douane werd
itqn huize van een Ohinees In qang OrlP~h een clandestlene ~aralfptoker~ ontjd~kt.· l?e stokerl] was in volle werki~~
itqen de inV~l plaats had.
.:
.

I
I

Gevolg van onvoorzlchtlgheld

. tn de Matramanlaan werd een 7-jarige
Inlandsche [ongen door eigen onvoorI zichtigheid door een taxi aangereden,
l.w~l~r9.QOr hij .het llnkerbeen brak en. 111
de C.B.Z. werd opgenomen,
;

1
(J

j

.

DAT~\VL\ASCU

NIEUWSBL1\D

van l\Iaandag 7 December

1936 -- EERSTE BJ.Jl\D

I

T E' K'O 0 P

Zeer geschikte
cad e a u x
voor de a.s. feeatdagen vindt
tegen
billijke prij%enbij:

Keurlg onderhouden

BUICK

---------I

01,5.'

A d V e r ten .t i e n
I

J

"Poelau .Brasi '

•

•

en

m.s, " Tawa ,I.,'
r ':

Eenige en alqemeene kennisqaue.

Yerltceawoordlister yoor ••d. t. Idie:
t. Y. Cllelllicalilnho'el lat.kalllp I Co. lattyl•• c••• ha, lIehn" IIlialu

Verroofd :

heden uitEuropa te TandjongPriok
zijn aangekomen en direct met 'de
lossing zijn begonnen,
Laatste clalmdag 7 dagen na den
laatsten losdag.
'
Tandjong Priok,.' 7 December 1936.

------------------_..-_--_.--'- ------------...
21899

21923

'

•

,

T..JOEN LIE

en

W. JACKSON
Malang, 5 December 1936.

, 21886

G.E DIP l. O'p TIC lEN, J U WEll E R S, H OR LOG E RS
PASAR BAROE 101
BATAVIA·CENTRUM
I

UITVERIlOOP

\.

BEGRAFENIS ~OtIOERNEMI"G

25 November, tim
December 1936 KORTINGEN vane] f5 0/ 0 "1m 50 % "

Reg-cIt alle begrarenissen, luxe en eenvoudlge, met Europeesch personeel,
a~ b~~n B~a~~

Uitsluitend ·Tel.· wi, 806 en 801
KANTOORc
(Tanah-l\bang).
Kerkhoflaan' 1~

HEDEN KIJKAVOND
'MORGEN VENDUTIE.

van HJrlogas, Juwaelen, brillen. etc, vanaf

, 25

Uitstekende gelegenheid voor

V E R BUR G Til
~

Rens

Tanah Abong West 14
. Batavia-Centrum.
Tel. WI. 477.
21916

0.5.
40

~ . .

.

Fuchs

..
J
.....
deelt ontvangers van gocderen medc. _ _ .. _ dat het
.m4-!iIiJQ!~=r_1lIIJfiS"'.n

21925

zoonl

•

21903

De N.V. Stoomv, i\lij."NEDERLi\ND"

Kebon Sfrlh 1 Teff. WI. 3600.

,

2e klosse . 1e en 2e halfjaar.
lnllchtinqen en aangifte bij den Directeur veer 15 December

21Q04

V ERKERK & CO.

II

STI GHTIN G ,STUDEBAKER SEDAN
UGARPENTIER ALliNG VOOR
JONGENS
I

Speciale Aanbfedlng

F. LANDEGENT

KOOP:

f
6·cylinder, 5-l?ersoons
'"t. B. S. MET DRIE-JARIGEN CURSUS
carrosserle.
.Botoeweg 3.
IN1-EN MOESTIKA
In primo staat.
Uuweliers)
•
(Holfjoor.klossen).
Z E E' R G 0 E 0 K 0 0 P.
Pasar Boroe98 ._. Botovio-C. Met 1 Januari 1937 kunnen leetlinqen wocdentoeqeloten tot de
1e klasse 1e en 2e halfjaar,
~'en
I

Sport Touring
5 persoons

I,

'TE

ten hulze v/d WelEdG. Heer

'

KEftST - CADEAUX
123ul
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~-

WEE'SKAME'R
VENPUTIES.
'
\

G. J. PETERS
BATOETOELIS 20
.'
MODERNE SALON-, SLAAPen EETI<AMER-AMEUBLEMENTEN, OLIEVERF schilderljen, PHILIPS RADIO 331,
BA 'I~YVO-IJSKAST, ledikanten· (S'tAALMATRAS), PETRO'LEUM FORNUIS, HEEREN-en MEISJES-RIJWIELEN, ANOORAKATrEN (rasS~~lf(catle:

. Op Dinsdog den 8en December 1936 des Y.m. '9.30 uur in
haar verkooplokaal Molenvliet-Oost No. 7 te Batavia-Centrum
van de volgende goederen :
~
Tokokasten, vitrines, schrijftafels, een schrijfmachine merk ~
dU
,
I' Remington,. hangklok, porceleinen waschbakjes, closet, tuinslang, '
Maakt
ongerust
I en g'as k om f oren, k ranen; een por ti].. e Iectrtsc
. h e sc h aa I -, .k oge I., p IaWU
hebbenUnlet
te soerabata,
Batavia
echt) , voliere, enz. enz.
8emarang voldoende voorraden t wi! fond-, kroon-, biljart-, I bureau-, muur-, hoogtezon-, reuk- en
21932
handhaven voor alles onze oude prij. klemlampen, vibrators, strijkijzers, kookplaten, koffie- en eier_
~D..
'
. ' kokers, rijwiellantaarns, plafond-fan, reflectoren, batterijen, pe. Dlt geidt ni-et alleen voor de reeds ren fittinf/s schakelaars snoer belknoppen qlozen, papieren
Ioopende orders, doch oak voor de nos
'..
.'
"'.
'
,
.....BB_B2ilW1Jlmm_. .*&&H
!llIIiiIIIK'If.l
_
••
._
. .~
te boeken bestellingen enook die uit en g e e m a l l e e r d e l a m p e k a p p e n . . P . J M . !
Europa.
Voorts een partij goren, odeur, poeder, zeep, tcndposto, tanAllen moeten meehelpen ; dlt wordt denborstels, speelqoed, thermosflesschen, dekens, verf, hemden,
Onfvangen
ook door one gedaan,
schrilfbehoeften. handdoeken, enz. :
AiM arm I, I t a II a n f
Op Vrijdog den l Ien December 1936 des Y.m~ 9.30 uur
etaendom. N.V.
wordt een partij kostbere juweelen bestaande uit gouden o~r·
21894 knoppen, bulkborrd; borstspeld, l'ingen, enz. aile' bezet met brll- - - - - - - - - - - - janten endiamanten verkocht..
l"
Alsmedeeen porti]. Provisien en dronken, tokokosten, vitri.8 2Q
a!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!'!~
I
...... ..... ,
1
nes;: kosreqister, vleeschsnljmcchine, weegschaal, electr. koffiemolen, broridkost, schrijftafels enz.
J"•
•
.,.'
Behoorende tot de failliete boedels van Tjia A Kie merk
Goan Tjiang, Tan, Tam Njcn merk De Concurrent; Kan Tjian
•
mcrk Kong Song Liong en de nalatenschapvan Tan Beng Nio. .
Tondo'rtsen
; Te. bezkhtigen op beide dagen des ochtends v66r de yenMenteng'21 _.... Tel. 950WI~ dutie.
21922
21893

Tot H08ve81 zal Gulden dalen').

,.....

NIEUWE ZENOING
WATERP,ROOF

j

!

~

M' VAN SA'ARSEL
G BUYN

ENG£lSCH(
REGENJASSEN

21897

Verhulsd

~ EN L tJ T T E. R, arts

B L 0 E M E'N'M A G A Z IJ N

.

P RIM· AV EJ RA.,

naar OronjebouleYord· 64 .
Ho~k Soerobaiaweg.

Telefoo,tWI. 1600

Parmanent Wave
f

21906

ml;~~tll~1P)!!1P) I~;f~r: ~~~~~a~~~
:me
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
• .

133m

.J " .

10.~

Gegor$J"deerd

. Menteng IA telf. WI. 820Bot.·C~
" Dagelijksche aanvoer per' KNILM van
Polyantha-, DUll"" En Europeesche Roten,
Grootbl. Gladlolen, Chrysa'nteri' en
Orfhldeeen.·
. ..

\

HET GOUD~' en · IIIVERHUIS

II

_

_

_. • • .

-

t"

MW

pprt"

(d.t

I
I
, C HER I BON.

, v'·

Kleedingma-gazijn

Voor abonnementen,

trent

"Nieuw j{ Enoeland': .

£Hi'IIHM'iB

ILlIt"I.'_----------~

Postweg Noord No. f.
Ba'tavla
I,

c.

21895

de

kla~hten

ATE

bezorglng van het Bata-

.•- :

c.

felefoon 108

8 L 0 K

Vlaggeildoek ;

-

Behang

Tiongkol 35

T

m

,

_.__: - ••• _.- HOALOG£9

"I Z~ITSERS

•

KWALITEIT

UUR.WERK

een
Diesel-motor yah 20 of 25 P.K.
Brieven'met uitv: in!. betr. fabrikaat,a'a'ntal om~.," toestand, QU-

.1

derdom, prijs, enz" onder No. 21913

HET IS UW E.IGEN SCHULD
111dien U, niet tevreden Is over het
geleverde, als U. bij 'bestelling nlet
nauwkeurig heert 9pgegeven, wa~ U
, veriangde.
. Indien U LIMONADE of AERBLANDA bestelt,blj Vwen langganan,
1s he-t beslis~. noodlg, dat U er' bij opgeeft, dat het van "LOURDES" m~t
zijn, dan Is ti or zelter van lets gOOds
te krijgen. Waarom zoudt. U lets ris.
keeren?
. Heeft Uw langgamin toevalUg onze
artikelen niet in voorraad, vraagt dan
even verbindil1g met
"
Telefoon No. 2329 \Veltevreden.

M.w.f. ' "LOURDES"
21911

Als nieuw' en ..•

ALLES

zonder moeite!

VOOR

REPAT RIEERENDEN
AU

Karpetten

MeubeJs'

'PM

•

Kunstkring

8 December Concer!. van den pianist NICOLAI ORLOFF in den
SCHOUWBURG.
Aanvang 9 uur n . m . ,
'\
Aileen toegankelijk voor leden van den Botoviaschen Kunstkring.
OPGAVE L1DMAATSCHAP Tl:LEFOON WL. 2537.
\
KOMENDE 'PRESTATIES : :
....
2.9 Dec. Tweede concert van den pianist Nicolai Orloff.
~
28 Dec. tim 1.0 Jan. 1937 Julianatentoonstelling. Portr~tten·
en Figuurtent. vnl. uit particulier bezit, vanaf het begin 17e •
eeuw totop heden; zal gehouden worden bij gelegenheid.
van het 'huwelijk van Prinses Juliano.
.
J(;m. 1937 Manuel~ del Rio (dans).' Twee voorstellingen.
28 Jon. tim 7 Febr. Tentoonstelling "Oud Batavia" (Coli. Jh,.
,Mr. P. R. Feith).
Febr. Cabaret Hans Snel.
Tooneelvoorstelling.
.
' . .', .
Febr.-Maart Tentoonstelling van' Prenten uit, Czechoslovakije~ '.
20 Febr. Heropening yan het Bruikleenmuseum 3e Coil. Regr'1oul~.
Maart Uitvoering van de Bataviasche 'Orkestvereeniging "Toon.:.
kunst".
,
'
April Betty van den Bos~h (zang).
April-Mei Tentoonstelling 3e Prentencollectie Regnault.
Meerdere tournee's in voorbereiding, 0.0. van Ballet Jooss, Duo
Feinland, Raya Garbo'usova en Theo van der Pas.
f . '

2192'1

---

,

\

S p e cd a'!a lSi gar e n -M

~ 9 ~ z ~Ln,

TABAl<SPLANT"

"De:

21933

•

(v /h F. H. JUS ~r M A. 1'1)

autQ~iQ-5=entrum,
Noordwiik- 38b, Telefoon Welt. 349
6andoeng,
' Bro90weg 39, ~
. Teletoon 1183
WELK
SIGAREN/v\AGAZIJN is het best gesorteerd?

Geen omslag 7net het schrijv~n van kaartjes
of het brengen van visites: eenvoudig een
nzeuw}aarszvensch in het Nieuwsblad en gij
bereikt al Uzo vrienden en kennissen. De
kosten ~ijn slechts

;/d eTA B A K S P l A ~~ T

lid eTA BAlK S P LAN T

lid e t .A B A K S P LAN T ",
, 21901

I

o

II

PLAATST
f"\oq heden Uwe bestellingen bij

voor een izml~nce van niet meer dan vijf regels

.

II

WAAR
geeft men de beste Service?

, ,
e ~n gulden

"

11II(.

Groote voorraad'

20
'-'ARCHE
' Rijswijkstr.
M
BATAVIA. C.

'\

"

w

11

21914

80 N

.Magneetjes Trekken

I

,2 mtr.'

Gernakkelijke Betalingscondities.

,

..

r

lang

'}

J

21915 bureau Bat. NieuwsbLi.d.

"

Rood wit, blauw

80 'eM breed 75 ct. per mire .

Batavi,asche

Diesel~Motor,

TER .OVERNAME GEVRAAGD

>-.

IW

,

~.,Pr;nsenvlagg~n

,

36

,Citodelweg 35 _
. Tel. 4286
132mwv
heeft de grootste sorteering in - - ,- - - - - . ; , - - - - - Q

3.50

Ruime Keuze., -

·WL.2250 en 2400
P~IOJ4

Vlaggen. it f

zlch te wenden tot den Agent, aeo

>f!r,--_-.....;.---.. . .- ---.. ---r-----
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vlaasch Nleuwsblad geUeve ,men
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BATAvtAASCB

Edward

,.r'

NIEtrW$nLAD

van I\Iu'au(lag 7 I Decemher

zijn houdinq?

\

Morga.natisch ;huwelijk uitgesloten
Gerucht
~liet intnge
teeen
.
'
b ,den KOfungj'--w"
.

,

IJ%

·

,Partijvorrninq In

E"nge Ian,d\

houding ?
L 0 'n d e' n, 5 Dec.

Lon d e n,6 Dec. (Reuter). Hedenmorqen werd
onverwcchts in Downinqstreet No. 10 een ministerrood
gehouden, dietwee uren duurde, Tijdensdeze vet'gaq¢,;.
ring begaf Baldwin zich per auto nda-r ~'arlbo(~)'~g~,
House, waar hij met Konirrqin Mary een onderhoud hod
van een half u u r . ; "
'""
'
Veer de vergadering brcchten MO'ckt6'~, de rechtsgeleerde raadsman van het H~ttogdo'm, Cornwalt e'n
Ramsay MacDonald eenigen tijd met Baldwin dqor.
Sinclair, de leider der oppositie-liberalen, bezocht
's middags te drie uur Downing'stre'et. Atfle~ en Greenwood werden later verwacht. De- aartsbissch6p yah
Canterbury bezocht eYe'neehs Downingstre'et.
In de kerken werd heden voor .den Kohing gebeden,
doth de ge~stelijkheid der Anglicoansch~,~erk9nthield
zich 'uit deferentie voor het beroep 'vein den ,eiartsbisOO!
schop Van Canterbury hi de pfeek~n Vqh, zihspelihgen
op de huidige crisis.:
:'
J

,

..,.-

I··

L 9 n d e rt, 6 Dec. (Reuter). Na de kabinetszit..
ting werd 'medegedeeld, dot hedendVond ge~n besU~'-sing
is gevallen en dot een beslisse~ge,ver.klqri~g 'Yah het
Lage'rhuis morgen onwoarscl1ijnlijk is. Reuter verneemt,
dot de situotie dusdahig is, dat de Koning ~90veel ti.jp
gegeven wordt alS hij we'nschelijk acht ter beslissing 'van
den 'gang van zok~n, flU de kw€stie yah e'en hlorg'ona"tisch huwelijk van de boon is.
! , I,
:
De kdbinetsvergadering opmorg~n is' gecancetd.
\
,.
: \ ',Gejuich

en

gejoel

r9 t, dK'
"• ""
e onln9

.

%ijn

v r r aa

, STEi\IMI~G TIJDENS WEEKEND

schroeide.

I

aanplijven.

Aan del\. Ja,nd'~rel1 kant Wijst het
Mad erop, dat de \vijze, \vaarop
'S't<\llIey Bat'elwin in het Lagerhuis
'werd ontvangen, aantool1de ho~ ab..
surd de "suggestie was, welke in bepaa(de, krhlgen wer'(l g~da~n,dat
dit een goede gelegenheid was om
e(e~l goeden kOliing te beholiden en
een sieciJ.hm prenileraf te dallk,en".

e

I

t

De' liD a 1 I y t e ,I ~ rap h"
s c h r)t,f ,~~ ,d ~ ~ ,h e t t~ n Z e ~ rste te uetreuren zou zljn
\1/ a h
h.'a t g e n d ~S,t iJ s
de' "k 1 h g 's p 'a r t y" w e r d
g e n oe m d, n a e e Iri ~ f 'V! e-z ~ g held Vall 150 ja'ar wede;r
teekeneh van le{ven zou
h 'e' gIn n e n t e g e v Ie n. ,

,e

d

.'

slachtoffer' "dn
il1trige ?,
f

:'('1t.
i ' ..'

Suggesties van Fransche,'
bladen

Lon de 11, 5 Dec. (Reuter). Na drle
Een ataerutt. van de auto werd
dagen van grootaupwluding wordt een
versplihterCl..
rustig weekeinde verwacht.
De politie stelde onverwijld een
Na afloop van de kabinetszitting van
oruierzoek in.
I hedenmorgen, welke ,drie kwartier duurde, werd bekendgemaakt, dat geen nieu-,
vie ziUing zou plaatshebben v66r Maan- -'-,-~, ,-" ,-,-~"""''''''''''~~~=,'_I.dagrnorgen half tlen.
De ministers werd verzocht om ' zich
TQeste~min,g werd v,erleen<i vo?r, ~et
gereed te houden' om eik. oogenblik te uit,~t.e~~ell va~ ,~et lIeli~g S~crament,
kuml(m bijeenkomen. be meesten, verla- wann~~,r ~lt morgen ook maar eenlgszins
ten Londen voor het weekeinde, doch mogehJK IS. \
. '
zullen zieh niet ver Van de hoofdstad
verwijderen.
Baldwin's verklaring
,Het vellui~t, dat de Premier de 'mi~IORGANATiscil HtJ\VELiJK iN
nisters in kennis'stelde van de t'esultaSTRIJD MET GRONDWET
ten van' het onderhoud, dat hlj gisteren met den koning had.
L'o ri den, 4 Dec. (British WireDe ,minister van Dominions ~alcolm
less).
Aan, de verklaring,
MacDorJaid bleef nog, 20 minuten', na
afroop van de kabinetszitting met den welke hedehmiddag door
Premier confereeren, terwijl de minIs- Pre m i e r S ~ 'a n 1 e y B a I d wIn
ter van Binnenlandsche Zaken Sir John in het Lagerhu'is werd
Sinton daar nog twee uur bleef. Kapitein
Eden had eveneehs nog een onderhoud a f g ie 1 e g d, w 0 r d t n 0 g , h e t
volgende ontleend:
van e~m half uur m,et den Premier.

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

~~rzi~~u~~nB<ith~~scr~b~~~~''i~~

Tot ~Iot YetIdaart inen hog tn eerderHieronder treft men de verschillende
gel1oe.md~ politieke krillgell, ~at onder
telegrammen aan, die aan boyengaande
de iiuidige omstaudighe~eh 4et' aftreden
berichWIi voorafgirtgtm.
van' den Iwning a1teeii. kall' \torden. ~r ..
h14~dell, W,Ull1e~r z. 1\1. van 'zijn voorgeKabinet of KonlhS
lU)mell lhiWeiIjk atzt~i, dodl dat het (hiKABINE'rSFOR~IATIE BRENGT
waarsciiijniijk is d~t' ~lj dit ,z~l doen.

stond in een auto te stappen, ,een
Iuuiruclittqe demonstratie.
Van dfchtbij werd d bout portant
een revolverschot op Degrelle gelost. De kog~l paSseerde tussctceii
hen" en de auto, waarbij het pro[ectiet
Degrelle's
hoofd
even

Bescherming der constitutle
(Havas)

Gemeend wordt dot de Koning

verlskans~n beeft.

i

Trouw aan den Koning

De "Morning Post", de '"Daily' Malll~,
en de "News Chronfcie" 'onderschrijvem
de verkll;lring van q,en Premier, dat
/Jeen oploss\ng, waatbij 'qe~ k.oning
wordt to~gestaan een vrouw te huwel),
zonder qat zij koningin jwordt, onmoze taak niet op zich zal, nemen, wan- gelijk Is".
neer hlj weet d~t het kabhiet geel) le-

L 0 11 d e 11, 6 Dec. (Reuter). Na. een
zitting van een uOr ell veeitig lilliluien
E en, fu l,s 1.~ ~ k l.Ji fL. Z,() ti a b -:
gtllg' h'e't kabh1et ititeen: be fui"tst~rs d i ca t 1 e' . 6 n fer m lj del Ij k
vertrokken, zoowei oli~er gejuiclt als m a ken, de Z e ' z () u S 1 e c.h t s
vi 0 i d en
~ ~
g d.
'
gejoel der m~nigte.

De polite, die versterkingen had ge-\'
kregen, was geuoodzaakt de menlgte uit- ,
Aauslag 01) ~ :Degrelle
een te drijferl', dochop Traralg,r Square f
vetzamelden zij zich weer en trokken onB r 1.t sse 1, 6,Dec. (Transocean).
der het zingen van "For lie is a joUy I
Leon Degrelle, 'de leider der Rexisten, ontsnapte ..Vrijdag ternauioergood fellow" uttar het Buckingham Pa-'
.nooa ,aan een moor«, akius meldt
lace, waar zij .het volkslled zongen,
het Rexlstisch partij-orgaan.,
Een andere groep verzamelde zich v,oor
N a a/loop van een vergadering
York House en riep daar : ,,\Ve want our
der partij te Hal, nabij Brussel,
. beqonnen eeniqe honderden, MarEdward,' Ed~~ard is right".
xisten, toen Degrelle op het 'punt

I

In politleke kringen bevestiqf
'rn'e'n, dot de regeering weerschljnt ij~, z~r.• ?ftre~~n~ wann~er
'de Konmg zun huidiqe houdmg
han1dh'ddff.
,Men voegt hlerccn toe, dot,
een ,'politieke crlsis niet weerschifnrijk is, door dan een onontwcrbcre situatie zou ont~t<i'(ifi. ' ,
,
.

he er

193"6~, TWEED'E :bLAb

,',

De procureur-generaal vall het hertogdQm Cornwall Monckton arriveel'de
om 11 uur op Downing street N1' 10,
waar hij gedurende twee uur bleef.
De h'ofarts IJord Dawson
of Penn bezocht glsteravond den koning op Fort
Bel ve de r e, do c h ' d e 0 m g e V i 11 g des k 0 n i n g s· v e r k I a art,
'd a:t d i t b e zoe k n 1 e t sui ts t a ~ n d e he eft, met Z ij n
ge Z 0 n d h e 1 d, d a a r d e z e
u its t eke n dis.

Intusschen heeft een aantal leden
vanhet Parlement eeli schrijvell gericht aan den koning, waarin .word~
verzekerd, dat zij beretd zijii h'eni t~
steunell bij elken stap; weiken hij
'no~dig mdtbt achten onl'Zijll. 'coh-"
stitutiC:uteele tecliteri te beschcnueh.
Eell groep conservatieve led en van
het Lagerhuis jbeslcot gisteren dezen
st.ap te doeli en persooniijke ;brievell
aan den koiling te schrijvell.
.

..

t

,

"De Royal ,Marriages, Act van 1772
is nlet v,an toepassillg op, den soever.ein zelf. 'Deze wet bepaalt slechts,
dat het huwelijk van een der leden
/der koninklijke familie ongeldig is,
, tenzij de toesternming h'iervoor van
den s6evereih is verkregen.,
'
De konlng heeft geen toestemming
van welke ~ndere autorite~t ook
noddig : om zijn huwelijk wettlg ,te
doell z,ij~,do.ch d,e dame, met wie de
koning huwt \vordt dOof dit huwelijk noodzakelijkerwijs kollingin. Zij
geniet daardoor 'alle rechten en voorrechten die door de wet en de traditie aan ,die posit1e verbonden zljn,
welke rechten en voorrecht~n wij ai:..
len kennen. door de gevallen van
wijlen koiiingin Alexaiidra en konin, gin Mary.' H~ar kindereri zouden' in
de eerste plaatsvoor de opvolglng'
. vahtlen troon in aanmerking ko- "
men.
Het eenige, waardoor dit zou kunnen wordel1:' v~qn~den, zou ~Ijn een
wet, betrekking hebbende op cUt bij~
zondere geval.' Z. M.'s regee'i'irig Is
echte!' niet bereid zulk een wet in
te dienen".

Mrs. Simpsonge·interviewd

BEZWARE~

BALD\VIN BIJ KING E()\VARD
(Reuter). in
, politieke kringen wordt ,voorspel(f,
ton d e 11; 5 Dec. (Reuter) ~ ~reililer
<tat het kabillet mogelijk ~Iaalldag Baldwin bleef gedurende een Ular bij den
of Dinsdag zal aftreden, wanneer de . ,kOhing, waarna hij om half ,legen op
konil1g VOGi' dicn tijdgeen beslisb~Wll~Jlg ,St~~e~ Nr 1~ te~u§~eerde; waar
siligo heert 19cnohl,en.
iijit particu~ere secretaris .tIe pets mededeel~e, dat er "hederl<ivoi~d rliets liieer
Enkele belangt~jke blawas
ell dat er iUtHiiand meer' iou koinell".
den zoo ,:1 I s d e uD ail y M ail"
e i1 'd a ,,~a i I y 'E x pre s s" , (j ri ,Om ongeveer 8 uur vertrok een kod~rsteuh6n den soeyerein
1 n d e h u i dig e c r i s i $, eve n ~ hinklijke auto van Fort Belvedere naar
a I s vel e v'o 0 t a an s t a and e Lon den; doch geen passagiers' .waren
per son e n, 0 n d e ~, Vi 1 e d 0 ;k zicbtbaar, daar de gordljlUJe~ waren
'.....
d~
leidet der Britschd neergelaten. '
Ii' a sci s ten
S'1 r
b s Vi aid
De PremIer van Noord-Ierland CraIgaM 0 S 1 'e y e n
SIt A t ,ri old
von was. even..v9Qr l3aldwin op Nt 10 ge-,
W i Is 0 n.
artlv~erd.
'

iliEDELE.vEN IN ZUID-AFRIKA

L i)li den, :5 Dec.

Nederland
(Telegl'ammen van het Alg. Ned. Ind.
Persbureau Aneta).

DE K.L.lU.- VLOOT
Den H a a g, 6 Dec. In de memorie van. antwoord betreffende de
stlchttng van'een Verkeersfonds wordt
medegedeeld, da took de minister er de
voorkeur aan zou geven, indien de
K,L.M. zich -mindel' ,op Amerlkaansche
vllegtulgen behoefde te ortenteeren, De '
mogelijkheld am de verkeersvllegtulgen
vall de K.t,1\f. door constructie-wiJzlgfiig
geschikt te maken voor gebruik al~' hoJ.ll~
menwerpers heeft ds volle aandacht van
de regeerlng.
•..- ..-....--.
44QJt4Lli£DA~.DJJn'V""""'.
.
... F

De rels van Mrs. Simpson door Frank";'
rijk 'is, e~n aaneenschakelingvan ~g'iri..
gen om a~n de aandacht te ontkomen.
Te Blois glng zij door een keukerideur,
die sedert jaren niet was gebruikt, waaf~:
bij ziJ de spinnewebben met haar'mantel
wegveegde.
, ;
'fe Vienne kwalll:, zij een restaurant
deor de kelderdeur binn~n.
Eeri later telegram meldt; d~t l\1l:~.
Simpson te Avignon arriveerd~, Waar
haar chauffeur den weg vroeg nrUir AiX..
en-Proverice.
'

NAA.R

I

R 0 ann e . (Midden-FrankdjK), is
bec. (Havas). Mrs; SimpSori passeertle
alhier hedenmorgen In haar ~uto, op
weg naar Cannes.
.

*

r s.

Can n e s, 6 Dec. (Reuter). M:
S imp son a l' r 1 v e' e r d e g 1 sIt ere n a von d'" t e v ij f, m 1nuten over half twa1111
~ e Villa
"L 0 U
Vie i", h e t
h u i s van m r. e n mrs.
He r man L. R (j g ei r s.
~1RS. SI1"lPSON ZEER ' VERl\~OEIl>

Can ri e S, 6 Dec. (Reuter). ~rrs.
Simpson nani, uitgeput na een gef(}rceerde autotocht door Fran~rijk,
deil geheelen dag, volkomen r'ust.
Aangezien in de villa van het echt~
paar Rogers afzonderi n niet mogelijk
Is, Is het rilet ultgegloteri, dat nits. Shnp..
oon haar intrek neemt hi de villa "'iart
mrs. Reginald Fellowe, .in het dofp Ito:.
que Brune. De heer Rogers ev'euwel vet.;
telde, dat hij verwachtte, dat mr$. 5irhp:son eenige dagen zijn gast ZQU blijven.

r

GfJen interviews !'
Lon den, 7 Dec. (Reuter). i.teq~
ter werd genlaehtigd te verkl~reni da~
mrs. Sintpson geell interviews t(;e~t(Jt1d
eh geeh verklarhigell beelt afgelegd, hi
Engeland evemn~il als oj) laar reis 4dOf
Fralikrijk.·
.,,( "
(Hiermede wQrdt dus het hierbovel1
vermeJde intervIew op semi.;ofttefeele
wijze tegengesproken.)
..

I

CAN~ES '

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

Frankruk

Verttouwen I in Bhdfi
.

",'.".

" ilet,
Par ij s, 6 Dec. (Transocean'.
kabInet Bluin verkreeg gisteren hi' de
Ka~er ritet 350 tegen 171 stelllm~Hl teh.
motie van vertrouwen.

.,.

Lon den,,' 5 Dec. (Reuter). Het
gaan en komen del' ministers in Downing
Street dtiurde den geheelen mlddag
vaort.
El1n der belangri}kste bezoe!<ers op h~t ,
DominIohs Office was de procureur-ge...
.
neraal Sir Donald SOmervill.
D 'lITSCll~ PEaS DISCREET
'
.
De besprekingen van Premier Baldwin
Vein
niet de verschillende 1eden van het kabilIuidiggeschil, van particulieren aard
net waren omstteeks 5 utir hedemnidct.ag
B e r 1 ij n, ' 4 Dec. (Transocean). beeindigd, waarna de Premier zich per
Een te Berlijn uitgegeven semi-offfcieel auto naar Fort Belvedere begaf ..roor
Vermindert snel
communique verklaart dat de Duitsche een onderhotid met den koning.
Per~ zlch ervan zal onthouden bijzonENOELSCIIE EN, BUITENLANbSCI1E derhecten fe publiceeren over of COrilDe kapelaan van •den aartsbisPERSCO~I1MENTAREN
schop van canterbtiry ontkent, dfit
inentaar' te leveren op de'meeningsversch11len, weike'tusschen den koning'van:
de aartsbisschop den koning rou
ton d eir,S i)e~. <Reuter). 'De En-geland en Zijn ministerszijl't gerezen,
hebben bezocht, zooal.s gisteren werd
"OiHy l(ercUdii meldt
"rie Ii\O- daar cie aanleidlng van deze meeningsgemeld. Dit bericht berust blijkbaar
geiijk1;.ejei dat ;de ,konil)g za( a-bdiCeeren, v~rs~limen van p'lrticulieren aard blijkt
op cen persoonsverwisseling,
ver.milld~rt s.lel. lIet :is :Veelwaarschiju-' te zijri.
.,
I !
E e n 0 p B u c kin g ham P alijker, dat de Premier zijlle collega's ,
I ace u 1 t g e g eve nco m m uspdtdig tal illededeelen, dat de koning
n i q u'eve r k I a a r' t, d a t a II e
uiet he,t O~l~l~d~el.liJ.k~ voorllemen heeft
off 1 c 1 eel e fun c tIe 3' des
IIWhip Baldwin
te ilt(iveri.' ,
\
k 0 n 1 n g s v 0 0 r' 1 0 0 pIg z. ij n
a f gel a s t, 0 p d a t 'Z. M.Z 1 c h
DEl\tONSTRilN'tEN
DOOR
LONDEN
Een groep vrie~den des Konings
g e h eel a a n d e . h u i d 1 g ,e
c r 1 sis z a I k u n ne n w ij den.
heeft,~den Premier eropge\Ve~,e,~~'" 'Cia~
Lon ~ e iI, 5 riee. (Havas). Onder
Mrs. ,simpson ide eerste vijf /maanden
tacH rl6g niet kan huwen".
liei gero'ep ~ali "Lorlg live the King, 'Het voornaamste punt op de agenda
whip Baldwin" trok ecn gro,ot aantal des konings was een bezae,k aall de potAIle ,,61aden dringen aan ,op e'en spoc- I
't
t
ttl t' d
d tenbakkerijen in Staffordshire, dat
(.cmon~ ran.en ,0 ;la, III en, avol~ Woensdag en Donderdag a.s. ZQU plaatsdige opIossiiig'
;Crisis.' , I
door de Engelsche hoofd$tad.
hebben.
De ,:rimes',' sc,frlijft: "De ,verkhirhig . Deze' demollstra.ilteli, vaor het llleerenVoorts 'rou de koning Dinsdagmorge,rt
van den Pr'emi~f tii h~t, La'gerhiiI~, be- deel jdnge lhallded' ell vrouwell, troKken in den Tower de Scots Guards inspee':'
teekende het doocivonnf$ VOQf
onb~;;' Daar bet gu~~blghaiil Paiace eli ila.ar teeren.
ronnen suggestie, dat~e fe~~ef.lijg,~e bo\~iUig stteet, groote doekerl' met zieh
De aal'tsblsschop van 'Westminster verwet zou kunnen wijzlgen Pm. ~~tf de
,, "
i
'
, zocht de g~estelljkheid eri de bevolking
omstandlgheden v~n, <U~, 7~!j.~01id,ei:e ,ge,.:., voeretltl hi.et iet' dpsciiriit . "After itis een, gezamenlijk gebed., ui!t, te spreken
val tegemQet te komen".
~i~it fo Wales \Ve' caiiiiot abaliaon'l~illl"~' voor KOlling en vaderland.

'

Ongeveer 50 conservatieve Lagerhuis..;
Ret vetiuldt thans, dat inorgen (Zonleden wel1schen den koning onbeperk:.. dag) tU5scfien a uut eli 5 utir 30 in den
ten tijd te geven oin een besUssiilg te na l11Iddag wederom ee'n kabin~H.sZittlng
nemen. '
ial plaatshebben.
Intusschen tracht het kablnet den koning te overreden zoo spoedig mogelijk
te beslissen.
In dezelfde politieke kringen nieertt
iltcn, dat het afftedeul van iie~ k~binet
ceil zeer el'1\stige si~llatie ZOU scheppen.
Zooals gebruikelijk zO'u de. komng,
wanneer het kabinet ZOU altieden, den
leider der' oppositIe majoor Attiee nioet(Ht tiitnoodigeil een kaMnci te ~onnen.
Majo'or Attlea zal cleze uitnoodiging
ongetwijfeld "n i t aanvaarden, daal' ti-e
Labour-partij meer dan een der andere
partijen gekaht; is ,tegen het huwelijk
van den kaning met Mrs. Simpson. ,
." De Koning zou dan gedwohgeil zijri
een conservatief uit te noodigen, doch
het verluidt dat geen enkel vooraanstaand lid der conservatieve partij de
uitnoodiging rou aanvaarden. Een pei~
sQon Van minder bet~ekenls zou gee:ri
steun vinden in het Pai'ieriient, zoodat
men dan zdu moeteri overga:an tbt al..;
gemeene verideziilgeri.
Bectoelde politieke Kl'higeri y69rspelle~
dat de overW~ldtg~ri.de meeid~ilieiq der
kiezers in dat geval
voor
de beveiiigirig del' iinperIilie ed godsdienstige, instellingen. ,, ,
,.
De 'geruchten als zou Whiston Churchill bereM zljn de v6'rmhig 'iari ~en
kabine,t op zich te nemeo wO'tdeii tantastiscn geacht, claar iulk ee,n ervaren
poiiticus ais Chtit'CiiUi origeiwijfeid de-

e

zou stemmen

~

Mogelijkheid
obdicatle

'

,

.

'.}

\

heden:

I

"Long live; the King"
til

der'

de

Duruili, lt~ider vall de allarchisteii
tlagcll
gesnetiveici,. is
ven. Op, de roto' ziet :men" h()e:,de
gin~sge~ouw vall ~~ F.

(iezer

is

'J

te Barcel~ma, die ilaar wij ineld~en
,Oli(ler groote b~!an~ste,li~l,lJ ~e,~r~..
kist dftor mi1!ciens .utt I~et ;v~reenl-" , ,
I ;'
A. I. ~~ordt ~edragen.
, :.,- -.J ..J
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Weinig vorderingen'-

•

Spaansche krijg wordt slepend
'Zwarfhemden 'komen te hulp

11et Verre , Dosten.

\ SITUATIE OP ALLE FRONTEN ONI VERANDERD

Chineezen houden stand

~l a. d rid, 5 Dec. (Havas)" Volgens
het communlque, dat hedenrnlddag 12
uur door de defensie-junta werd ultgeHulp van Oost-Hopei en Chahar aon Chinb?
geven .hebben :,de ,regeeringstroepen in
. den atgeloopen nacht in verschlllende
Companys blijft thuls
S han g h a i, t 6 Dec. (Shanghai op circa 2000 man geschat. De divisie
dlstrieten van ~Iadrid zeer hevige aanvallen der nationalisten afgeslagen, in Radio).J\an het front in Suiyuan zijn patroullleert voortdurend in deejraten
.
van Tsing Tao en veroorzaakt onder de
J\AN FRANSCIIE 'GRENS TERtUGhoofdzaak in den Userasector.
alle pogingen van de, ongeregelde hoe- plaatselijke bevolklng een pantek.r
GEWEZEN
I
.
wetlerzjjds
\Geringe success ell
pen om Pal Li9g Miao te heroveren mlsDe !J agers der regeerlng verhlnderden lukt,
De burgemeester.: Shen Hung Lieb,
.
Par ij s, 5 Dec. (TransOCean). Den
natlonallstlschen
I
Prestdent der Catalaansche Oell-eraUtat hedenmorgen ,d~n
bezocht
den Japanschen consul (?)en
S a I a man c a, ,6 Dec. (Transocean) .. Het op- Luis
Aan het fliolit in Oost-Sulyuan is de
de hootdstad te bombardee..
Companys, die het woord zou voe- vliegtulgen
verzocht
de terugtrekking der Japanren. .
I
sltuatle rustlg gebleven,
'
perbevel van het notionole legergaf Zoterdoqovondde ren tijdens de hedenavond te Parlls te
sche marlnlers en de in vrljheldstelling
R:;tdio-sevllla
maakte
hedenmorgen
Volksfrontdemonstratle ten, beFut So Yi gat een verklaring uit, waar- der gearresteerde Chineesche ambtenamededeeling uit,dat op het front bij Vitoria de opera- houden
hoeve van de ophetrlng van het wapen.. bekend,. dat Ide natlonalisten aan het
in de bevolking van Suiyuan verzocht ren alsmede de teruggave van de in beBaskische
front
een
offenslef
der
reties buitengewoon moeilijk zijn ten gevolge van het embargo naar Spanje, werd bij aankomst geerlng op Alcottla en Mondragen heb- wordt kalm te blijven, daar de strijdaan de Fransche grens de toegang tot
sl~g genomen archi~ven. De' onderhanslechte weder.
' '
"
ben atgeslagen..
macht der regeerlng sterk genoeg
is,. om delingen zijn echter, naar verluidt,
Frankrijk ontzegd.
\
De nationalisten hebben hunne posl- den toestand, ontstaan door de invasie,
Op het' front bij Burqos hadden kleine schermutsevruchteloos. Tot laat in den .namlddag
volgens "Le MaUn" deelde de. prefect ties. aan het Madrileensche front ver- te beheerschen, .
werd van de Japansche ambassade ten
van ;he.t departernent del' Oostelijke Py.. sterkt.
lingen plcots.
De
Sung'
Cheh
Yuan
heeft
volgens
geaanzlen
van hetChilleescbe protest in
reneeen Companys, toen hij op het grensOver het algemeen is de sltuatle onNobij Ville Sante werden 400~ooden gedood. Na- station
La Serra arrlveerde, me de, da!t gewijzigd, terwijl door beide partijen neraal ~Iell Chih Chung, een lid van den verban(t met de Tsing Tao-affaire geen
bij Bilbao werd een aanval.der Roode troepen ten Wes- de Fransche regeering zijn .tegenwoor- aanvallen en tegenaanvallen in de Ala- Politieken Raad van' lIopei, en Chahar, antw()ord ontvangeu.
va- en Siguenza-districten worden gee- 'cUe heden uit Peiping. te Sltanghai arri~
,ten van Mon pragon' afgeslagen en een stelling der digheid te Parijs ongewenscht acht.
meld.
i
veerde, besloten de Chineesche territo·
Het Tsing Tao-incident,
Hat blad voegt hleraan· toe, dat CO\UUlt Bilbao wordt geseind, dat de Bas- riale integriteit te beveiligen en weervijanden bezet.
'
panys daarQp per auto naar Barcelona kische'defensie-junta bekendmaakt, dat
stand te biedell, wanneer de~llgeregelde \VAARO~Ji DE JAPJ\NSCIIE ~IJ\RINIERS
Op het froflt in de Soma Sierra na'm een nationalis.. terugk,eerde.
d~ regeeringstroepen hun pressie In het
LANDDEN
Ahiva-district voortzet'ten en de onlangs troepen et:n aanval lOuden doen.
tische afdeeling- de loopgraven ,van ~en vijand te
Volgens II a va s meldt de "Echo de veioverde positles hebb~n geeonsolideerd.
T 0 k I 0, 5 Dec. (Domei). Het Is
Paris", dat Compallys voornelllens was
Gascones in.
,
Aan de overige deelen van de Baski~
,Chineesch.;;Japansche
ruch~baar geworden, dat de Chineesche
tijdells
zijn
verblijfte
Parijs
onderhansche
en,
Guizpuzcoa-fronten
is
de
situ.aDe vliegers der,Witten'bombardeerden den vijand
ambassadeur tijdens het onderhoud, dat
onderhandelingen .
aan te knoopen met de natio- tie ongewijzigd. ~
hij liedenmot\gen met den minister van
nabij Granada. Acht vliegtuigen .der Rooden de~:heen delingen
Ilalistische junta Ie Burgos voor een waBultenlandsehe Zaken Arita he0ft geTOT STILSTAND GEKOMEN
aanval op een vqegkamp der natlonalen te ,TorrlJos ten penstilstand.
had, nlet aIleen heeft gesproken over
~hluwe luchtraid Op Ma~rid
de <>nderhandelingen te Nanking, doch
" S han g h a i, 6 Dec. (ShangZuid-Westen v:ah Madrid, doch de nationale troepen
'
ook over de Tsing Tao-affaire.'
~[OORSCHE REGULARES GEARRIP a. r ij s, . 5 Dec. (Transocean); Volhai Radio). Zooal Diet geheel en al
schoten er drie van neer.·
VEERD
gens te PariJs ontvangen berichten bomop het doode wnt~ zijit de ChineeschGemeld wordt, dat de Chineesche
bardeerde een nationallstlseh luchteskaJapansche
ollderban4elingen betref5 Dec. (Trans- d~r, bestaande uit 30 vllegtuigen, gisterA 1 gee i r a s,
alllbassadeur tijdens dit· omlerhoud
h~t
Non-interventie-commissie
fende de herziening ~er, betrekkinocean). GisteravQl1d is (alhler een Iniddag w.edeiom Madrid.
heeft geprotesteerd tegen ~le landing
vrachtschip met 'l00 Moorsche regulares De· vllegers wierpen vanaf betrekkelij.k
gen\ der beide landen op zijn minst
bije~n
der Japansche mariniers te Tsill~
gearrlveerd, dat vanaf de Afrikaan- kleine hoogte een groot aantal, luchtgenO,men tot stilstand gekomen,
Zwarthemden te Aigeciras selle·
. Tao en bUll terugroeping i heeft
kust
werd
geescorteerd
door
den
aaugeziell zoowel Cbang Chun aJs
PLAN TO'r CONTROLE OP \VMEN·
torpedo's enbrandbommen op de Rosegeeischt.
'geland . ,
nationaUstischen kruiser "Ganarias".
INVOER
les~en Arguelles-wijken.
Kawagoe uit Nanking zijn vertrok,
I
t
ken.
.
Door dit bombardement ontstonden
Minister Arita wees dit vel'zoek terug
DE CONSEILZITrING·
G ib r ;1. 1 t a. r, 5 Dec. (Reuter).
Lon den, ,I Dec. ('franstalloozebranden, welke eehter - volgen~
op grond van het feit, dat de Chinee..
Volgens te Gibraltar ontvai)gen be-.
ocean). Tijdeus lte gisteren gehoude rooden .~ spoedig door de hoofdste- 'Chang Chun arriveerde gistere'nmor- sche autol'lteiten hebben getoond nlet
Minister Del Vayo naar Gencve
trouwbare berichten zijn gisteren t, AI·
den zUting vall de internationale
gen te Shanghai, waar hiJ een bezoek in staat te zijn de stakingssituatie mees.:.
del1jke .brandweer werden gebluscht.
geciras
2500 Italiaalls~he zw;uthemden . V a. 1 e 11 cia, ' 5 Dec. (Transocean). '\I.
bracht aa.n Huang FU, die I zeer ernstig ter te blijven, ondanks de verzek'eringen·,
llon-intervelltie-conuuissie ,werd bet
ziek is.
!.
.
•
Minister
Alvarez
/
del
Vayo
zal
Spanje
geJalld
op
weg
naar
het
leger
van
ge·
die zij' dlenadngaande hadden gegeven,
v:oornaamste punt vall bespreking
vert&geilwoordlgen
tijdens
de
10
dezer
,p
a
i·
ij
s,
5
Dec.
(Reuter).
Vol
g
ens
terwijl de stakers drt?igen tot ge"we1,dneraal Franco.
gevormd door het vraagstuk in,zake
Kawagoe arriveerde 's middags. Later dadigheden over te gaan, waardoor de
aanvangende zitting vail den Consell.
b
e
•
.
r
'i
c
h
ten
u
1
t
Mad
r
i
'd
De Italiallell arriveerden in eell' sch.lp
de deelnaule var, buitenlandsche
Alvorens naar Geneve te vertrekken w:e r. den t 1j den, she t 1 u c h toO wordt· 'gemeld~ dat hlj tegen het eiude Japansehe katoenfabrieken te Tsing,
dat geell vlag voerde en dat geescorteerd zalDel Vayo morgen President Azana te b.o m'b a r d em e n t van g t s t e- van de maand. ·naar Tokio terugke,ert.' Tao en de Japansche ingezetenen in gevrijwilligers aan den Spaallschell
~r~ 15 0 per son eng e d 0 0 d.
Barcelona bezoeken.
burgeroorlog.
' \verd· d~or e,en kanonneerboot.
E en
b e r' i c h t u 1 t T 0 k i 0 vaar zijn komep te verkeeren.
cit
~.
e
r
t d e "T 0 k i 0 J u 1 J 1",
Als gevolg hiervan zag de Japan~che
ltedenmorgen had wederom een IuchtVerklaard wordt dat de Bdtsche re·
SOYJE'r-OI<'FICDmEN N.t\AR
w a a r I n d e v e r wac hit 1 n gI regeering zich genoodzaakt een Ian..
Nieuwe
Anarchistisch'e
bqlJlbardement
plaats,
waardoOr
ver·
gee ring de meening Is toegedaan, dat
BARCELONA
u t tg e s pro ken" d a t dingsdivisie naar ,Tsing Tao te zenden,
sah~idene;n werden gedood, doch de re- w 0 r d t
de in de non-interventle-commissle verIi wreedhed.en
A r 1 t a z ij n tenehide de Japansehe levens en eigeng~~F~ngsjagers stegen op en schoten twee K a w.a, g 0 e ,a a n
Par ij 8,5 Oec.(Transoeean). Gis..
tegenwoordigde inogeridheden hare ono n t s 1 a g z a 1 v rag e n we.. ' domll1en aldaar te beschermen.
P~F
nationalistlsche
bommenwerper3
derdanen moeten verbleden een, werk- termiddag passeerden 70 Sovjet-Russl- BEDROG IN DEN LJ\AGSTEN· VOR~I
gens het mtslukken van
'neer.
zaam aandeel te nemen in het Spaan· selle leger-officiercn de Frallsch·Zwit:,1
Een perstelegram uit Tsing Tao meldt,
de,
Chlneesch- I J a p a n s c h e
sche cQnf1ict, aangezlen hetaantal ,bulPar ij s, 4: Dec. (Transocean).
dat
zich aldaar geell nieuwe incidenten
sersche
grens
op
weg
van.
\Veenen
naar
o
n
d
e
r
h
a.
n
del
t
n
gen.
tenlanders, dat in de gelederen van beiVolgens door de Fr,ansehe bladen
Hevige
Gevechten
bebben
voorgedaan. De Japansche lanBarcelona.
de Spaansche pal~tijen medestrijdt, den
olltvallgen
berlchten hebben, de
Partleullere kringen 'te Nanking mee- dingsdivisie bewaakt de Japansche ka..
laatsten tijd voortdurenq Is toegenomen.
'I Z\VARE VERLIEZEN ,VAN BEIDE
nen, dat hoewel geen algeheele verbre..'
•
allarchistel\ . ill Catalonie wederom
De Ieider van deze groep was de koloOfHcieel wordt bevestlgd dat het plan
king der Chineesch-Japansche betrek- toellfabrleken.
PARTIJEN
nieuwe wreedhedell gepleegd.
van de non-interventle-commlssle voor nel del' artillerie Samochvaloft. Tot deze
kingen waarsehijnlijk is, momenteel de
lieden arriveerde ookeell Chineesche
de instelling van een doeltreffende con- groep behoorden ook offlcieren van de
.L
0 It d e iI, 5 Dec. (Rel~ter). Volgells hervattingder'. onderhandelingen ten lallding-sdivisie te Tsing Tao aall boord
Sovjet-Russische
luchtmacbt.
Oemeld wordt n.1. dat te Barcelona
trole op den' invo,er in Spanje, zoowel
cen gebouw werd ontdekt, waarin, 150 ~t~ uit beide hoofdkwartieren'iii Spanje ee.nenmale onmogeIijk Is met het. oog van bet· oorlogsscllip Chellhai" De
over land als over zee, gisteren Iter kenop den gespannen t<>estand in Suiyuan
".
Verklaal'd wordt, dat bedoelde offi.. fasclsten zich verborgen hielden., De (mhangell berichten woeden h~vige ge- en
nls is gebracht aan de' regeeringeu te
Tsing Tao.
gouverneur van het gewest Kwantullg
cleren hun bestemming en het doel van fascisten werden allen g,earresteerd, ve~hten, waarbij aan beidezijdell· zware
Burgos e_n te Valencia.
generaal Ilan Fu Chu heeft eveneens
hun reis. ,in h-et geheel niet gehelm doch hun werd beloofd, dat, zlj in vrij- verliezen word,n geledell. .
De
sterkte
van
de
lan:dingsdivisle
der
7000 ~all troepen llaar Tsing Tao getrachtten te houden.
he,id zouden 'worden ge3teld, wanneer
OFFICIEEL COM~lUNIQU.t
Ter\~ijl de verschillende, strategische Japansehe marine te 1sing· Tao wordt dirigeerd.
ziJ den leider der anarchisten een groote
l,iintell dan eellS door de nationalisten
somgeld ultbetaalden.
.
Lon den, 4 Dec. (Transocean). · ,Spanje magneet voor
\Vo·rde.l ver~verd,~an weer door . de reHet ,volgende offtcieele, communique
bolsjewieken
,De 'losprijs werd betaald,' doeh hi gcerillgstroepen heroverd,. wordt Va:~l rewerd heden na afloop van de zlttlng van
'In v-erband met de voortdurende bomDE BESCIHETING VAN ~IADRID
I de
sub-commlssie der intermitlonale
,laats van dat de fascisten werden vrij. geerlngszljde gemeld, dat de· regeerings· bard-ament-en
van Maqrid h~bben vele
ROL
DER
INTERNATIONALE
BRIgelaten, werden zij aan ',bOord van een troepen aan het Ahi.va-frolltgoed~,vornon-interventle-commissle uitgegeven:
inwoners der hootdstad zlch definitief in
"Strategische noodzaak"
GADE
schipgebracht, onder voorwendseldat
"Een algemeene gedachtenwisseziJ hiermede naar Marseille 'zouden wor- deting.ell. makert; de natio~l'alist.~~' ~er de kelders van huizen en in den tunnel
ki~~enechter aan llet Guadaj~ra.-~611t va.~ . den ondergrondschen spOorw-eg Lon, den, 15 Dec. (Transocean).
P a. r ij s, 5 . Dec. ,(TransoCeall). den vervoerd.
" .
ling heeft plaRJtsgehad ten .aanzlen
gelnst.alleerd. '
, De vertegenwoordlg'er van generaal
Volgens "Le M'atin" heeft de berucbte
vorderingell te hebbell gemaakt.
.
vall het vraagstuk Inzake het 'steeds
Franco, de hertog van Alba en van Berbolsjewistlsche lelderDimltroff ongev·eer
z ij we r den e c h t e r a an
toeneme!1de aantal buitenlanders,
wick, verklaarde in antwoord op de teleDe Britsche Vloot
24 uur in de omgevingvan Parijs door- 1): 0 0 r d 'v a n h e ,t s chi P • g e- . bemeld wordt' dat in den Pozuelogrammen der soeialistisehe Lagerhuisleda t in Spanje arriveert en ook nogebracht alvorens door te re1zen naar van g eng e h 0 U den e n 'h e .t sector ten, Westen van Madrid 700 man
Barcelona.
i s t han s g e b I ek ,e n, td ~ t 9 0 regeerihgstroepen werden gedcod ."en AFL~SSING VAN SC,IIEPEN IN lUID- den, die ll1Qmenteel het bolsjewistische
pens het probleem van indirecte InSpanje bezoeken, in welke telegr~mmen
DEtLANDSCIIEZEE'
hunner werden dO~dge .. gewond tijd-ens een heftigen strijd met
terventle.
zij protesteeren tegen- het bombardement
.
Volgens personen'uit de omgeving van s c hot e n. 0 m t r e n t h ' e t de' nationallsten.
Algeheele overeenstemming be.:.
d,en vroegeren communist Doriot, die lot d e r 0 v e rig e 6 0 b e. Lon den, 5 ~ec. (lIavas). De slag- van, Madrid, dat generaal .Franco gestond ten aanzien van de groote bethans leider is van de Parti Populaire s t a a t n 0 g gee n z eke r h e t d. 'Elf moderne tanks, gevoIgd door ver- kruisers· "lfood" en "Repulse" verIieten dwongen was mllitaire operaties ·tegen
de hoofdstad te ondememen in verband'
scheldene compagnieen millcio's, verdlenen momenteel reeds 27.000 ~~ran.
teekenis dezer probleinen,' in verschenen uit de vallei, welke vo,or het hcden ~[a~t,\ ter aflo-ssing van het slag- met het teito, datdeze door de rooden
schen bij de, lnternatlonalebrigade in , {Exterritoriale rechten
band waarinede de sub.-commissie
schip "Valiant" en den kruiser "Sussex" In eell vesting Is hel'schapen.
Hum.era-sanatorium is gelegen,.
Spanje, waar zlj geoommandeerd worde voorsteIlen dienaangaande, welke
hi de lVestelijke l\ndd~llandsche Zee.
den: door Sovjet:'Russische officieren.
geschonden
De natlonalistische maehinege'weren
tijdens de zitting van hed-en werden
Men voeg,t hieraan toe, dat dagelijks
Par ij s, 4 Dec. (Transocean). VQIgens begonnen te vuren toende tayks hal-' DE "THURSTON" NOG OPGEIIOUDEN
opge~aakt, aan de non-interventleIIET 'lVES'l'-EUROPEESCIIE PACT
de helling waren.~ Taan ~ij bo. ,
.
g roepen Fransche vriJ'w1lllgers via Tou. een berlcht van den Madrlleenschen verwege
commlssie besloot voor te .Ieggen.·
ven gekomen waren" werden zij .b.egrQet I" Mal t a 6 Dec (R t ) D B ·t·
O~k Luxemburg deelnemer? I
louse naar Spanje vertrekken.
correspondent van "Le -Temps" werden
tit'
d
d 751. . M
"
.
eu er. e rlDe details dezer voorstellen zuBen
400 aanhangers del' national1sttsche m~ verne 1gen vuur \:an .. e ('~' .- sehe stoomer "ThurstQn", die de vorige
tijdens de volgend~ zltting der subHet sehijnt dat via Radio-Madrid een zaak, die een wijkplaat-s hadden igevon- kanonnen cler nationahst€~ .. , '
\",eek alhier arrive'erde QP weg naar CarB e r 1 ij 11, 5 Dec. (Transoceap>.
commissle. op .Maandag 7 dezer woroproep is gericht aan "alle democratl- den in een der gebouwen del', Finsche 'Hierna versehenen tien 'naJionalisti- tagena, beladen met honderd vracht- De "Frankfurter Zeitung" meldt dat
sche landen" om zoo spoedig mogelijk legatle in de Spaansche hoofdstad door sehe tanks, die met hun machinegewe- auto's Sovjet-~ussisch fabrikaat wordt mom~nteel onderhandelingen te Parijs
.den ul,tgewerkt."
vrijwllligers naar d~ Spaansche hoofd- de roode politie gearresteerd. De ~litie rende milicio's ~eern:aaiden., '.
hier nog steeds opgehouden.
. gaande zijn tusschen. ~ngeland, Frank..
rijk, Belgie en Luxemburg met het doel
stad te zenden omdat de intel'l}.atlonale 1 drong, de exterritoriale recht-en del' leWEINIG UITW~RKING
De autoriteiten maakten ult, dat de ook Luxemburg op te nemeh in het
brigade, die steeds\in het heetst van hert; gatle' negeerend, het gebouw met geweld . BEKENDE PERSONEN, GESNEUVELD
lading ge-en oorlogsmaterlaa;l Is. Naar voorgestelde' West-EurQpeesche pact.
gevecht Is, de Iaat~te dagen zware, vel'.. binnen, waarin de arrestatie plaatsvond.
Russische schepen door de DardaPar ij s, 4 Dec.(Havas)'~Hetv~oegera v~rluldt; weigerde echter de bemanning
Het blad voegt hieraan t.oe, dat de
l1ezen heeft gel-eden.
neUen
'Als verontschuldiging voor deze schen- ~ommunistisehe lid van den Duitsel1en naar Spanje te vertrekken daar zij in Luxemburgsehe Premjer Beeh in verEen' ander omroepbericht uit dezelfI s tan b 0 e I, 3 Pee. (TTans- de 'bron meldt, dat de anarchisten te ding der exterritoriale rechten ve'rklaar- Rijksdag 13eimler, die in .de ' geleueren de meenil1g. verkeert, dat er in verbapd ~and met deze onderhanqelingen. te~ Paocean). Dat het scheepvaartverkeer tus- Barcelona in verband met he.t tekort den de roode politie-autoritelten, dat ult der regeerlngstrcepen meestre2d,' is ge- met'de aandacht welke aan het 'schlp rijs vel'toeft. ,
schen Sovjet-Rusland en. Spanje sedert aan levensmiddelen te Madrid hebben de vensters van het gebouw tw.ee bom- dood, .evenals de beroemde vcetballer is geschqnken, gev~ar bestaat, dat het
vaartuig ht handen der Witten valt.
(Zie verder Derde Blad).
de inwerkingtreding van de non-inter· besloten te Barcelona. eell organisatle op men waren geworpen naar passeerende Quinconees.
-' ventie-overeenkomst nauwelijks is ver- te rlchten, welker taak het zal ziJn; in miUCio's, waardcor een kind ernstig werd
. ,
minderd, wordt aangetoond door de sta- de Catalaansche dorpen levensmiddelen gewond.
tistiek betreffende de schepen, die tus- bijeen te brengen, welke dan naar de
Vcorts wordt beweerd dat de patrouilschen 18 November en 3 December de Spaansehe hoofdstad zullen worden ge- Ie, die het gebouw wilde doorzoeken, met
. Dardanellen zijn gepasseerd.
zonden.
een salvo van geweer- en revolverschoUlt deze statist1-ek blijkt dat in dit
·ten was ·begroet.
tljdvak 12 SovJet-Russisehe vrachtseheFRi\ NSCIIE ~Uir AALBEWERKERS
pen de, Dardanellen zijn gepasseercl in
Ai\NWENDING VAN GIFGAS
. de richting van Spanje, evenals drle
Willen Roode Regeering steunen
Spaansche sch-epen en 1 Mexica"ansch
Queipo de Llano olltkellt
schip, die aIle de Sovjet-Russische vlag Par ij s, 4 Dec. (Transocean). De
R,EM voerden.
communlsten, werkzaam hl de automo- ,S e viI I a, 5 Dec. rfransocean).
AFSTANDEN
II
II
Voorts zijn in hetzelfde tljdvak 8 Sov- biel-fabrie-ken van. Citroen, hebben e~n Oeneraal Queipo Ide Llano ontI<ent nil."
je·t-Russisehe stoomschepen de Darda- vergadering gehouden. tijdens welke een drukkelijk, dat de nationalisten tijden~
II
II
•
neBen in tegengestelde rtphting gepas- resolutie werd aangenomen waarin. een ,de Jongste geveehten gebruik zouden
.,
seerd.
"
beroep wordt gedaan o-p de Fransche hebben g-emaakt van gifgas.
'
, "
"
De voor Spanje bestemcte ladingen metaalbewerkers om een brigade 'te vorDe generaal voegde hleraan toe, dat
werden door bedoelde schepen ingeno. men, bestemd om de internationale b.lnneli de natlonaJistlsche linies glfgasmen in de havens van Novosibirsk, Ba bolsjewistlsche brigade i11 Spanje te ver- bommen zijn ontploft, afgeschoten door
toem, Odessa en Mariopel.
.
sterken.
.
'de regeeringstroepen .

Wat het non-interyentie-peet uithcolt .
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DATAVIAASCn Nj~UWSBLAD

I
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ITiedeman & vain Karchem
Aile- Assuranties.

.Adviezen ' Greiis
155m

Beul"ste Batavia
(Officleele koersen, nadruk verboden)

5% ObI. 0, Soer.
S %% ObI. G. P'bang
5%% ObI. Gem. T.en
Pekalongan
6% Obi. Hotel des

•

Nabeurs

van 1\la~lllla~

'1; December

Beltrs.q:~~rzichten

T

Indea

5 %' ObI. Pro Hotel
100 101
.: 5 Dec. 4% .. Hot. Homann
6% " Djocja Hot.
394% 6% ObI. Java Hotel'
Kon. oue
f 100
6%
"Plantentuln
Je leenlng ..
45
" Dec. JasuDuJ
Tl}gal Pro Veer
250
lergde Pro Veer
90
g e d.a an:
sem. Stb. Pro v».
!98
Ind. m, Yr. Veem
80
d16Q
NllImfj B/C • •
Hotel des Indes
56
Pr, Hotel
40' 50
41
Stroohoeden Vee,m·
,
Wonipg MiJ.
30
JavMCtle' Bank
291
Velodrome
50
1
Certil. N. H. Mfj.
16.')1/4 166 / 2
Ned. I.;Ioyd~
90
Handelsbank
, 13 Ila
Itol. Bani'
67 .
Cultures,
Amat. Bani
Rott. Bank
Ar'dJoena
Escompto -aand,
,981/ 2 100
Gew. Boeklt Lawang 150
a,V.A.
- .,4191/242~
Bodjong Datar Oaw, 105 108 1/1 All1.at. Rubber
217
Bodjong Datar Pret.
, 157 1l z
CUlt. Mij. ,VOla'.
321/1 33
BasHam
109 -110
Intfmatlo
1651/ 2 167
DaJ. Manggoeng
230
Lindeteve.s
96
Oedeh
150
Band, Kinin.
400
JUliana' ,
25
CD!.
8':W 2
Perbawatle
'150
JApanlljn
63 1/ 4
Papandajan peel.
15
Ro~t. Lloyd
!t.P,M.
139 140 .Paslr Salam
Pret.Pas!r Randoe
Sl. MlJ. NedHl.
RadJamandala
145
N.'I. Spoor
553 / t 56
Sum. Rubber
247 2521/ 2
~U Spoor
1061/ 4 100 1/ 2
135
Sitiardja
Stm. Oher. Tr.
31112 3182
Soerowmangoen'
,l 2193/~ 225
aem. Joana 'fro
21
Tjisal'oenl
1~5
73
Ke<lli'1 'IT.
78
,...,... 200
Tjilentap
i:S-eraJoedaI Tr.
201/ 4

Louden hoogst geanimeerd voor
,

a

,

.~

Hendel en
.Beurs Ie
S lot k

0

e r

Nijverheid

~tlstel"daln

s e n (Elgen DIenst)
5 Dec.
167~4

Cert. Ned. Handel-Mij.
, Ned. Ind. Handelsbank
Ned. Ind. Escompto-Mij.
Handelsverg. Amsterdam
Koloniale Bank ~"
JAmstefdamsche Ifank
!Konh1,J<lijke Petroteum Mij.
lKoninklij ke PaketvaartMij.
NederL SCheepvaart Unie
Java China Japan Lijn
.ID€11 Spoorweg Mij.
Ned. Ind. Spoorweg Mij.
Philips
IRubber Cult. Mij. Amsterdam
Jrnternatio

137%
'98%
421%
66%
150%
395%
140Y2
89%

64
106%
55%
265%
275%
166%

JLindeteves. Stokvis
~ijnbouw Mij. Redjallg 1ebong

95%
214

S lot k 0 e r sen' (Aneta)

:t

Dec. 5 Dec.

,.

-,-

0

I

J

1)

ex.-div.

~

Afgedane
NT. r. s.
D)eli Spoor
S~'m. Cher. ,Tr.
Slem. Joana Tr.
Gasmij. Nat.
A,niem
'
T'arakan
Sccerowinangoen
BlasiIam,
Rtedjang

transactles
55~~*)

.106%*)
32%*)
196***)
228**"')

gedaan.
. nominaal.
. . *)
bIedkoers.
UU)
laatkoers.
,

•

.

227*)
447*)

I

106*)
212*)

De luarkt was verdeeld.
" .)
.. )

55%*)
106%*)
32';4*)

, 105%*)
214*)

.

{.,

JJata.via gunstig gestemd

Hat a v i a" . 7 Dec. (Eigen dlenst).
Een .vrij' cpgewekte markt, waarbijzich
eenlge vraag ontwikkelde en Rubberrondsende leldlng hadden. AmsterdamRubber zette 4 punten hooger in en
kon tegen het slot nog verder verbeteren. Ook incouranten werden gevraagd.
Suikerfol}dseri lagen vrijwel verwaarVoor.fl. V. A. was geen belangstelling, terwijl Kol. Bank hi gerlnge
mate te lijden had van de aangekondlgde reorganisatie en slechts een punt
verloor.
Van Olies waren Konlnklijken weer
vast en monteerden 3 punten. De Amerlkaarische soorten bleven op vorig nlveau.

loosd.

Geldrulmte •te Londen met
voortzetting rubberhausse
L o .n den, 5 Dec. (Reuter). De
gel d mark t: N~ hun overweldlgend succes ·bij de toew1jzlng der schatkistblljetten in de vorige week.. glngen
de .wtsselmakelaars voort met groote
stoutmoedigheld te toonen in hun poglngen om een verdere verbetering van
den. koers te verkrijgen. En wederom
oogstten tzlj succes.
Dlentengevolge moest de Rege~ring
VOOf hare
wekelijksche leenlngen . de
hoogste tarleven sedert Juni jI.·betalen
en het zou geenszlns een verrasslng zljn,
wanneer ozij .de volgende week de markt
nteuw voordeel zou moeten gunnen.
De bankbllletten-clrculatle Is' met 6
millioen pvsterllng gestegen. Zooals het
laatste bankoverzlcht i vermeldt, moet
zulks worden toegeschreven aan de
groote geldvraag, welke gebrulkehlk is
tegen Kerstmls.
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E.k. T. B~t<>ng Rea,dy : .;
, 11.15 It .40
December
.
11.15 1 !.40
Januari
11.25 11.50
Van tndustrleen en HandelsvennoctWltte Muntok
schappen boden Philipsaandeelen vrijp ~ per (per plcol)
well geen verschil. Was Unilever een
B.k, Bae.•Ready:
-20. -no fra<;tie lager, stelde 'zlch op 155%-155';4,
20. - 20.-D.:'"
December
Intematto echter werd tot scherp 011Januari
20. - ~O. -- n.Pro d u c ten: Tarwe was f1auwer,
loopende koersen uit de markt genomen en sloot op het hoogste punt of in 'verband met de overzeesche berlch- C 1 t ron ell a~o 1 1 e
ten.
I
ruim 4 punten hoven Zaterdag.
.
(per K.O. incl. drum)
Rubber was vast op de voortgezette Contr. A. Ready: 1 271)
1.30 1.30 n
. Scheepvaart en Sporen prijshoudend. aanko,open door den handel; hetgeen
December
1.21~
1.30 1.30 n: Mijnbouw zonder belangstelling.
5
den verkoop,ers bizonder gereserveerd
1.30 1.30n. 'Jan./Mrt.
1.27
Jan.lJunl
1.27[)
1.30 1.30n. Bankwaarden lets vaster gestemd, doet worden'.
Ba\. Vtrk. MU.
1.25n. JuU / Dec.
1
Rubber
negeerde
op
aanmatigende
Slotkoersen
terwijl
op
de
Amerikflansche
afdeeling
Malang 'rr.
54'/4 55 12
1.210 n.__
Jan./Doo.
wijze
de
gebrulkeUjke
kalmte
van
den
weinig interesse was, en slechts koperoo.s" Java Tram
I
Contract
O.
750 760
81mau
(T 0 t 12.2 0 u u r)
wam;den fractloneel hooger noteerden. Zaterdagmorgen en gat scherpe prijsDecember
1.20/25 n. It
,
lOt
6cO
stijgingen te zien, de scherpste sedert
De
Obllgatiemarkt
met
lets
beteren
Rub
b
e
r
(per
!h
RtodJ. Lebong
Iapgen tijd..Spot sloot % penny hooger
HandeIsb.
137%-137~4
grondtoon.
K.O.)
"
" " ItO'
297
op
9% pence. Vooraanstaande rubberJav.
Ballk
156 160
Marktprfjs
ten 12.15 n.m.
1mn1
handelaren ,schrijven deze prIjshouAm. Rubber
2'17Y2·278
Java Std.
"
~ 10'
J\msterdam lusteloos dendheid van het product toe aan tal265
Philips
Moeara 81pong1
2~5
Sheets
Intern'.
167%-168
..
.. '110
A m s te r d a UI, 5 Dec. (Aneta). rijkefactoren, waarvan de voornaamJava SUi,
68% Drlemaandsdollars deden % cent en dito 'ste is: de groot~' aankoopen door den,
8uu~n B
Unle
Orace
37
Ito 115
Aim em
20% pO{lden 2 cent agio.
Shell
I
handel.1n Europa 'zooweI als in AmerIk.a,
~
-tOO
1'0
Beni(k!~
(Zie verder Vierde BladJ
waar het'verbruik het grootst genoerild
106%
Deli Spoor
,145 '1:J01/ 2
zuid-Bantanl
Er heerschte de gebruikelijke Zater- wordt en waarschijnlijk nog grooter zal
170
Explor.
-'
i
145
..
.. 1q.
Mm'
dagsc'he Iusteloosheld met een on regel- worden. Velen meenen "dat de extra,36
- \ - ,..- Anaconda
Billiton 2e rUbrlek
matige
tendens.
uitvoertoeslag
van
5%
op
15
dezer
geLeening·
J34
l'OO.l/t
Tarakan
VoorRubbers was belangstelling door heelverdlsconteerd zal zijn en zeUs een
Leenlng '34 A
1QO%
Kon.OUe
47 de p'rijsverhooging van het product ta verhooging tot '10% ,waarsehljnlijk nog
Stroohoedenveenl
"
" a 100 '
170 17217z Bodjongdatar
Alg. Expl. MU.
108
Londen en de groote afnemil1g van den maar een zeei gering effect zou 'hebben,
263 266
PhlUp,s ,
148
voorrl,lad.. De stemming, was vast. Ook
Een van de leidende handelaren wees
Z.-Bantam,
7
,2 / 8
.Cities· Service
32,3A incouranten werden gev'raagd~,
zijn clienten onlangs er op, dat de tijd
Vorstenlanden
DE HAVEN ViL'J TG ••PRIOK
36
..
Pre!.
43
Kennecott
1<on. OUe 'was kalm, werd. rulm aan- gekomen· is de ideeen aan te passen
Shell Unlo11 $'~
Aangekoluen, '7 December
gehoden en was prijshoudend, tegen. het a,an een nieuV1, prijsniveau, hetwelk nlet
id.
pret.
slot lets va;ster.
zal llggen in de buurt van 8 of 9 pence,
Cor Trust Sh.
,maar waarschijnlijker blj: 12 pence.
,:rawal1", van Hamburg en Belawan.
a 10 sh. $ distr~
,/,
hMerak"~ van Palembang.
' .
.&hell, Unions werden' ,gevraagd enCot,pQl'. Ti'ust· Sh.
Beurs
New-York
,trokken
later
aan~
op
verhoogihg
van
De
;
Amerikaansche
afdeeling
was
"P.
Bras". van Amsterdam en Singapore.
•
. . a 10 sl1. $ acc.
P
d;~~lprij.s voot ruwe oUe.
kalm en prijshoUdend.
"V. Waerwijck • van Soerabaia en. Cheri·
Corpor. Trust Sh.
bon.
a 100 sh. S
(Van Aneta-ReuWr)
.'A~' K.U. was vl'oegbeurs luler, doch
,,slbajak", van Soerabaia en S-emarang.
'523.1. 53 I
Berlijl1 beter
Betl1leh. st. Corp.
,. ,4 Dec. 5 pee. later. trad een llcht .herstel in; de af;,Tjimanoek van Palembang.
'
Mont~. Ward en CO
faffe" bleef beperkt.
'
B e; lal'ij llj 5 Dec. (Transocean). De
"Nam Yong". van SingapOre..
Int. Nickel' Oy
, 46
53
54
Gen. Motors Co.rp.
)'p't\ips was vroegbeurs goed prljshou- verbeterde stemming opde aandeelenVertro~ken, '7 December
Cities Service
3%,
':}%
371/~ ,39
Gen. Electr. Cy
d~,
nd'
en
reageerde
daarn!1
op
beperkt
markt
hield
aan.
De
toon
was
zeer
wllt
"S'
26%
Shell Union
26%
Anaconda C. M.
...
lig, maar. de omzet bleef nog steeds be.. st~~ltl B~law~~llir:ah;~e'~:~~ H~~Ptr~~ .
Standard Brands
740/8 aanbOd.
U. S. Steel
74%
Kennecott Copper
473,4 , Unile'ver 'brokkelde' af en werd ver- perkt: De meeste prijozen op~nden betel' lifax, Boston, en New-York.
Anaconda .
48%
dan' Vrijdag. Er was een verhoogde ac- . "Nam Yong", naar Ch'eribon en Sema·
U. s. s.
7i% waarloosd.
Bethlehem'
71%
tivlteltte constateeren even voor de ral11Kg" d 1"
Tg P t
P I b
R
Gas MU.
3.76
Corp. Tl·. (Mondi!. Sll.): 3.75
Gas Mij. Nat. bez.
H. V. A. ,wa.s vroeg~eurs luler, nIaar sluiting van de beurs. D~ltsche o:bllga- tOO, {j::oet~~~eun: Tjfta~j~p ~ti~~~ellg~'"
61
International
Nickel
61%
Aniem,
later, trad helstel in , de handel was ties ,waren kalm buitenlandsche idem
"Both",naar Singapore, Penang en BeUnIon Pacific
125% . 125~ ze~r !kalm. Incouranten bleven prIjs- f bizonder zwak.·· , .. .
Anlem Nat. bez.
law;an.Dell.
.
:....
95
50Y8 \
General Electric
50%,
Solo Elecltf. MlJ.
1
.
9allmoney deed 2% tot 3.
190 197 / 2 Standar<\ Brtuids
15Yz. ,~o~~~n~.
Verwacht
15%
Oebeo
Nisll was vroegbeurs· vast en brokkel.
,33,. 34
BanJoema~ Electr~
68%
General
Motors
68
"Tosari",
Clytoneus.
\Vallstreet ie~ 'l1ooger
31 1' t 40
Sum. Electr. Mlj.
65:3,4- 'de l later llcht af.
'.,653,4,
Montgome'ry 'Ward
621/ 2
Bali en L. Electr .. ;
57,.'
=Ko1.
Bank
was
een
weinig
lager,
on..
Kennecott'
06% ",
14
--t
Rembang Electr:
, N ~ w Y 0 r 'k, 5 Dec. (Aneta).
-' ,,;,;..;. standard Oil
".66";
66~' danks Ibevestlging vanhet be$ltilt tot
Hudson Motor Cy.
'151/(Wallstreet
was prijshoudend, doch er
afstempeling
van
50%
Van
he't
kapitaal.
l~h
Hudson Mot9r Cars.
19%
~ i~ ','/) 001. lnd. L.
.Tabakken waren goed prijshoudend. kwam weinig veranderlng in de koer'10.
-1'
1003/ 8 1003/ .
Stemm~ng :' Qnregelmatig. '
sen.'Oliewaarden traden. op den' voor.
I
.
100 - . '
"
"a 500 '-:'.
':&enembah met vasten grondtoon. De grond in verband met de aangekondlg...
,-,
lOt
handel
was
gerlng._
de prijsverhooging voor ruwe oUe, en
H¥ % Obi. Ind. L.
l\Iarine
~c'hepen, waren·· verdeeld. N.A. S. M. tengevolge hlervan noteerden Contlnen.
'11 . lC03/~
iets'luier. OQk Unies waren lager.
Wi'sselkoel'se~
II
oJ
oJ
a 500
t.al 011, Standard Oil en Shell resp.· %.
oepl. alb van Hr., Ms. .,sumatra" de lui...
lit
overige i waren dooreen genomeri' 3h ell; % punt hooger. Staalwaarden tepant ter Zee der 2de kl. J. A, F. H. DOUW
:,% ObI. Ind. L. ~
Batavia!
7
D.ec.
prijshoudend.
'
kwameneve.neens
op
iets
hooger
niveau.
VAN DERKRAP.
'J4'
1001/ 8 100 1
Gepl., bid Marinekazerne "Oedjoerig" de
. . ., "
Nederlandsche Staatsleeningen' had- United S, steel noteerde % punt hooger,
oJ
..
a 500
'100
Luitenant
ter Zee d'er2de kl. J. W. BACH
!t'acEscomp~
Handelsdell
een·
vasten
grondtoon.
UtiUties
waren
kalm.
De
publ1eke
be,.'..
.: i\ 100
KOLLING ' en, de Kapitein-Lultenant ter
.torU to MU. bank
Indlsche Leeningen .waren prijshou- langstelling glng uit naar de laag g'e- Zee L. G. L. VAN DER KUN. allen verwae.ht'
l% ObI: Ind. L.
, 34A . le0 1/ 8 1001/ t _.
-:noteerde ' fondsen.
De' omietbedroeg uit Nederland. . .
9~~. dend.
f, T. a Gam
Benoemd tot opz1ener (werktuigbouw) bij
It,"
,. a 500
100_ ~1.000.000' shares.
9ftl.
4%
Fl'ansche
Leening
gedrukt.
~lcht.
A'~m
het Marine EtabUsS'ement te Soerabala C. L.
1% ObI. Ind. L.
,. ~
mid
A'dam
HUYSER, ambt'enaar van bultenla,ndsch
'34 (3e)
1001/ 8 .I~'j,- .'...."
3 mId A'dam
• verlof terugverwacht, laatstelijk die' betrek-·
..• 600 7
I mid A'dam
king bekleed hebbende.
'
3~%' ObI. L~ning
.
) mId A'dam
OFF. NO'1'EERJNGEN TE BATAVIA.
,
1933
Amsterdam
8.97
1'. 'r. Londen
8.98 8.98
Genie
4% Obl.,Ind. L. '35
tj,c)1
Zlcht Londen
8.98 8.98
5.% Bem. Chr. '1'r.
iopgave
van
de
produeten-noteerln·
Slotkoersen
ao d/z Londen
Geplaat-st bijh~t Technisch Bataljon (Ra;0/0 ObI. Gebeo
S m/z Londen ...
Mark _
. 73.92~~-73.97% '~en der' Handelsvereenlglng "Batavia." dio-compagnIe) te Tjimahi de 1e luitenant ~
)% vbI. Band.
en der Ned.-Indlsche Ver, voor den Rub:" del' Genie J. W. GERHARZ, per 8.S. "Johan
T. '1'. AustraW!
719
7.l~
, 9.00%-9.01
POUlld sterling
Kinine
berhandel, loopende van 5 Dec. 1936 de Witt" uit Nederland van. verlo! terugZlcht
Australie
1,19
7.19
5%" SoIosche EI.
1.83%-1.84
Dollal'
1
verwacht.
.
3/
1'.
T.
Amerlka
1.83
1.83
h,
4
5% ObI. B'mas Eltr.
8.56%-8.56% 12 uur n.m. tot 7. Dec. 1936 12 uur n.m.
Overgeplaatst van den Ge'W~steliJken ell
1
Franc
Zicbt
Amerika
1.83;i/
.1.83
12
t
J '/~ ObI. Rembang
.
Plaatselij'ken Gelliedienst te Bandoeng l1aar
Afgedaan
laatSte
6.45·6.55
p/aag
T. T. Frank!ijk
85/ 8
85/ 8
Electr.
Zaterdag h~den vraag aanb, dien 'w Makassar tepeinde aldaar op te tre5/8 .
34.40-34,80
Zicht
Frankrijk
.
8
8':1/
Weenen
8
o'en als Gewestelijk Eerstaallwezelld Genie-.
6 % " Sum. Electr.
Zlcht Belgle (Belga>3J1/4
3P/(
Pal e ~11 ban g R d b,
officier de kapitein del' G'ellie ,A. S. WtEBB.
h-' ','0 ObI. VolkshU1a"
T. T. Duitschland 74
74V.
5 Dec.
(Aneta)
4 Dec.
k 0 f f1 e (per plcoD
vesting Soer.
1
Zicht Duitschland 14
74 / t
, E,k.Bat.,Ready:
13.75~· .,...
Boschwezen,
-',
4~~ % Bat. Verk.
. Ptolongatierente
IlIa'
P/2
Reismarken
471/ .
481/ 2 ,
~
.
Mfj.
14.-0. , December
KOOl'lJ
Reglstermarlren N.li'.
Pe
.
boschopzichter
MAS MOHAMAD '
5 % QbI. Java. Hyp.
Januar1
7h6
Amst.·B'via
\
I
()()7/
lOO
16
oheques
473/t
49'12
ILIAS is nevens eigen functH~n belast met
'Bank
Fob. Palemb. Ready: idem
100'\11 6
lO05h6
i/ .
passages
47
de werkzaamheden in de boschafdeeling
4l/2o/0Java Hyp.
Decelllber
b ' idem
I G09/16
HXPh6
, Zlchli Plaag
6618
Doplang, onder aanteek".;ning dat 'hem de
&5/3 8
Dank'
Januari
9.01
Arnst.
Londen
9.0I
Zlcht
Zwit.serlAnd
423/8
desa
Doplang als standplaats blijlt aange-,
42 / 8
6% ObI. Java Hyp..
!' N~w...York . \ 1.:'i33/ 4
I.P31~1t6
Z war 11 e Lam p..
Weenen
3i
we~en.
'
RM~
-.:.. I
7
.. Parijs
85?
P.5v / 8
Het Hoofd van een opnamekantoor A. W.
1,1cht .ltalle97/ .
Pep e r (per picoH
97/ 8
t% ObI. N.1. 1111'·
11.50
11
71)
~rlijD,
73.9i
BAU~
is
toegevoegd. aan den houtvester,
74.
Zlch& Stockholm 466/
E.k. :eat.. Ready: .
-4&'1/4
J;Jank
11.50 11.7J heofd der 2e boschinrichtingssectie te Tje1/
Zlcbt, Oslo'
451/:
December
45
2
!th% ObI. ,N.I. lIyp.
I U:O 11./5 poe..
Londen
ZIehl; Kopenh.
401/
Januar1
I
401/ "
Bank
Zicht SaIgon
.
a
5% ObI. N.I. Hyp.
(Reuter-Ea.stern)
Mi· =
,T. '1'. dBr.-Indie . 677/'3
677,'8
Ban.k
r.
'1'.' olomoo
677/8
68'
4
Dec
..
5
Dec.
6 % ObI. oN .1. B1P.
r. T. Japan
521/t ' 5°ll 1
Bank
105.13
105.16
n. P.ir\Ja
~lcht Japan
521/1
52 1/ 4
411-No ObI Oem. Cr.
I"l.lH1/2 12.17
ft. Bet'1l1n
~icht Mar~llA
913/4
92
,
Bank
9.003/ 4
90C'r,'1/t
ft. Amsterdam
f. T. Hongkollg
561/8 -56'l.
5% Obl1g. Gem. Cr.
49(;5h6 48 _,3, t6
r~ New...York'
r.
T.
Amoy
541/a
54;)'8
Bank, ,
r. T.Shanghat . ' 5 ~Jh
54~ 8
5% 'ObI. p. Randoe
5 Dec.
f. T. Fooehow
!:I41/a
7% ObI. p. Randoe
T.T. Swatow
. 46;/.
l'sh.
219/ 32 d.
Londen/Shanghai
7 L~ ObI. P. R~ndoe
1
T.
T:
8Jnia\>Ore
1053/8 1053/ 8
1
sh.
6"t;a d.
105
wnden/Bombay
/
'
6%.. C:Humby
3
M1811rea
19.2:>
19.25
. f 9.25 Londen/Hongkong
.1
sh. 31{ 16 d .
6% ObI. Mandating
per 100 per tOO
6% Obi. Bodj. Datar
per 100 Londen/Singapore
2 sh. 43/ 1' d.
6%
Juliana
1
sh. r 5/ 16 d.
Londeni Japan
4%% obI. G. 'Bat.
5'" 001. Gem. Ba'.
5 Dec.
7 Dec.
Batavia (Aneta)
Slot,koera
5% ObI. Gem. Mr.
Curnelis , 1-- •
,
(Reuter·Eastern)
.
Iaatk. 'bledk. Iaa,t).
5th % ObI. Gem. Bul; .f'
5 Dec.
4Dee.
tenzorg
ft. Bat.lBlngapon
1.0 Ns 1.05 'I.Oq3/,
100 lOt
4 % ObI. Gem. Band.
(t. 13atjLouden
8,98 ·.8.95
891 ,: )'to riew.~ork/Londen
4 g07/;~2
Overal verkriigbaar tegen den pdi s vall f 0.60
4.90
41' 2% ObI. Gem. Bem.
(.;.B;\t,lN.- York
1.831/ . l.8~lh· 1 ~31/t 1~. Ne'K-York/llarps ,.
4.C6 11t 6 4.657/ 8 1
21910
5% ObI. Gem. Sem;
54.41
l'~. New. York/.AIiiaterdam 54.41
4'72 % ObI. Gem, Boer.
0

41%% Jndie 1931
100%
100%
'1% Indie 1934
1007/ 16 1007/ 16
4% Indie 1934a,
'
100.7/ 16 ' 1007/ 16
6%% Young (m. verliJ.) 21%
22
Amsterdam Bank
, 150 ~~
150Y2
Jravasche Bank
298
297
lKoloniale Bank
67%
663,4,
INed. 'BankCert.
185
N. I. Escompto
98
98';4
,lfIandelsbank 1
137%
138
N, H. M. I
168
167%
A. K. U.
480/8
48
Calve, Cert.
81
81%
,266
Philips
269
tJilllever
156%
154%
Cities Service
215/ 16 ,. 215/ 16
~hell Union
19,1:/16 2()I'(16
Shell Union :Cum. pref.·
94%
94~8
llJ. S. Steel'
5613/ 16 563 / 16
36';4
Anaconda
I
36%
Bethlehem Steel
53%
53%
Montgomery, Ward
49% ;
I:ntern. Nickel
461 / 16 '
46%.
General Electric
387/ 16
383/ 1.
Standard Brands
1~~/16
12Y2
General Motors
5211 / 16
52%
14315/ 16 4315/ 16
E<~nnecott Copper!
Borsumij
179Ya 178
!165
166
rnternatio
94
95
Lindeteves
170
Alg. Exploratie
169%
Billiton 2de rubriek
E{oninklij'ke OUe
395
396
Jrava-China-Japan-Lijn
65
64.
141
F.<on. Paketvaart Mij.
1 141
893,4
$cheepvaart- Unle
00';4
$em. Stoomboot & Pl'.
197';4 201'
Cult. Mij. Vorstenlanden' 303,4
31%
422
. E. IV. A. t
423%
390
il\rendsburg
389
Deli Bat. Tabak
236
235Y2
Deli Mij.
: 301% 300
64,
C-iOstkust
.; 62%
263
Senembah
'262
Malabar Thee
283
167
Michiels ,Arnold
\
168
Amsterdam Rubber
272';4 , 275%
E3andar Rubber
197';4 201
248%
S~umatra Rubber
244%
56';4
Malang Tram
55
21
S3erajoedal Tram'
21
123%
Besoeki T,abak :
121
Nnsu
136Y2 135~~
4:% Nederland
1.1001/ ;6 100.lh
98Ya
3,% Nederland 1936
98
Robaver
134%
Jlncassobank ,
107';4
166%
J'avasche Cultuur
167
203
Waisumatra
202
210
VrIco
208%
O1andasoU
P'angheotan
P'asir Nangka
C:on tinen tal Oil
281/ 11, 291 / 10
O:omm.' Amer. Smelting
72';41) 721;4
96%
C'hrysler Corp.
!
,97
Bengkalis Expl. Mij.
C:orp. Tr. (mod. distr.
type)
23,4
UTnion' Pacific (cert.
9'/';4
gewone aandeelen) I \
, 45%
J~asumij
,
35%
'C:ert. 6% CIties Service
15%
C:ert. Hudson Car:
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Slechts twee opvoeringen op, Vrijdag 11. en
Zaterdag 12 Dec.'a.s. in het CITYrTHEATER

Hedenavond onherroepelllk ,vooi' het Iaatst
de vroolijke en lev~ndige 2olh. Century-Fox film '

HET ARME RUKE .MEISK~
met

•

r.4

) .. ".

0EC. A. PAR K'11111

lID

."j~.

9.30 des avonds

"-"11

~' ,

fjJ

tot

J
Past Is FIII/Shed
, ••
.
'
(Het verleden heeft afgeddon)

.

II

....

naar het bekende tooneelstuk van

SHIRLEY .TEMPLE --- '

Inzendingen opstellen-wedstrijd

•

_

,

.............
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~.''''''

.........

'1-''''

~

_·v . . -..- . . . . "

G R·O 0

~~!.~:~'?!"9., !,,~,;,~e,~:.~~+

MORGEN i>'R~MIERE

..

~

,JI~

~.",

i,

Cowart!. ' . (Easy

Noel

( 4 * ? U ' iMkZ&2i¢tU f,? , ,+

TEG EL D' L 01 E RIJ

f 300.000.-;, waarvan f 150~OOO.·
Trekking 24 December a.s.

prijzen.

CI NEMA ~ PA_lACE

Lo t e n verkrijgbaar bij de kantoren der
\
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Nederlcndsch-Indische Escompto Mcotschcppi] N. 'I.
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(Niet voor kinderen)
Een. film met spafiillrlg

in

iedere scene

.

Vanaf Woensdag a.~~ een tei.it'van een fllin
de trots van 20ih CenturY~f';x

"ONDER'TWEE VlAGGEN'"

MONTE' CARLO IS GESPRONGEN)

.

1

met ROBERT DO~AT en MADELEINE CARROLL

Pra~htige intrige rond het r ed van ay6ntuu_r - bulle r g( wee n vlot sp~' van de
hoofdrolvertolkers -' rne qniile ke tc or.e e lije s In Par ijs. tv.crcco, t-Ionte, Carlo en
Interlaken.

veler verzdek rtbg tw~e dagen geprolongeerd
Maandag'- en Di,nsdagavond
de mystarleuze ,sPio'nhage-film van Gong

."MYSTERl Of THE 39 ST(PS'

"THE MAN WHO'BROKE THE.BANK AT MONTE CARLO"
(DE BA.NK

f

Entree : f 3.-; f 2.10 en f 1.20 (jncl., bel.)
Gratis plaats bespreken voor de f 3.-, en
f 2.10 plcotserr in de BAT. CRICKET CLUB
van 9-12 v.rn. in hef CITY-THEATER von
6-10 uur n.m.
' 21921

van de e erste perfecte n'a~uur'k'leure~film

ad

,

Virtue)

(Uj"-JDER TWO FLAGS)

met

(Niet voor Kinderen.)

j RONALD COLMAN ~ CLAUDElTE COLBERT ~ .

It VI~TOR MAOlAOtEN •ROSALIND RUSSELL a
EEN- EP~/S

'--i-'
Beleefde mede~eenn'g ann hel geachte
pLibliek, (fat vantil Ii~Hfedav'or\d tIm Donder'da'gavoh(J 4h"S. ohs: theatef In verband.
met de restauratle G ES f. 0 TEN zal djn.
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Heden en rriorqen voor

~

'de
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het laatst
intens - spanrte,ride
detective-film

(Hollywdod 10ekl eon Prlnses)

~

+=

•

t

\4'

TH[· PRIN~fSS COM[S ACROSS'

;!ti..
.

2
.

~

:

gefleet g'elnddernlseerde Gi·obe Theater·

'fI{iW&Jl

i

CAPITOL

Let op onze speciale edverieniie: .-

.-

tf~

. ..:-.,

VRIJOAG 11 DE1ER FEe STEllJ KE HER 0PEN IN G'
van luH

1_

~

VAN MCED EN PASSIE IN
DE SAHARA
-

. met

CAROLE LOMBARD · -

FRED MACMURRAY

Eerl aaneenschakeling van mysterieuzEJ gebeurtenissen aeln
boord van een oceaanreus, do orweven lj1et rnornenten van
uitbunJigen humor en fiJogeestige parodie., Een Paramount
film.
(Niet voor kindcren).
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met onzen landqenoct JOHAN HEESTERS
CAROlA HoHN ...
IDA Wu$T

~n de hOofdrot.
MARIKA RoKK
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FRITZ KAMPERS
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donne par I'Allid.,ce Frai1~ai$e et les ornis de lo . France,
en I'honneur du VicerAmiral; Commandant en Chef des
Forces navales frcncoises .' en Extreme-Orient; de soh
EtatrMajor et de ses Officiers.
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l.'Orchestre .du BOld des Forces Navoles Fron~aises
L'Orchestre de I'HOTEL DES I NOES.

Les Cartes d'Entree sont obtenable
BU;E!QU 'de R~cepiion d'e'I'HOTiL DES INDES. \
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OPERETTE·FllM, ZOOAlS U IN JAREN NIET GEZIEN HEEFT
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somedi 12 Decembre

Chonsonnlers -
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Weermaci'\t' Comite veer de ~esideritie Batavia,
Secretorlccj ; laan Trivelli 37 Batavia·C, WI. 4012
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THE' WHITE ANGEL

Een WARNER BROS: tridmf ., de levensgesc~iedents. veSr1 Florence
~ightingale, stichtere~ van ;'e~ ~90d~ K~uis. E~t,ra: ~~(jviers leir
Madam, kleur-cartoon - Jolly
OrchtHtra. musicar.

Coburn's

Nierriaild miss~ d,eze' bijzondere film
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De red~ctie wordt slechts verleend, wanneer bij eeista.
aonbledlng het ddntol, plootsingen vermeld wordt.
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DERDE BtAD

toe~tand

Rusland's
"Hoofdzaak

en~

Belangrijkheid

Hitler mag niet gebolsemd
door
A: G. COOIJMANS
\

t
Tegenstrijdige berichten
l4

Ie<deren zomer wordt het aantal toerlstein, datde Sovjet-Unie bezoekt, grooter. In 1937, wanneer de Intemattonale
, Lanctlbouw-Tentoonstelling'
gehouden
wordlt - waarvoor men reeds druk in de
weer- ,is - zal <lit aantal zlch nog bedul-'
dendl uitbrelden.

Oak dit [aar waren er verscheldenen
onder de toeristen, die hun indrukk~n
in dle pers publiceerden, welke indrukken nogal uiteenHepen. ,Bij ons waren
het 'vooral Marie Pos in "De 1~elegraaf"
en Jan Schllthuis in "De Opbouw", wier
obJe<ctieve beschouwingen ruimschoots
de aandacht trokken. Zij schilderden
een D.'and ,in opkomst, dat 'alsnog vele tekortlkomingen liet zi~n. In Frankrijk
rapplOrteerden de schrijvers Andre Gide
en Roland porgeles ~en dlepe te:eurstelliing en ontgoocheling. Waar de heer
8chillthuis spreekt van "zeer vele soorten
brood van uitstekende kwaliteit, vleesch
• en talrijke 'vleeschwaren, visch, groenten
in glroote verscheidenhekt, en vooral
fruit" overal in ruime mate aangeboden
en ~ekoch~, zoodat men lallerminst den
indnuk krijgt, dat het levensmidde!envraalgstuk in de steden van Rusl,and nog
moeillijkheden baart", vCl'telt monsieur
Gide~: "Het leven in Rusland heeft veel
weg van een nachtmerrie, en het is er
zeer moeilijk iets te eten te krijgen.
Verd',er. leeft men onder de voortdurende
angs,t. van verraad te worden beschuldigd"'.

zoomin als men de
van DUitsch-1
land kan beoordeelen naar de misschien
siechts tijdelijke arrnoede en ontberlngen
van heden, kan men Rusland's latere
rol in de wereld beoordeelen naar intermediaire tekortkomingen. Hoofdzaak zijn
de mllrtalre en Industrleele prestaties,
dle niettegenstaande de moeilijkheden
van vandaag, steeds voorultgaan, en die
tenslotte ~ul1en .~epalen, hoe machtig 't
nieuwe Amerikawordt, en hoe voornaarn
de 1'01 zijn zal, die het in ons elgen bestaan zal spelen. En daarom gaat het
toch tenslotte. Wij kunnen de nevenverschijnselen afkeuren, zooveel wl] willen
,.:- het is de hoofdzaak, waarmee wij rekening moeten houden. De ontwikkeling
del' wereldgeschledenls staat niet stil. Zij
werpt alle bijkomstlgheden terzijde als
de stellage om een gebouw en toont tenslotte slechts dat gebouw hi zijn a~ge-I
werkten toestand. De pyramiden zijn
geblevert - de slavernij, die hen bouwde, is een vage overleverlng geworden.
Zoo ook in Rusland.

uit den slecht gesloten doofpot ontsnapte
ruzie tusschen de Stalinisten en de
Trotsky-lsten wederom fel oplaait, profiteert de doode leider daarvan, want hij
wordt door. beide partijen als onfellbaren zlener en profeet aangeroepen, de eenige, wlens zulver Marxlsme niet
weer volgens haar, de oorzaak was, in twijfel wordt gebracht.
waarom het balsemlngspropede, dat Lenin voor zijn bewonderaars preserveert, - Wie echter" denkt, dat het geheele
geheim gehoud'en wordt (opdat Hitler bij Russlsche Yolk, inclusief de oudere gezijn dood daarvan niet profiteeren zou) , neratle, in deze vereering deelt, om met
zal oak mej. Pos wel niet aangenornen Ilefde en oprechte bewondering het
hebben, dat de Ianatieke anti-fasciste praalgrat te bezoeken, vergist zich terde' gevoelens van meer dan een gering dege, Voorlooplg is dat slechts een toedeel van haar medeburgers vertolkte. Er komstbeeld.
zullen er echter onder de lezers van
Bljkomstlgheden
Marie Pos geweest zijn, die del) Indruk
~. Het is waar,' wanneer, men de gewelkregen, dat 170 millioen menschen in
Het was nlet de bedoellng zoo vel' uit dlge prestaties van het nleuwe regime
~vjet-Rusland overkoken van haat tete weiden over de verschijnselen, welke oprechb bewondert, dat die bewondegen Hitler. In werkelijkheid echter heeft
de toeristen van dezen zomer in Rusland ring verdwijnt, wanneer men nadenkt
het meerendeel of nog noolt van Hitler of liever in Moskou constateerden want over de soort v~n slavernij, die het yolk
gehoord, of staat vqlkomen onverschillig
tot deze prestatles dwingt; het is alsot
tegenover het f~scisme, of. koestert zelfs te,nslott~ zijn ~It slechts. blJ.komstighe- men, na genotel1 te hebben van eel1
een opreehte bewondering voor de Ber- den. Wat kon~t het er feltehj~ op aan, heerlijke kop thee, op dcn bodem 'n doolijnsche dictatuul', welke zij gaarne 11let of de bevolkll1g oogenblikkehjk reeds de tor vindt I Maar de thee was 'wervolop of slechts gebre~kig gevoed word.t; kelijkheid, en de prestaties der ~ovjet:'
het eigen merk zou willen l'uilen.
of ~e menschen daal er Hog sjofel mt- arbeiders zijn werkelijkheid, en Rusland's
De "IIeilige" Lenin zien, of de stad Moskou nog een beeld opbouw, waaraan onze exporteurs zoovertoont van smerige oude huizen naast veel geld verdienen kunnen, is werkelijkHetzelfde geldt voor het dwepen met luxueuse nieuwe gebouwen 1 Wat ko~t heid, en ~usland's toekomstige indushet gebalsemde lijk van Lenin, dat in het er zelfs op a~n, of er een beslIs~ tl'ieele dominatie indien niet door oorcommunistfsche kringen wordt opge- antagonisme tegen Staliin bestaat, en log of opstan~ gestuit, is de grootste
schroefd tot een :llieuw soort "heiUge- honder~en worden doodgeschoten, ZO?- werkelijkheid van aIle. En nog een anvereering", malar dat zich bij de massa lang dIe beweging niet met su.cces In dere werkel1jkheid is de gestadige koershoofdzali~lijk als nieJ.lwsgiertgheid en daden wordt omgezet; of dat DUltsch~rs verandering nalar rechts, die den weg
sensatielust openbaart tengevolge van de worden gearresteerd, zoolang dit, met naar de macht slechts kan effenen I
"
geweldig.e reclame, die voo1' Lenil). reeds werkelijk tot oorlog leidt?
. Deze dingen zijn' hoofdzaak de rest
jaren lang gemaakt wordt, - een. reclame, die hem bijna bovenmenschelijke
De baofdzaak bijkomstigheden, die interes;'ant Zijl~
hoedanigheden toeschrij ft.
,
. (zeel: interessant /zeUs), JUaar waarvan
Al deze dingen zijn overgangsverschijn~ de belangrijkheid geheel overschaduwd
Lenin stier! juist bijtijds, om tot eer- selen - incidenten, die onafscheidelijk wordt door de mogelijkheid van Russten heilige van den communistischen .v~rbonden ~ijn aan een algeheele 0111-\ rand's industrieele dominatie, en de mocultus verklaard te worden. Hij werd wentel1ng op basis van dictatuur, vooral gelijkheid, dat het bo:sjevistisch regeeniet voor de keuze gesteld: nationalisme wanneer de omwentel1ng, zooals dat in rhig~systeem tenslotte ais een niet te
eli compl'omis, of internationalisme en Rusland het geval was, gepaard gaat met verwezenlijken utopie zal worden losgeen compromis. Zoodoende, nu de vernietiging'van bestaande weIvaart. Even gel'aten.
I
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Op 25 Nov. he eft Prins Bernhard te Barneveld oetentngen
het corps luchtdoeiartillerie uit Utrecht, / Hlernevens :een
Prinselijk bezoek Belangstelllng voor ee,n hoogtezoeker voor
heel links IUit.-gen. jhr. \V. Roell, commandant van het
midden Prins Bernhard. .

I

De l\lchtd~el.al'lillel'ic,
in actie
,Bezoek aan remonte-depot te
l\lillingell

De koude, grauwe Novemberda,g", die
het Geldersche landschap in zware ne·
vels 'ge'vangen hield, is de oorzaak geweest, dat op 25 November tijdens de
oefeningen van het corps luchtdoelartillerie uit Utrecht :.....- oefeningen,
welke gehoudel~ werden in de omgeving
van Barneveld - het geronk van '~l1egtuigmotoren niet werd ge~oord. Nlettemin is het bezoek, dat Prms Bernhard
in de ochtellduren aan het te ve.ld zijnde corps heeft gebracht, allesz1l1s een
succes geword'en, zoo 'meldde het
A. N. P. 'aan de Hollandsche bladen.

I

bijgewoond van
verslag van dflt
vllegtulgen, Geveldleger; in 'n

Prins vool'gesteld de commandant van
het corps luchtdcielartillerle koionel Ridder van Rappard en de hoofdi'nstructeur
van het· corps, overste Maas.
Over den jdrassigen bodem begaf het
gezelschap. zich naal' het materiaal, dat
bij / de oefening werd gebruikt. De. hier
aanwezige afdeeling bestand uit een staf
van twee ba'tterijen, in het kader der
oefening opgesteld ter verdediging van
een iI}genomen stelling. De bedoeUng der
oefening was - zooal~. me de aan de
hand van stafkaarten, aan den hoogen
bezoeker werd uitgelegd .:... dat de stelling als gevolg van '(fen daarop door den
vijand uitgeoe(~mden'druk moest worden
verlaten, waartoe de batterijen - hier
de Zuidelijke - achotereenvolgens naar
een andere opstellirig moesten worden
verpt'aatst..

'Het "uit stelling ga,an" van de Zuldelijke batterij 'geschiedde op correcte
en vlotte wijze en men kon waarnemen
dat Prins Bernhard, wien ,'verscheidene
,Oo>k Marie Pos legt den nadruk op
officieren van voorlichting dienden, bede g~espa.nl1en atmosfeer, vooral in MosVlond'ering had 'voor de snelle uitvoering
kou, en de strenge bewaking der leidoor de 'manschappen van· de hun aOOl'
der$" wanneer deze in 't publiek ver's· Morgens te kwart Voor negen is de officieren gegeven 'bevelen.
'
schijinen. Er kwam geen eind aan de
Z. D. H. Prins Bernhu'rcil te ~erschuur
" . , ' .- , .". , "
contll'oleposten, die haur toegang naar r
eel1 demonstl'atie op het Roode Plein
Voor het .uit stelling ga-an" was aan
aangek0l'\lel1. Hij was vergezeld door
bemcoeilijkten, - wat tl'ouwens geen
ziJn p~rticulierell. secretaris jhr. ir. W. I den Prins d~, werking 'van de batterij en
. wondler is, aangezlen er den laatsten
G. Roell. De Pnns werd opgewacht I de samenwerking tusschen de COll\tijd 'niet nl.inder dan 18.000 vrijwilligers
I dOOl' d.~n c?mmandant. van 't veldleger mandogroep eu de manschappen, die de
uit <tie fabrieken de Moskousche militie
Jhr. W. R~ell, gen.-n:aJ. ~. H. Carstens kanonnen bed'ienden, gedemonstreerd,
bijshaan I De autocraten van het Kremlllspecteur van de artlllene, kolonel J. J. waarbij in 't bijzonder, overste Maas
lin slchijnen weI 'angst te hebben, sedert
van Santen, chef van de staf van het den Prlns over de verschillende onderde ZJinovjev-Kamenev-terechtstellingen.
hoofdkwartier 'vall het 'Veldleger en ma- deelen inlichtte-.
joor S. C. van pen Bergh toegevoegd
aan den inspecteur 'der artillerie 'voorlUisleidend
Na. deze,oefening gat 'Prins Bernhard
noemd.
.
gaarne gevolg aan het v~rt;Q,ek vali lui- '.
,Wij zijn er van overtuigd, dut Mej.
tenant-generaal jhr. Roell, nog een' kort
Per auto begaf de klelne stoet :zich, be:zoek te Ibreng~n aat:t het remontePos :het ons, die ruim tien jaren het
begeleid door' veldwachters o'p de mo- depot' te Mlllingen, waarna werd terugSovjet-regime perso,onlijl< meemaakten,
torfiets, do oJ Barneveld naar een ter- gereden naar een punt, op 2 K.M, ten
nlet lkwalijk zal nemen, als wij vertellen,
I rein gelegen nabij de. hofstede "De Hul" Westen van' Terschuur gelegen, waar
dat 'wij bij een incident in haar overionder Barneveld waar de Prins een Prins Bernhard met' groote bel'angstelgens zoo vlotte, interessante en onbestelling van de luchtdoelart11lerie' ging ling de- 'verrichtingen 'van het in stelvoor<DOrdeelde reportage, even moesten
bezichtigen.
glimllachen, .temeer, omdat wij de trucs
ling komen van een reeds verplaatste
van die Veiligheidspolitie zoo goed hebben
. Langs den weg, weIken het gezelschap batteri} gadesloeg.
I
leerem kennell. Het wil er bij ons niet
door Barneveld nam, stonden 'vele bein, dlat het jonge meisje, het "Komsolangstellenden, d~e den Prins luide toeIn hotel "De Witte" te' Amersfoort
molk:~a", die in vloeiend Duitsch een aanjuichten.
heeft Prins Bernhard tenslotte, als gast
val op Hitler deed, zich "toev.allig" bij
van den commandant van het veldlegel'
mej. Pos voegde, toen de schrijfster het
Nabij de hofstede "De Hul" was een luitenant-generaal jhr. W. Roell, het
Lenirl1-mausoleum in oogenschouw nam.
klas schoolkinderell opgesteld, die het noenmaal gebruikt, 'bestaande ult een
En t..oen deze jonge communiste, haar
Wilhelmus zong.
,
eenvoudige
Utrechtsche
koffietafel,
vlamlmehde tirade hield omtrent den
Bij een afdeeling van de luchtdoelartil- waaraan ook de andere' mllitaire autoBedrijvigheill ill de Rotterd.amsc~ llavel1. lIet 'ItaliaiUlsche vrachtschtp Ams+.erdam (vroeger van de K. N. S. i\1.), gela~~n' met
haat tegen Hitler, die volgens haar het graan wordt in de l\[aashaven'do01" ,middel vall vier elevators gelost. De Jading bedroeg 13.Ul tOll, wel~a de grootste is die ooit daar
lerie, waarvan' de manschappen de riteiten, die de oefening padden bijgeis voorgekomeo.
geheEele ,Russische yolk bezielde, en, ook
stormhelm droegen, werden aan den woond, deelgenomen habben.
De intensieve belangstelling van den
Prins voor al hetgeen hem werd getoond - een 'belangstelling, welke in de
kringen del' aanwezige ,militaire autoriteiten zeer gewaardeerd werd - heeft
daartee niet weinig bijgedrugell.
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FE'UILLETON
De 'Gouden Rat
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"BEel dan alsjeblieft even en zeg tegen Idien 'lJ€diende van je, dat hij een
flesclh 'brengt en ook wat ijs. Werkelijk,
Robim, ik begrijp niet, waarom je je 'zoo
geer~erd hebt. Ik ben toeh zeker niet de
eerst\e vrouw, die je gezien hebt "met
een S3tuk in haar kraag" - zoo heet het
toch'1"
Calrruthers keek haar verward aan,
want; in zijn hart had hij een vage heop
gekoEesterd, dat er een aannemelijke ve1klarilng was' voor 'de gebeurtenissen van
den wOl'igen avond. Het was merkwaar\dig dla~ haar gezicht in het geheel niet
de sJ,Poren droeg van een, drinkpartij,
-wanti haar oogen waren volkomen helder e:H1 in het geheel nlet opgezet, zooals
dat nneestal het 'geval ~s na ovel'matig
dranlkgebruik; bovendien was haar
handl zeker en 'trllde niet in het minst.
Jnderrdaad was zij even betooverend als
altijdl.
,Jwraaronl heb je dat toch, gedaan,
.vroeg hij treul'lg.
,,0 ! Doe 'niet zoo melodramatisch.
Als j~e het dan precies weten wilt, mijn
heele~ familie is -aan den drank geweest.
Mijn moeder dronk zich zeIt in het grat
en mlijn vader was nooit }luchter, dus
wat I«un je andel;s van mij verwachten 1
Het lis misschien maar goed) dat je het

Pegg~ 1"

op tijd gemerkt hebt. Ik beloof je, dat
het niet weer zal gebeuren, zoolang ik
aan boord van jouw schip ben. Jk denlt,
dat, je liefdesverklaring mij naar het
hoofd gestegen i~".
"Ik wou ,weI, dat die in je hart gedrongen was", riep hij, hartstochtelijk.
Hij wist niet meer wat hij er van
denken moest, maar als hij naar haar
keek) had hij hei gevoel, dat hij gedroOmd had en dat zij niets andel'S kon
zijn dan de Heve vrouw, die hij gedacht
had dat ze was, vool' de uitbarsting van
den avond te voren. De wijn werd binnen' gebracht en het was Carruthers, die
'zijn glas onmiddellijk ledigde. Peggy
nam slechts een klein teugje van het
hare ~n i hij merkte op en verba-asde
zich er over, dat zij huiverde toen zij
het proefde. '
Plotseling werd er geroepen en sir
Charles opende hijgend. de deur.

.

..,~

gewoonlijk gepaard gaat. Iedereen op de' Tot zijn vel'bazing was Peggy daar ook
brug stond door een verrel<,ijker' te tu- en zij wierp hem e~n sme~kenden blik
reno Er werden v~qgen_ gesteld ~an Car- toe.
l'uthers, ills ~eskundige, of zij reeds op de
"Ik hoop, dat je het niet erg yindt, dat
Emerald wonnen, maar hij schudde vol
ik bier gekomen ben" maar ik zag dat
twijfel het hoofd.
sir Charles en inspecteur Graves er ook
"De snelheid van de beide schepen waren en toen dacht ik, dat ik ook weI
verschilt heel weinig. Het zal weI een zou mogen. 'renslotte zijl1 zij, evenmin
~angdurige ,geschiedenis worden. Het is
als ik, .bij de marine. Mag ik blijven 1"
een geluk, dat het vandaag helder is. vroeg zij, op luchtigen toon.
lk vraag mij af waarom zij teruggekeerd
is. inplaats van te probeeren de Oostzee
Carruthers aarzelde, doch kllikte tente bel·eiken". '
slotte toestemmend.
Zijn luitenant gaf hem hierop antwoord.
"Zij moot ons eerder gezien hebben,
dan wij haar, want zij begon reedS' te
draaien, wen ik I haar in het oeg kreeg.
Ais zij haar ,oorspronkelijke kqers was
blijven volgen, zouden wij nu al cen paar
mijl op haar ingeloopell zijn. De kapitein van dat schip verstaat zijn yak
weI", spr~k de officiel', vol hewondering.
Een ,vervolging, waarbij het eene
schip in het zog van het andere vaart,
duurt 1gewobnlijk lang en het had er allen schijn van, dat dit ditmaal ook het
'geval zou zijn. Carruthers gillg zelf naar
benedel1, naar de machh'lekamer om met
zijn hoofdmachinist overleg te plegen.

"Ga gauw mee - we gelooven, dat de
Emerald in zicht is", riep hij opgewo,nden.
Graves haastte zlch naar de offifierskajuit en met zijn drieen gingen zij
aan dek. Carruthers beklom de brug en
nam den kij.kel' op.
Het schip, dat in zieht was, voer in
Noordelijke richting, doch keel'de plot"We zuIlen, de 'turbines er niet weer
seling om en koerste naal' het Zuiden. aan wagen", ,waarschuwde de "chef",
Met eell sterken Zeiss-kijker ,bekeken, "maar ik geloof, dat we veilig nog een
bleek duidelijk, dat het schip aan de knoop extra ·kunnen laten Ioopen."
lJ€schrijving van Antonio beantwoordde.
"Doe je best, maar zet niet alles op \let
Naar de machinekamer werd bevel ge- spel. Met een beetje geluk krijgen we dat
geven om op volle kracht dOQr te stoo-I mannetje weI te pakken", antwoordde
men en na weinige minuten vertoonde Carruthers en ging weer naal' de brug
het sc~ip de lichte trilling) die hiel'mede terug.

..
\

"Een beetje frissche lucht zal je 011getwijfeld goed doen. Je ziet er Ibepaald
al betel' uit."
"Waa!om ga je niet met sir Charles
en Graves naar beneden en drink den
wijn OPt ,die er nog staat 1 Als je he,t
niet gauw doet is hij aanstonds versehaald en dat is jammer van zulke lekkere champagne.:'

)
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wou, dat we ons met goed fatsoort ,er
van af. kOl1-den m~ken".
De prinses klopte om ~wart voor zes
"Dat is nJets jVoor jou, Philip. Wat Is
aan de deur van GraftOll's hut en werd e1' aan de hand 1" vroeg zij) met een
verzocht binnen te komen.
ernstig gezicht. ;
"Ik veronderstel, <;tat je wenscht dat
"Ik \l{eet het werkelijk niet. Eerlijk
ik tegenwoordig ben bij je onderhoud
met miss Fraser 1" zei zij, met een raad- gezegd geloof ik, dat ik Jane werkelijk
lief heb".
selachtigen glimlach.
"Ik heb gezegd dat je hier zou zijn
en ~ewoon1ijk houd ik mijn 'belofte,
zelfs waar het onbelangrijke dingen betreft. Ik maak me ~rnstig bezorgd over
iets, waar we het vanmiddag over gehad hebben. Ik bedoel AntonIo. Ik geloof dat ik een 'groote fout begaan heb,
met hem weg te laten gaan. Ik weet
niet wat er met mij. gelJ€urd is,· maar
ik schijn ~e laatste dagen mijn verstand absoluut kwijt te zijn. Ik heh verscheidene domme fouten gemaakt".
"Men zegt weI eens. 'dat mannen, die
verl1efd zijn, dwaze dingen doen", mel'kte ,de prinses boosaardig op.

"Geen slecht idee. Kom, gaat u mee
"In elk geval heb jij nooit last gehad
sir Charles - ga je mee Graves. Zij heb- van dat scort dwaasheid", antwoordde
ben mij vool'loopig niet noodig op de hij.
'""
brug", riep Carruthers en ging hen voor
"Oh I Dat weet ik nog zoo net niet.
~aar beneden.
Ik had nogal een zwak voor jou, Pijilip,
De beide anderen volgden hem en, toen toen je er jonger en knapper uitz,ag,
zij de hut bereikten, hield Canuthers de dan je nu doet".
"Dank je en je had ook een zwak
flesch omhoog om te zien hoeveel wijn er
nog in was. Toen wierp hij een blik op voor Desbrook. 80ms let ik weI eens
het glas en trok zijn wenkbrauwen om op je oogen, als je naar hem kijkt: Als
hoog, want het .was nog bijna heelemaal blikken konden dooden, zou hij al lang
vol. Waarom had Peggy zoo weinig ge- een lijk zijn".
"Dat is hij toch zeker, weI binnendronken? Paste da't bij haar drankzuchtigen aard ? Hij kon deze vragen niet be- kort, nietwaar ?' vroeg zij. '
"Ik Vleet het niet. Ik begin genoeg te
aiitwoorden en wederoDl zuchtte hij, terkl'ijgen vun de heele geschie1enis. Ik
wijl hij den wijn in de glazen schonk.
1

'"Jij arm~ dwaas. Op mijn woord, ik
ben geneigd om medelijdeh met je te
hebben. Maar waar maak je' je bezorgd
over? Je kunt er tamelljk zeker van,
zijn dat zij je voorwaarden zal accepteeren· 'en je zal belooven met je te
trouwen. \Of zij' haar 'OOlofOO houdell zal, ,
is wat anders".
I
"Hoe kom je er bij om dat te zeg-',
gen 1" vroeg hij oogenblikkelijk.
"WeI, ik heb mijn tijd nuttig besteed.
Ik heb het meisje bestudeerd, en of'schoon zij mij nogal verveelt, heb ik
eenige karakter-eigenschappen bij haal'
opgemerkt, die, ik niet nalaten kan te '
bewonderen. In de eerste plaats bergt
zij een ijzet:en wi! onder haar kalm
uiterlijk. Bovendi~n is zij W'anho~lg ver..
Held op Desbrook".
"WeI verduiveld, dat iweet ik weI", onderbrak Grafton haal' op, heftigen
toon. "Dat is de eenige mogefijkheld, die
mij in den weg ~taat".·
,
"Maar liefde voor hem en voor haar
bl'oel' zal Jane in je voorwaarden do en
toestemmen. ,Ik kan mij haar heel goed '
voorstellen als een soort Jeanne d'Arc,
die naar' den ,brandstapel gaat voor ie- \
mand van wien zij houdt. Het iSi eige~
lijk nogal ziel1g".
\ iWordt vervolgdJ.
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DATAVIAASCH NlEtJWSBLAD van l\Iauudag 7, December 199(;

DERDE' BLAD
de 1\unnen, die In BeIgte overlijden, ter
aarde bestellen en waar ook reeds een
van hun konlngen, diens koningin en '
hun zoon werden .oegruven.
Petros Petrebort werd naar het kerkhof hitgeleid~ gedaan door de 'z.ijnen,'die '
in autobussen den lljkwagert volgden: en
In hun verdriet atletdtug zochten met
rooken en af en toe oak .wel eens de
rlesch aan te spreken,
Op het kerkhof .,was het een onbeschrljf1ijke .verwarring, dcch Ineens trad
een doodsche stllte in: de jnet een wit
lijkkIeed vol rose strikken bedekte kist
werd uit den lijkwagen gehaald en naar
het graf gebracht. Daar omheen stonden
de zigeuners .te weenen en te bidden.
Op het teeken van een hunner werden
nikkelen geldstukken in den kull gegooid; vrceger, toen er nog geen crisis
was, deed men dat met gouden geldstukken. ~
,
'Na de laatste gebeden defileerde
iedereen tangs het graf en wierp een
.hand vol aarde op de kist; de kinderen
never twee :.Jiandvollen" dan een. \
Langzaem verlleten de donkere ge·
staltell: het kerkhof. Zij kwamen bijeen
in een, ~afe, Iwaar ledereen zich aan een
kra'al1: de: handen ging' wasschen.
"net 1'3 gedaan ll, zelde 'een' st.amhoofd,
"Petros Petreb<>rt genlet 'thans de eeti·'
wlge rust".

•

•

Prof. Vening Meinesz oprueuw op expeditie
NederIan<,l aan ,tal van andere landen een
voorbeeld gegeven"..

I
LQI uoor de

De route va!}, de O. XVI is in hoofd-

met de S XLVIII, weer cen Amerlkaan- zaak door prof. Yening Melnesz zelf ont-

ll1(tI'i~te

sche "schult", naar West-IndH~. In den worpen, alleen de havens zijn door de
zomer van 1932 glng de rels met de Marine aangegeven. Het gedeelte van
In zijn wonlng te Amersf~,or,t heeft 0 XIII naar de Azoren, Madeira, enz, en den Atlantlschen Oceaan rondom , de
prof. dr. ir. ~. A.' Vening Meinesz een
Azoren is op vorlge tochten reeds "ververtegenwoordlger Vall het "AIg. Hbld." in den winter van 1933 met eerr Fransche
kend". De route van de O. XVI gaat
27 Nov: j"t}: he,,t' een en ander- verteld boot naar de Middellandsche Zee. Dezen ook over dit gebled. Men treft er
,
laatsten tocht maakte ik mee, om een
naar aanleldlng van den nleuwen tocht, collega in te werken, en toen kwam de hier en daar "gaten" van 6000 a 6500 m
dlen hl{'me(Hr. 'Ms. '0 XV{ln'de 'eerste' tochtrnet de "K XVIII" waarover lk u dlepte ' aan, waarvan nog ntet veel bemaanden. v:~n:' i931 op' den Atlalltlschen' 'weI niet veel rrieer zat behoeven te ver- kend is. Prof. Vening Meinesz hoopt
thans te onderzoeken, of de MiddelOCea'a'ii:zal"inaken. De 'geleerde gareen tellen",
Atlantische rug een ploolingsgebergte is,
overZl~ht'vatidEfreii~h, die hij aan boord . _ "Het toestel, professor, dat u ge- zooals de Andes, de Himalaya, de Alpen
van 6'rtdetteeers' hi 'de 'tl!geloopen [aren
kt' l
"
,
of een zuiver vulkanlsch gebled. Daar1rt dl'~h~ti va'n" de' wetenschap' heett on- brul e......
derno'krien"
"deeIde" bovendlen" enkele ~ '"oat' was een sllngerapparaat, maar naast zal men zlch ,bezig houden met
'
bljzohderheoeri'inede "over zljiJ. wet~n- nlet zoo een als men vroeger had, met loodlngen.
schap'p,~lijk~h'atbd~. ":" :;, ","
een e11kelert slinger, maar met rtleer s11n'merkte tenslotte nog
.i ,-",,'
\".
gers, waard90r' aUe blj komstige e~fecte,n op,Dedatverslaggever
het voor den professor weI "kort
"Uw hoev~lste reis wordt dit, profes- worden' geelimhleefd';' , u begr:1jpt, hoe dag" was, nu de officieele .toestemming
sor 1" 1.",',
','
·i,
il'oodz'akelijk dat is, want de slin'gerlri- voor het deelnemen aan de reis met de
'geri zijn vaak' bultengewoon gering".',
O. ~Vr' eerst dezer 'dagen is verleend,
(Het apparaat, waarv~n hier sprake is, tenvijl' d'e tocht, naar men weet. 11 Jais door prof. Vening Meinesz zelf ont- nuari reeds aanvangt. "
,
..
i. :
.
worpen en vervaardigd door den chef"Inderdaad,
er
moet
nog
heel wat
insttumentmaker, Van Rest, van het Mew~rk wor9-en verzet voor mijn vertrek,
teorologisch Instit'uut t~' De BUt).'
- "Hoeveel mijlen hebt u zoo onge- maar ~ en wijst u daar ,voo~al op dat alles wordt mij veel vergemakkel,ijkt,
veer al geval'el1, professor 7"
doo~ ~e 'enorn~e medewer,kfng, ' c;iie' de
"Oat heeft juist d~~er dagen een ken- Marine mij verleent. Mijn dankbaarheid
nis voor me uitgerekend: als lk, deze daar'vaor;' en vo'or 'haar inedewerking blj
reis achter den rug heb, dan zal ik er vroegere g'elegenh,eden,' i~ ,werkel,ijk niet
zoo'n 100.000 mijl op hebbel1 zitten : vier in woorden uft te f)rukken'i.'
.
en een half maal om de aarde".
"Prof. Vening Melnesz was als steeds,
.S" ..1-' ..
volIof over de marine : De me~ewerking,
.. ,,,,' r ~ . {~1,' ~: "f"~~""' < .1·:.;""·\"~ ~. ,
'\die ik van hoog tot laag heb ondel'von:den, is eenvoudig niet te schetsen. $oms
P 'A,'tj·f;'N 'E
/l;',:,.· ,," MU R~'i'E RF:~" ' ,,'
werd het heelemaal aan lUij overgel~ten.
'de route te bepalen en meermal~n Is' het
'::;'f f;(J.~!e. ,~ffen. af~~s(hbare .kleuren' "
ook voorgekolllen, dat de marine-auto'~ riteiten de route mljnent~ille verander21908
den. Ook in dit opzicht heeft het kl~\ne
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IHoe Petros Petrebort stierf
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De terugrels naar Leuven ving aan.
Maar nog dlkwijls zal de overleden
zwerver bezoek van del' zijrten krijgen,
want het is iigeuner-gewoonte. dat zij,
telkens"als 'zif bp; de Vrijdagmarkt van
(\ride'r1echt komen,' bp lhet kerkhof' bij"
de' 'huhnen ga'an bidden en alvorEn1S t\f~
sch~id ,te' nejrten e'en glas water 'of bier
op h~~' 'grartii~g,i~~", 'op de pla~ts' wat\r
zieh'! net' hoofd van den overledene' be· ,
vindt,'\ opdat' :hij 'op ~ijl1' reis "door de
eeuwigheld geen dorst zou hebben. '
En opdat Petros 'Petreoort zich onder,-'
weg op izijn eeuwige refs nlet ZOU ,verveleu, hebbel1 Zij, in hun natef bijgeioof
en de kinderlij1ke goedheid van hun hart,
hem in' Zijn kist zijn geliefkoosde pijp,
eell' pak tabak' en wat appelen: en' peten
medegegeven .... ~.'. . , "';
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De Ned. Spoor\vegen hebben de commissie voor pers, ,l>ropaganda en verkleer van de
Wereldjamboree 1931 een A. B. D.-rijtufg te( bes~hikking gestelp, dat in ~e Centrale
lVerkplaatsen te lIaarlem to-t kantoor 'van den propagandadfenst werd \verbouwd en
aan het s~aUon S. S. .in Den lJaag geplaat~t zal worden.
'
',
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~russelsche correspon~ent

van de gelegd. Zij was splinternieuw deze tent,
zooals de gebruiken het willen. Er ~ni
heen bewoog een mini1atuurw'ereld van
Zijn geheele leven lang was Petros treurende mannen, vrouwen en klnderen
petr:ebort een zwe'rver gewee-st. Ee'rst als met donkere, gllmmende gezichten en
kind,' 'daarna als man ill de volie' kracht zwarte oogen. ,Hun bonte kleederdrachvain het leven 'en ten laatste" ~us.' grtjs- ten gaven aan dit alles eell Oostersch~n
aard, had hij in krakende wagens met aanblik. Dat was een vreemd gezlcht in
de donkergetinte menschen van zijn ras het . Vlaamsche landschap.
'
Europa doortrokken in alle richtingen.
Door de eenen gesc,huwd, door ianderen
In de laatste uren dat lOp een bed
vervolgd en door m\:iar ~ei;Uigen, die niet 'van stl'OO, met acht~r hem ~en groo~
van zijn l~as waren, b~mlnd, is Petros' kruis Petros met den dood worstelde en
leven voorbij~egaan ~n de romantiek van de' zijneri Q,m he,m treurden,: zijIl: zwar~
,elndelooze zwerftochten, met alleen maar gedaanten v,an mon'nlken Via,n den heti,w~t uitrusten bij de kampvuren vei gekomen naJar 'de tent om er bij
's'aV'Onds, aan' den'rand van een of :an- den :stetvende te bidden.'
,
dere stad of dorp. i
Als in den loop van den avond de
Avontuurlijk-aangelegden zullen hem rustelooze zwerver het tijdelijke met het
weI af en toe benijd hebben. Dat ,hij €,euwige had verwisseld en hij eindelijk
anderen, die Iniet tot de zijnen be,hoor. de rust was ingetreden., werd zijn ~,tOf
:den.J zou benijd hebben, is' niet Waar- 'felijk omhuisel in kostbare kant gewik:schijnlijk. Want lis zwerve:n, aItijd maar keld, waarop godsdienstige preriten wa[verder, 'wnder doel en zonder compas, ren vastg'emaakt. In zijn handen hleld
hij eeri gOOot kruis. Mi,dden in den n'3.cht
niet h~t lot van, zi~euners?' ,
Als voor dergelijke menschen de dood weerklonk het k'amp v.an geschaaf
komt, is het meest'al in volle'dolage,"dat hamerslagen: men 'maakte de kIst' v'an
den ovefledene.
hij hen treft.
',
Maasoode schrij~t ddo. 26 Nov. :

""-f:~---'

Duelleerende 'dokter

Een glimlach: "Oat kan ik nlet zoo
. . ... . .,
.
t
•• , ' . , ' ' .
d~d¢l!jk z,e~gen. ~ia~r 13:at eens kijken :
gr~n~U~ oJ'l,derzo-ek in' en daar.bij kwam
in l1.~3 ben' lk met' m'n "onderWaterVERIlAALT ZIJN lVAPENFEITEN
.E,ffe.c.te,nv,e;rd,~.i.s,,~e
tochten" begomlen. U' moet weten, dat
am} h:e,t H.cht, d'at de ar,bitra;geant een
It'
,', . \ ~ : • , '~
, ,
het uiterst bezwaarlijk is, zwaartekrachtgroot be~rag aan effecten had verduispro ISargas, een lid der Hongaarsche
onderzoek1ngen te land te verrichten,
~erd. '
,
,
I
I
seae,tY;'~eef,t
me,t twee"van' z.ijn tegen:'
dat geldt in het bljzonder voor een groot
standers, 'Idie zijn' vr6uw hadden belee:'
dee~ van Nederland. waar de tiodem
Hij was ,daarblj voor zoo ver men nog
GEJ).~digd, afgerekend, bericht de Msb. ~en
daarvoor te ;,slap" is en te veel beweegt., AR~~I:rR~G,EA~~s;.~~~'JU,ll~EN,
kon
nagaan als voIgt te werk gegaan.
Itt
~worle schepen zijn er evenmin toe gehunner kwam met' den schrlk vrij; de
'
schikt, 6mdat zij eveneens te' zeer aan
Me t effecten, die aan zijn patroon toe·
de ander, Ale}(andet' Kovacs, eeil derBij aankomst van het Duitsche
beweging"onderhevig zijn. Bij een,onderbehoorden,
ging
hij
naar
een
van
zijn
tighi~ige
' jong~man, werd even onder
stoomschip "Cordillera'" v~n' de
zeeb60t vervalt dit bezwaar weliswaar
vrlenden, aan ,wien hlj vroeg deze stuk·
deri
'~chou~er'
ci~or een kogel getroff~h.
Hamburg-Amerika-Lljn,
te
IJmui·
niet geheel, maar dan toch voor een
ken Voc)l' hem te verkoopen. Voor zij11
Kor,t ,:nadat d~ze, duels hadden' plaats
groot deel; vandaar, dat ik de laatste
den, is 26 Nov. de 26-jarlge Amsterkantoor, wUd'e hij niet weten, da.t hiJ
ji\ren ,&teeds va:n duikbooten gebr~ilc
gehad, heeft 'de correspondent van' de
dammer J. van K. gearresteer~, die
prive
effecten verkocht. Het ging im.
h~b' ~~~~'a~kt. '
-,
Daily Exptess' te Boedapest' 'den." zege·
reeds sinds vele maanden' door 'de
mers nlem.and aan, :wa,t hij deed. De gev)ei~nd~ri dl~~l,lis't op~eidcht. Dr. Sarga~
"IM~~r om op mijn zeerelzen terug t~
Amst~~dail1sche ~l~tie werd ~ezocht, heel ~ goeder trouw zijnde vriend wilkorhen: in', Ht~3' trok ik er op uit" met
als verdacht van ver(iuistering v,~n
Drie <;lagen lang is in de ten,t langs (,len wa~ ~.~~le,e~ An ~~nl kamerjas, dro,eg
d~ hem' -deze:n <\ien~t wei bewijzen en
Voor Petros scheen ~et, also,! hij voor
de t~. ,11, 'wC:larvart destij ds' gezagvoerder
weg
het steffelijk overschot bl1jven staan pa~ltof~~ls en had het zich naast dQn
J 14.0oo'!--- aan effecten ,ten nadeele
verkocht de e.f.fect,en door mlddel van hem een uit~nderhlg wu: rnakel1, <loch
was. kblon~l Doorman, de tegenwoordlge
en geen oogenbllk is het'zondef 'dooden- haard behagelijk gemaakt. Zijn vrouw
van
een
AlTh')terdamsch
effecte'n,bank:,cAan
Van
K'.
werd
d'an
later'
de
zijnen
hebpen
hem
verschaI~t
en
er
en
~6fumarl.dant" van 'den ond~rzeedienst.
e
voor gezorgd, dat Petros toch al:> eell wa,ke gebleven. 's Nachts brandde' een zat tegenover hem. ., ..
kantoot, ald~ ,meldt de ,~1ei.'" !
De commandant van de 0 XVI, luitenant
groot vuur voor\ de tent: het laat.ste
, het gel~ afgedragEm.',
' , zwerver langs den weg Is geatorven.
"lk wilde, dat lk ,Kovacs gedood had",
~t Z€~ C. J. W. Waning! was toen jong·
' . merkte hij kalm Ope "Hij is een van mijn
; 'T~n eenige weken ,geleden' zijn kara· kampvuur van Petros Petrebor.t.
, ,
ste otflcie't o'p de K 1.1. De ,bpot' was op
De man, die als arbitrageant in dienat
Toen Van K. na eenigen tijd ult Ame- va'an" door het oude Leuven tiok, was
de ultfelS riaar'Indl(Verl de tache heeft was geweest van deze firma, bekleedde
Op den <,lag der begra!enis is de gees- ergste vijanden. ,ltij haat mij. waar..
rlka terugkwam, kreeg' 'hij onmiddellljk 'Pet~s Petrebort zoo zlek, dat €'en dokter telijkheid
resultaten v'ali waarde opgeleverd. ' ,
van de nabij' liggende kerk ~chijnlijk omdat hij ,vroeger, voor ik met.
daar een vertrouwensposl~ie. De direc'- zijn ,0ntsIag'. De dlrectle wilde den' Jon- er bij te pas moest' kO,men. ,Dew meende
. i ' ;_ '.
.,
.
het lichaam stoetsgewijze koinert halen mijn ,vrouW trouwde, vel'l1efd 'op' haar
,hem als een gewoori mensch t.e moeten. voor den lijkdleilst.:'
was.
'I~nk,ele jaren la.ter w'as er e,en nleuw tie stelde in hem dan ook groot Ver- gen man sparen vOor d,e ju~tltie.
"
,
behandelen en deed hem ,naar e€n hostoestel VOOl' zwaaJ;tekrachtsmetingen ge- trouwen en liet hem zeer yeel' belang·
..
Toen hij ecnter later in dienst kwam pHaaI brengen. Hoe koud-prozalsch voor
Kort voordat ik in een taxi van huis
construeerd en de marine-autQriteiten rijke zaken ultvoeren.
De monniken ivan den KeLzersberg
bij een ander effeetellkan,toor en op- eell zwerver, wions geheele leven zich in dect'en de' doodsklok lulden VOQr den gin'i,' verteJden vrlenden mij, 'dat detecverklaarden zi<;h dadelijk :bereid, mij 11')1
Maanden geleden echter vermlstte de nieuw naar Aine,rlka' werd' gewnden, Gods mooie nattiur had afgespeeld.
t,lv~s ll,1ij scha~uwden. Ik werd een beetJe
de gelegenheld toe stellen het te beprooscheidendell 'zwerver.
zenu,wac,h,tig, omdat ik weet wat detecYen. l)at gebeu,rde in 1Q25, op doe K X;V, firma v'oor een belangrljk bedrag aan di,tmaal vermoedelijk met het doel, om
Onderweg
speelden
Tziganen
droeve
Petros hfeld het er niet uit en als de
die ook op de uitreis, n.aar onze OQ~t e!fectell. Men kreeg wantrouw~n teien relaties aan te lmoopen nlet cl1ente'n
muziek. Twee zigeuners droegen een ti~~s ziJI). Mijn secoi1dante111 de dokter
was. Dien tocht maakte ik echter slechts Van K. doch aangezien men hem niet vall zljn vroegere firma deed de vroe- zijillen badden vernonien, dat zijn e,inde krans van gesm.eed ijzer, in het kanip- en een. paar vrie,nden, dIe' bij mij waren,
zetten e,r daa~om een goed ,vaat:tj~ in,
bru,l.\tweg wilde ~oen we~el;1', waar m~n g~re zaak ,van de v~rduistering aangU. 'onverblddelijk aanstarunde, was,' zijn zij zelf gemaakt.
Jriee tot Port Said.
ten, einde onzen achtervolgers te ont·
hem van verdacht, stuurde de' directie te bij de politle, zoodat een vervolging hem stoetsgewljie uit het hospitaal gaan
'"Een jaar later ging ik met de ,IK. den arbitrageant voor een zakenreis naar tegen Van K. w.erd irtgestel,d-.
.
halen en h~bb~n hem meegenomen bij
roopen.' Bij 'de Doriaubrug ontmoetten
,het kamp, dat zij aan den voe~ van den
Daarachter volgde een lange rij 'zi- wij'mijn tegenstan,ders. Wij sprakeri a.t,
~li~"! vh{h~f ~anama-,kanaa,l naar In- Am.erika. Men zou in den tijd, Id;at Viln
dl~,' nl~~ mincie'r dah zes ert een halve k~ in het buitenland verooefde, ruim:'
Men l1et den verdachte hlervan niets Kelzersberg, waarop het klooster der geuners, met aan hun hoofd de konlng 'dat ~e 'mijn' yv'agen zoude:n volgen. "
rrt~.h&(d~u~de'de, tels.
~choots gelegehheld krijgen, ria te gaan waten, rood'at' hij in Amerlka rustlg zijn Benedictijnen troont, hadden opgeslagen. en de koningin van 'de ,groep. Langs den
. ~ .." '. . L. ; .
.
'Zoo ging de rocht ongeveer een half.
,!~l) ,H)~8 onderzoql1t ik, op uit~oOQi-, of en zoo ja, voor welke bedragen hi] de zaken afwikkelde en dezer 1I,agen met, Hoe zij het zijn te weten gekomen, kan weg stonden veel toeschouwers. die ult
.
rt,.. dl'll
"
'
.
'N'd
1
t
k
'
d'
kl'
d'
h'
A"
I
te
de
omliggende
streek
waren
gekomen
en
uur'
voort, t6tdat w' ij ,;;.ien ;rustig ple~~'je
firma
,zou
'~ebhen
bedrogen.'
,
d e "vvr
ging v.an H~ ,qarn~gi~ In$tlt~tion, a~n
ea riaar. e ar ani ver ro . meman ver 'are'll, oc een U1ag a r 'e,·~v,bi.ej,lg, met on,tbloot, hoof,d, ,d,,e,n
~
:Toen het 'schip 26' Novein~r 'te Iimiti· :war,en al de in ~eIgie op zwerftQcht z'ijhgeyohdc'U hadde:n, wtlar we l{onden duelboord van ~en AJ)1.e~~kaal1schen o~4er
zeeer l de S XXII, de West-Indische waVan K. was met de opdracht, in Ame- den aankwam en Van K. van boord wil- ' de zigeunars met tientalleri wagens bij stoet zagen voorbijgaan en hem ook In leereh. be' grohd was' alleeit eerie beetJe
de gaan, werd hij gepakt door de IJmul· het kamp, waar Petros lag te zieltogen. de kerk 'zijn, gevolgd.,
m~derlg, ptaar overlgens was de plaats
teren. In 1929 en 1930 maakte ik drie rika zaken te doen, zeer hlgenomen:
der politie, die ,hem denzelfden avond
Aan den voet ,van den heuvel ,m,et het
Na den lijkdi~nst werd, ~e kist nafl~ de zeer geschikt voor het doel. Daar de
rei~n dopt: o,l1ze Oost; In 1931 gipg ik
Toen hij good en weI was vertrokken, nog op tra,n:sporf '~teld~ naar Ams~r~ stille klooster werd' een tent' gespannen, ijrusselsche voorstad Anderlecht' ge- 'dulsternis . inmlddelS was IngevaI,~eri,
ni~t. &e" '0." XII de Noo,rdzee op en'in de
", ,
'I
' w a a r i n de stervende ~etrebort werd deer· • bracht, waar de zlgeuners bij ,voork.eur '111gesten wij de koplampen van onze aueerste maanden van' het' volgende ~ jaar stelde de dlrectie van zijn firma een dam.
to's op ,he,t strijdp.erk ~ich,ten, daar wij
'--:--,- ....
-----.-:------:-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - anders elkaar niet ,zouden hebben kun·
nen zien.
.
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1 SURe W\SH I COUL.D
'<\<!KI..e. 11tH ~IGH-r t:-{OW-'

~~,.

\-t's A cIRdH.'kE'

HAsN',. GO'" ,He
'~\"l"H H\.M!

OF ,He

~---:-;--~--

Pl.ANS

HE,/e> BE CRAZY IF He "
CARRlab 'EM --AN'ANV
GUY $HAR1- ENOuGH "r'
SIgAl- ''fHOSS PI.ANS
ISH',. CRAZY!

au, -

'"'(HA'

WHE:~ H~

MEe:re

GUY DOWN AT, -rH'
" POCKS/ "THERe'LL.
rHREe.
f'eoPl..a L.\s-raNIN'- AN' I'~l

GONNA

ee

Be. QNE

O~"'EMt

saC'Re-r '

Het eerste gevecht liep zonder bloed·
vergieten af. Ik had trouwens ook nlet
de 'Udoeling, dezen tegenstander te
,kwetsen, 6mdat hij ruijn vrouw slechts
,In Ifchte mate'1>eleedigd' had. Na"afldop
van id~t duel kwam"hij op mij toe' en
,bood zijn" excuses 'aah.' Laten wij' goode
'vrlenden zijn, zeide' hij vervoIgeils: 'lk
omarinde hem hartelijk ert daarmede
was' hef afgeloopel1'. '
; '"

'

,6e~VIC6.1

In het duel met Kovacs, dat daarop
was mijn eerste schot raak. Ko·
vacs 'g~f ' oori schre'e'uw ell zakt&irieen: lJe
doktet ~nelde t6e, scheu'rde zijn
ope'n
~f~l'b9hd' ~luc~tig" ~'e \v6!\de:' Daarll~
~n,~I,~:e.n'· w:ij' 'a,lleu' ll.aar 'onie a~to's'le~
'gin~'~n ,~~' 'yau900r, \v~nt 'de bOereri u~t

1<;;>· R.i?CQV~R

'vol~(ie,

60Ma 'S1'OL.:EN
~~,NS, "

MicKE:.'1" \5
I " '

dN: "'He.

-r'R~\\.. 'Oi=

);.,. $1l5PEC't.

Q.ep'''911lt~teK 'w'a'I'e~ dc:>o~ ~e s~ho,te~ op~

~~ -rR,\GGSoR"
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Zoo gauw hij k~\n, gaat Mickey nu in dlJ richting
waar'in hij "Trekker"-Havikse heeft zien verdwij11~n. ',Hij haast zich g~qt~cht ~ant als hij ~e~1 ,bq~f
,qtm .GelWim~~, n~~t, ac~terl).aa~t, zal het nog weI .~en l1~elen tijd
~1~~~t, ,o¢" de ~unl1en. duren voord~t hij 'm w~er ontmoet. Ge~qQi ,,'r~ekker". IU,~kig ziet hij een paar strat~n verder "r~e~~~r"
Havi,ks~ ge'stol~n , Ha~i~se V90r .zich uit loopen. In h'et begin voIgt
pI3..\i~en ' 'op '\e hij nog zo9 stiek.em ml?gelii,k, m{lar als de dief
'sporell,,!s Mickey geeli' ,,~nk~le ~a~l omkijkt - een ,bewij,s ,dus, dat
op jacht gegaart. hij in het geheel geen achterdooht ko~stet:t l{)opt M~ckey~em vtijmoeq~ger' achtern~. '
¥.et ,de opdracht 'van majqor ,~~agl,e Va;il

jas

'en'

'

"lk wou dat U~ 'm 110U in de kraag
kon pa.kkell", lzegt Mickey i'acht tot
:~~chzelf, ~er~ijl h,i) '~ij~' ~ondJ'g~im
mig vertrekt, "Ulaar het beroerde is
ctat er" aIle kans 'op is 'dat 'die kere'l
de plannen ni~f bij ~fch '~~eft',! : NOll,
~n 'dan k~ljg~n' we ~e natuui-'lijk
no 9i t !" En. :van,~e1f gaflt ~ij ,n~

~at vqorz~chtiger .~Ia.vik~e ~c~terna.

Zich er niet van bewu~t d~t ~ij ~cqterv~tg~'
wordt vervolgt Havikse' kalm zijn weg, straat in, '
sti:'aat uit gaat het. weI een half Iuur lang.
.ol;1d~rtuss~h~n rqokt hij geiil(~edeUjk z'n VijpJ~
terwijl Mickey op z'n korte beentjes achter hem
':ian' draaft en' zlch ~t~eds' maflr "f~iaagt 'of
Ha vikse de plannen bij zich heeft of niet: "Hij
iou' gek zijn, a~s 11ij op de wand,eling' die pl~m
nen 90 ~ich zou heQbel1! En iem~nd die' geha~id genoeg is' oin ,z'ulke plalln'ell 'te stelell Is
rilet ,gek !" zoo redeneert de kleine achteivolger.

"Maar", piekert Mickey,

"mis-

schiel~ zal hij ef met ctien kerel, diet1

hij bij' de dokken ontmdeten zou,
o~~r p~~ten. Ja', dat is best mog'elijk! Ha, ha! Drle menschen zullen dan van z'n plannen kennls rie-:men.' De eefste dat is "Trekker"zeIf; de tweede is "de m'an bij de
dokken" en de'derde man
die
beil ik ! !" Mickey gichelt tevreden
en s,ti\pt watt ha?-s,tige,r. voort: '

I

IP~r~:za,a·tP.· ge~orge,ri' ,en" ~\yaI1len" ~n
g~~?,~~~' ;~~t~l~ , a,~~~o?p~~.
'

,Tot z.opver het verhaal van Qr. Sar..
ga~: f,N!l iii~'ll~~e SargJis) vr9~1 VI zich' ,'in
h~t g~$pr~~: ;J:,k h9.ord,e h¢t e~,r~t' vall
het J duel door' de 'kranten~' want' mfJil
man had zorgvuldig VOQr mij verborge'n
&c,houdelJ. dat' hij om mijnentwille girig
'duel1eeren. lk was er ilatuurlijk' heeIeIqtaal y;an in de w"r en toen hij van·
'avo;1f;rllet; 'huts' verliet heh'lk' nog e'en
, la'a.t.s~e 'Poging' ge(Iaan, heljl er' van' ,t9
\Ye~~hoUd~il". ~~t ver~ere ,verloo~ <le'r
,~~a~ ~.e~ft i,rNi~sc,h,e,ri ~~l be.!v.~z'ep. ,~at
ar. ,'~rg~s 'qe~ ra,ad :van zijn vro~w in
den wipd heeft ge3IagerL
',
'
.
I

lo!

:

<.

-

J'

(
{

<i

'.

van ~Iaa~l{tag 71J)eCelUber

IfATAVIAASCH NlEUWSIfIAD

193(i':' DERDE BI:AD

Het V err~ Doste",

B u It""I .ptJ.flb;,f} r",gll",,,m,~IJ".

.'

..

. '.

,

'

."

,~,

.

I

JA.PAN EN

'I

Ruslatul

I

FRi\NK~I~K

Belgie
I

---I'

JlELGI~'S J>.~~E~N,SIE
j,'! ."
:, I,
,

IQe nieuwe Sovjet-grondwet,

Ambassadeur protesteert tegen Japa n; sehe' persultlatlngen

Verlenging
van
'.! • - "
,"I!

DOOR AL-RUSSISCII CONGRES ,
Ai\NGENOMEN
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B r u sse I,
4 Dec. (Transocean). '
De K e e i i : 1 s a n t w'o 0 'r ~ ~ ,e:; :~'rank~ij,k is sterk genoeg omzijn.:be-,
h Le r '0 p, d a. t de z 'e s ta t Is -: ;l,a11,gen, en zijn rechtel~ te verde~lgen.
lIet wetsontwerp, waarbij de diensttij~
Tokio, -5 Dec. (Havas). De FranM 0 s k 0 u, 5 Dec. (Transocean). bij de infanterie op 17 maanden en bl]
t"i eke n ~'ij n g epub 11 c e ,e r d; ~~1anneer het hierin met ste,~ds IS ge- sche ambassadeur protesteerde heden
..
d 0 o r ve r a nt w 0 0- r de 1. ij k et ,sIdagd staat het in elk geval ~an ~e. bij het Oatmushc tegen de artikelen in Tijdens de slotaltttng van het AI-Rus-; de andere wapens op 12 maanden wordt
b u i t e 11 1 and s c h e l 0 u r na-: zij~e der la.nden, die den vrede llefheb-, de Japan'sche pel's, waarin wordt ver-,: sische Sovjets-congres werd heden de; bepaald, werd heden met 122 stemmen
lis ten.
" : ' ,ben, waarbll in de eerste plaats Enge- klaard dat Frankrijk zich in verband: nieuwe grondwet der Sovjet-Unie met tegen 19 en tien stemmen' bla~co ~~?r
'
,
~ land meet worden genoernd,
met de totstandkomlng van de Ja- enkele onbelangrtjke 'wljztglngen aan-: den Senaat aangenomen.
,
genomen. '
~
Als bewijs van het ov.erh~erschend6:
Vervolgens maakte de ,fr~ll1;~~r .~~~
Fransche' element aan de zijdeder:x: oa-:
De democratleen zijn nlet alleen ge- pansch-Duitsche overeenkomst gereedmaakt
om
de
Japansche
politiek
in
het
In
verband
met
de
mlnder
gunstlge,
kend
dat de regeering voornemens Wa.~
s~aarisciie 'i'egeer1m~ wees: spreker' kant tegen den oorlog, doch" zij zijn~
S' u.·tenlandsche Pol.i,t.i".e,k ,C)n-: :de"
'ontvangst, welke de nieuwe grondwet in noc ~66r Kerstmls een w'e~o~ltwe'rp '.in
erop, ' dat ,het Fr,ansch de me:~t' alge- vastbesloten .te overwlnnen, wanneer Zij verre Oosten te dwarsboomen.
de West-Europeesche pel's te beurt viel,te °dienen, waarln a~n de: eis~he'rit",va,n.
de de loupe
' 'meene taal is aan het Madrll,ee~s~h,e:worden~langevallen".
ECONOlUlSCHE lUOGELIJKIIE,DEN
hebben .de sovjet-propagandlsten thansllet Vlaamsch~ deel der bevolklng \y6r9-,t
front en <Jat allebevelen itt' ~et ,Fransch,
. ." ," OP IIAINAN
"
hun methoden gewijzlgd en trachten tegemoetgekomen,
" '."
~I1NISTER DELBOS OVER FB!\NSC!I. wordengegeven. " , . "
.,
Vervolgens de woorden van kapitein
.,
brengend
DUITSCIlE TO~NADERING
.
', Eden' hl 'heririnel'ing
'
'betrer-,
. Inspectie onder Ieiding vall T. V. Soong thans niet langer te wijzen op de over- .',
eenkomst tusschen de nleuwe SovjetVolgens dlt nleuwe wetsontwerp Z~~;~,ll
,Tot slot besprak ,De K;erillis ~,e: f~hde .?en ste~n . van ~ng~l.and aan
Pal. ij s, 5 Dec (T~nso~ea~). ,Fransch-Ouit~che situ~tie en ,v:erk~.aar-; ~~~~,~~~J.k ,y,e~klaar~e D~lbos. "EvenCan ton, 4 Dec. (Shanghai Ra- grondwet en die der West-Europeesche in het leger Vlaal)i,sche regimenten w.or~
democratieen, doch zij prijzen haar den ' gevormd, offici~ren en 9nd~~o_~ft...
In Zl·J·ll redevoerillg 'Ujdelis'iiet"gr'oOle ;decfat· het'Igrootste' 'gev'a.'at' v06r' Frank· zeer zuHen F'rankrIJk's land-, zee- en dio). 'Een gezelsch~p hQoge' regeerlngs- thans als "uniek en onovertroffen".
ciereil verpllcht worden zoowel ~rap.sch
'jk aan zijn Oostelijke grens Is gelegen, luchtmacht onmiddellijk worden benut ambtenaren' onder leiding van T. .V.
debat inzake de Jj'ransche buiten·
~OCh dat DUitschland moet beseffen, dat, om En~eland te steunen, wanneel' dit Soong is heden per vliegtuig naar Can:ils Vlaamsch' te kellnen, t\veetalige mi·
Tekstwijziging Uta ire o'pleiQingSschol~n word,en' ing~I au. che politiek in de Kam~r .va,~
het niet heeft te'doennteteett' door land t:et slachtoffer zon word~n van een ton'teruggekeerd 11a e'en inspectie op het
Af(evaardigdell verklaarde l11l111stel:
partij-strijd verdeel~Frankrijk.en ~,~t, :n~~t-u~tg~~okten aa~~al, terwljl hetzelf-, eil~hd Hainan te hebben voltooid.
Een der belangrijkste wijzigingen van ~teld en andere soortge~ij,.ke'~aatregel~~
' " ,.
r
elkE! Franschman, indien noo~ig<ct:e"wa-j pe ~,~~pt voor i~elgIe,~ (1uid applaus). '
de nieuwe' Sovjet-Russische grondwet Wordengetroffen.
Del'bos, zinspelende op de Fril1\s~h,
,,!
en
"
Zij besteedden
den d geheelen is dl·e' welke door het AI-Russische
pens zou opnemen , zou strijdeH
j , , 1zelfsl!
"
,
b t gisteren
d
Du;l·tsche betr'ekkUl·ge,n, dat niets b.e"onder de regeerl~g van het V?l,ks_.fr~nt.
~,E ,N~,IE",U,JVE ~EnS,WET '
dag aan het e1> u eeren,van e econo-sovjets_congres werd aangebracht'in
.
langrijker i3 ,voorde rust'in EuroJ?a
_ ;~
n
•
mische mogelijkhedert van het ,eU.'and ~nartikel 19. '
dan een toenadedng tusSchen FrankCOl\UlENTAR:EN OP DELBO~' ~~.p,E
P,a.r ij 8,.4 D:ec. (Transocean). Het het instellen v'an een onderzoek naar de
f
Ab' , ",' over''h e t Pers-on t werp d uu~,d e plaatselijke ltoestaltden.
riik en DUitschland.
•
'..d 1::,t}lI
Terwijl het bedoelde artlkel in het aan Fra~s"~;h-r;l}~r\kt~:f~;' wrijy;i:~.~
\Vat doen de conununl~tell?
'heCten in de Kamer vantAfgevaardlg'Voor de ontwikkeling van het wegen- het congres voorgelegd ontwerp luidde :
A n k a J: a, ' <I Dec. (Transocean).
Psychologisch beschouwd - vervql~d,e;
'\
!
tl..,
',' I
'd~ii 'voO'rt, Goch,in veel kalmer sreet dan stelsel 'op 'Hainan heeft de gewestelij.ke
de minister - zou niets zulk een roePar lj s, 5 pee. (Transocean)., Vele gl~tet~h. ' ~. ,'.; '.,'
'I
regeering van Kwantung een bedrag van In het tijdvak tusschen de zittingen
V)Olgens
alhier oll'ivangen berichten
~an den Oppersten Raad kunnen de
nadering meer in den weg moe ten staa~, gissingen '~orden gedaiiri i.11' ~ftlek,~ ,c ,\;~
500:000 dQl~,ars ul~getrokk/~n.
'
is U1 de ~yrische stede'~ .Sa~j<\k· en
voorzitters van den Oppersten Raad den
daar Fran}<rijk en Duitschland elkaar kringen ten aanzienvan de h0;UdI. o'~' dert
~t 57;8 ,s~epm\en ,teg~n 2 :\V~r~ ,~en
i\lexalidre't't~,
\vaar,
i gro~~e, Tur~~
oorlog
verklaren
in
gevaJ..
van
een
.nietop de slagvelden hebben le~ren resp~c-j comm:uni~te~; wanl},eer de stemmfp,g in aanv~g~nde .~~~~,s~te
aangenomen,
YOSHIDA AFGETREDEN
aanval
op
Sovjet-RusIAnd",
Uitgelokten
sche
minderheht'wooll't,
't{rijgswet
weren en er geen territo~i:;\le pr~~lem,en, p.e ,~a1)1er' ~ver de b~ite,nl~nd~che, pq11- waarBlj }'o~n ,~~ni~te~s en andere amb.
zijn
de
volgen~e woorden aan den OOtafge~ondigd.
meer tusschen beide landen bestaan.
tiek' plaatsheeft.,
i tenaren ~~~r~t.,v~~_~qen doorI1]i~.de~ T 0 k i 0, "~ Dec. (Domel). Shigaru- spr011kelijken' tekst toegevoegd: ,,0 f
Het Petit Journal" verwacht, dat d~ van',~~h;e~li1e glften "de gunst te wmn~n, ,Yoshida, de duecteur van het bureau Ingeval h'et noodig is
Hie r 0 p m a a k t e d e minI s - comm~;11.sten zich van ~temI?fng3;~1l~n; van pe\':~~,s:~f':v,~~i",jOU~~ali$ten.
vo~ . de ?estudeering van de nationale Internation'ale verplich- Gemeld wordt dat de bevolking van
t e r ' d u i de 1 ij k, d at F 'ra Ii k - onthouden, wanneer de non-mtery~ntle...
,.,
'.
.
polItIek, IS heden afgetreden.
tin g e nov, e re e n k 0 m s t I g Sanjak Iten zeerste verbitterd is over de
r ij k
t O'it e e n
v erg e ,1' ij ok politie'kder rransche r~g~er1ng do~r,~e!
Deze clausule is nle.t van toepassmg
•
de verdrage'n tot weder- 'inaatregelen,· die d'oor cle plaatSelijke
t r 'a c h t
t e
k 0 men met r~chtsche eli C'entrum:.groepen zou ?f?r-i op tr\~nsacHesm,~t bU.ltenlands~~e blaz
ij d s c hens t,e u n ,n -a t e ko- autoriteiten werden genomen onder vooi:..
D u its chI and d' 0 0 r r ,e g e - den goedgekeurd.
~ i <J,en of o~ ,bladen: ,die In F~ankflJk wor- 11(llie'.
men".
'
we~ldsel, dat de' bevQlklng had gewe.l..
0
pee
0
nom
i
s
c
h'
t
e
r
e
i
'd~n
ged~ukt,e~l
.ll~
het
bmtenland
ver.
,
'j
.
1
1 n ge n ,
,
t d t i . ~J'd
' ' , "
rein' en door hetsluiten' De "Echo de Paris" verklaar, .:~ ,u?Hrel.
,
deel te nemen aan de verkiezlngen.
V e r k 1a a r d
w 0 r dt, d a tg~rd
'
-,
.>'
,
van h e t 11 i e II w eWe s t- de verklaring van DelbOS ~erd b!I~J<~,~-: ·
d
z
e
w
ijz
i
~.i
~
g
1
s
a
a
n
g
e
-,
Tij~ens
een
rusJige
<;lemqnstra~ie,
weI..
E u r 0 pee s c h epa C t.
geven ·van. buitengewoon groot 0l?tf~ls~:
D~e' 'St~ki~gseRidemie
bra c h top d r 1n g end ve r - ke werd georganiseerd om 'tE~gen bedool':'
; me end~tzij g~~teld ~as in de "Ge~ee~-i
~,,'~!,' "':r'"
'.
zoe k van d e ~ ran s c .h e e n ,
'
'.;" ,
,.
.
',
Vervolgens het Spaansche vraagstuk' sche Iphra~e61ogie,4,hetgee~ al~ .e,e~ DE GETEISTERDE,METAALINDUSTRIE
GUllstige resultaten
T s j e c h 0 s 1'.0 w a a k s c h e r e - ,de ~aatreg~len te protes'teeren, opend,9
beh:indelend verzeker,de minister De~bos; arla~hro~~sme,k1o~k on~~r :qe hU~41~e! ~·r
.
;
/
' R 0 m e, 3 Dec. (Transocean). Niet gee i n gen."
de pol~tle zonder eell:ige aanlei~ing~et
de Kamer, dat de Fransche regeering On1standighedeh. '
' . : .P a r ij~, 5 Dec. (Transocean). Ge· mindel' dan 155.599 Italiaansche arbei-:,
vuur op de demonstranten, waardoor
ervoor zal. zorgdra?~n, dat de fransche . Het blad wijst in het bijwn~er op d~ meld \vordt dat'" ill.' de ll~~taal-industrie del'S 'zijn in de p,eriode van 1935 tot het
Gemeld wordt dat de 5de Decemb.er, perso l1en 'wer<;le'n gedooci' en ongeveer ~Q
.
!>elange,n -~r
Ml~~elland~d~~ Z::r<i~~ verklaring van den minister nopens den ill N,!"r,d-,~rankrij!< ~~g 27.000 a~belders 'elndo van dlt J~ar In Et~I0!1ie werk- de da~ van de goe«keuring v~n de n~eu- and~ren g~wond.
In Noor~ rk a zu en bwo,
,'"
.Franschen st,eun voor Engelanp.
\ 'st~kelll ' , ,I ,
zaam geweest, volgens statlstleken, die we grondwet, ,voortaan als nationale
' ,
De openbare meening en de pers in
digd, ,wa 00 moge
"
. !
' . '
de vakvereenigingen'
gepubliceerd zijn. Teh'vijl hler- ~eestdag zal wo~den beschouwd.
gel1eel'Turkije vofgen degebeurterilssen
Zinspelend op de v~rtdurende onH a vas meldt uit L~nden, dflt men In
.
"
".
~ van volgens ,een ruwe schatting 50,OPO
te' Sailjak 'met intense belangstel1ing en
rust in Europa sprak de minister de officieele krlngen aldaar zeer' voldaan is van de arbeiders 111 de chemlsch,e 111- naar ItaW~ terugkeerden, na beEHndiging
i'll de hOofdstad \vordt· groote bezorgd..
meening uit, dat de oowapeningswed-;over de redevoering van Del!?os .in tl.ej 'dustl'ie OQk eeo IOQllSVerhooging vall 10%: 'vali het arbeictscontr'act, is hetaantal
heid uitgesproken over, de "weJ)ding, die
loop tusschen de verschillende mogend..; Kamer van Afgevaardigden en haar~~n :g~ei,scl~t..
'
Italianen datmomenteel in Ethi~pie een
de gebeu'rtenissen he})ben genomen als
heden hiervan bijna uitsluitend ~e sp?nta~n antwoord acht op de redevoe-· De werkgevers hebben ~rin toegestemd best.aan gevonden. heert iets meer d~n
Snoevende toespraak van geileraal
gevolg van .de houding van de' pla,a.t~e....
schuld is.
l ,~ing va.n~ap~~ein E~~n te .Uami~gton.
hierover met de vakver~enigingen te' 100.000, ongerekend de 14.000 solda't.~n
.1akir
'
'lijke autoriteiten.
, MJen' voegt hie,rt'lan,toe, dat de~~~e.-!:,.,I"
,
•
' d i e zich na afloop van: den oorlog vnjI .vo~~~ng','Y~!1 ,J?~~90.s ~r. veel toe bijdraagt' onderhandelell.'
, wi1li.g in Ethiopie, gevestigd hebben.
M 0 s k 0 U, 3 Dec. (Transocean).
:/I
"" .
f
Erkenn.·ng van Eth.·opie··'s de betrekkingeri'tusschen En~elandi,.~I-,
Tijdens een toe~praak; we1.k~ Qnhings
·
.gie,· .,~,n ,fr,a,nkrijk te Yerhelderen. . ,- - ,'
S~L~,Di\RITEITSbTAKING
ETIIIOPIE'S BEZETrING
Lon den, 5 Dec. (Transocean). De
door den opperbevelhebber yan het roo·
· I
Annexatie
uitwisseling van nota's tusschen •de
de
leger
genera~1
Jakir
in
de
Oekrajiene
Ten slotte wordt erop gewez~.m, dat ,dC, ,P ~ rij s, 5 Dec. (~ransocean). ·TusRom e, 5 Dec. (Transocean). De
werd gehouden tot de leden van het Fransche en Turksche regeeringen be..
: sa:menwetking tusschen de drie mo'gelid- sc'h'e'11 .'de' /l;Transche'en Amerikaansche
PT IOUDING T 0 V
fL'
.
stud Tiggi,' de hoofdstad van d,en Arissi- Oekrajiensche cadettericorps, verklaarde trelferide Sanja,k en Ale~andretta Itrekb
DE KERILLIS GIS
I
. . . heden niet exclusiet Is ,en de Qnderhan- vak-vere~nigingen w.erd, overeenstemwerden door,ae vanuit Addis AlJete Louden zee'r de aandacht.
m,
SPANJE
d~Ui1~~~',v_~ioes~l,~le~,~ Lo~arn~'~.v~r-: ~i)~g',;~e~~lktte~ aariz~en va~ het vraag- sta
ba in ZUidelijke richting oprukkende de·' generaal,· d~t he,t Soyjet-Russische
leger veel sterker is dan iemand In Eu,.
drag niet belemmert.
,stuk del" s~lI~larit,~ltsstakmgen van Italiaansche trcep~n bezet die hierbij ropa vermoedt, nie.t a,l.leen ,wat betreft
Men wijst erop, dat deFratlsch~. rePar IJ s, 5. Dec. (Havas).
bes~re-Uit
Brussel wordt gemeld, dat men:F.r~nsclie ~n 'Ailierikaansche bootwer-:
_'
_
king der bmtenlandsche poll.tlek wer.d, ook 'in; 'bfficieele kringen ald~ar voldoe'-, :k~rsieh' be~IQten: hieraan - een einde ~e" ~e 4,000 ~e~~ hoo&e Cialo bergen moes zijil technische u~trusting, dooh ook als geeflng !:let standpunt inneemt dat on...
heden~?rg~n in. d~ "K~.m~r v~r~~e~et.i :ning u~tspree'kt over de rede~Qering vanl ,ma~~ll.
,
, e n ove~ re . ,en.
gevolg van d,e uits.t.eke.ilde opleiding der derhandelingen met Turkije over den
status van .Alexandretta en Aniochle
t.roepen.
Er was zMr welllig belangstelllrlg, l1au- ,DeIbos, waal11lt blljkt dat d~' Belglschei ' "Reeds heden werd' het laden van AmeITALlAANSCH-YOEGOSLAVISCIIE
momenteel geen nut zouden hebben.
,\
TOENADEiiING :
' :
welijks 50 afgevaardigden wa~en ~a~~ politiek van volkoh,len on'arh~n,kelij~b.~id, rikai\nscheschepen /te Le Havre herDe generaal voorspelde ~ol vertrou- 'aangezien een wijziging van den huidlwe~ig.
.'
. " ,:
.
' . 1'1Iet :door de vriendsChapmetFr'ank:t:ij.;k vat.
'.',
wen dat in toekomstige oorlogen het gen ~tatus slechts zou ..~unnen wO.J;~~n
is aangetast.
'
.
D,e r,echts~heged~le~e,~~de >G~at Ope!lSovjet-,Russische leger op vijandelijk en overwogen, wanneel" Syne volledige autoBalkan bezorgd over cOl)lm,u~isl.le
. EentelegraD?- uit Rome ~el~t, d~t,men, Aan den anderen kant melden de bla·
de het debat en verklaarde dat de be- inpq~Hle!<e J{qngen' 3;~,daaJ." de yerklarmg den' 'da t de' loss'ing vali {le "Normandie",
, " 't p .Sovjet-Russlsch grondQ'ebied zal nomie . heeft verkregen, het~~en eerst
,
°
ov~r drle jaar het geval zal ZlJn.
,
Par ij s, 5 Dec. (Havas). De "Pe- sntle·jdo
1'1 en.
trekkingen 'lllet It!alic 'nioeteit: ,~or~len van Yvon Delbos, dat Frankrijk Italle die'Maandag te New York arriveert,
tit
Parisien"
verneemt
ult
Belgrado,
dat
,".
verbetenl en dat hetgeen ~iIl h.eeft 1l0g nie.t yij~n~ig,is g~~iid jeh'.dae p~l~:l.e lail.-; thans 'verze~erd is.
Generaal Jakir was een der SovjetIn Britsche politieke k,ringen w,ijst
Premier Stojadinowitsj t· tegenQver Italanger te weigeren Italic's soever:einiteit den meer dandacht moeten besteden aan
liaatische
journa'listen
verklaringen
~eed Russische hoofdofficieren, die eeniien
men
er~t.>, ~at' "ruikije i,let niet eens
hetgeen hen ,tqt eJkaar l<.,aJ1 brengen dan
In Fransche scheepvaartkringen wordt
over Etbiopie te erkellllen.
ten gunste van ef;!ll. Italiaarisch-Joego- tijct geleden de Fransche legermanoeumet
'bet'
li"rallscJle
stall(lllUnt
t. en
aan hetgeen hen van' elkaar kan ver-. ver,wacht dat ~e "Champlain", die gis- 'slavische
vres bijwoonden.
"
..
.
. ; '; 1:) {
\toeriadering. . ,
"
gunstig
heeft
ontvangen.
termiddag'
uit
NewYiork
vertrok
zonder
wijderen,
de
honding
van
de
.Framche
regee.
Volgens spreker gold hetzelfde voor
Stojadinowitsj verkla<l;fde o,a~: "yele
In politieke kringe~ ep. in' dee blf1;~en haar lading uit Frankrijk t~. hebben
l'ing beschouwt~ls'e~ll~'cbend1ng
de regeering van gerteraal Franco, ~et
Balkan-landen,
o,a. ook Gr~e!<.enlartQ, lUILITi\lRE CONFERENTIE IN IIET
,
"
, . •
',: j I
II
'
,' \
"
K~E~l.L
welke zelfs Engeland 'sedert eenigen ~ijd onthoudt men zich r~eds sedert verschel-, kunnen lossen, opdracht zal krIJgen den gevoelen de noodzakelijk,heid hun ijatiovan de d90r
Fl·an,krijJt
o,l), , !zich ,;:gedene dagen van ei,ke int-ernationale po- !&teven te wenden en naar ~ew-York teI.
. " ~ i'"
semi-officieele betrekkingen onderholidt
naal bezit te besc~ermeli tegeu' het ~01
nomen yerl'~Jc~tingeri.
'
welke ¢'en verbetering der be- rtl~ te keeren.
"',
,'1":1,·
ter bescherming' vail de Engelsche be- lemiek,
War s c h a u,
4 Dec. (Transsjewistische gevaar en J9,eg?slavi,e is e¢n
trekkingen
met
andere
landen,
inzon'
.
langen.
der eerste daarvan. Het' heeft dan ook ocean). Volgens hierontvangEm beric;hDe "Times JJl spreekt in een aan deze
derheid met rrankrijk, zou ~unnen beten
had
gisteren
in
het
Krem1
een
mlnooit
:de
Sovjet-re~eering
erken<;t".
affaire gewijd hoofdartlkel de l!1eening
moeilijken.
.
tNTERNATIONALE DONAU-COl\IDe bekende b u i t e n lltaire conferentle plaats, welke' werd uit, dat het c.oritJ,ict 'de . eerst,vol~,ende
,
T"
lUJSSIE
1 a'n d sc h ;. pol i' tie k,e' 11) e'd; ~ bijgewoond door Stalin en vijf maar';' weken groote beteekenis zou kum~ert verkrijgen. , ( ' , '
:'
,".' '
DE PAN i\l'IERI~AANSCUE VR;Eschalke'n van het Sovjet-Ieger.
w e r k e r van de "E c hod e
I.
,,?uitschland neemt niet deet.aan
Verminderi,ng
van
DES-CONrERENTI~
. De oorichten melden echter niet' wel~
Par i s" Hen r i d e . K e r 11 1 i s,
- i'.
)
zitting
die' ,te'vens '
t'id
'van
·de
ke onderwerpen door den Sovjet-dicta!
I
,1
p~~stig,
I
Buenos. Aires, 5 Dec. (Reu- t~r
K tIm e r v'an: A f g e va a r d i ~ zijn 'militaire advlseurs werden
.T,"l'" 1)2! 2·
:,
, !!!
fT·
" vi e e n e n, 4 Dec. (Transocean). ter). De' Amerikaansche gedelegeerde besproken.
" ,.
,
den i s, 0 e f IC n d
s c Ii
J;> e
RECIITSCIIE AFGEV A~!tDIGDE UIT : V61egns 'het - ,semi-officieele dagblad diellde op de Pan.-Amerikaansche VreC r 1 tie k 'u 1 t' 0 P d e ,Ru s s.1 BESCIIULDIGIt'GEN '
uReichspost" zal de Internationale Do- des-conferentie te Buenos Aires een peselle lnterventie In Span'je
SO.vJET-PO~ITIEK JEGENS BESSrtau-commissie in het midden van dez·e tittie in, ondertee~end door 1 millio~l).
e rl' v e'r k)l a ar d e' d at' d e e
I
i\RABm
as
Par ij s, 4 Dec. (Hav:
Tijdens het ni~and bijeenkomen. Slechts negen lan- bewoners van het Amerikaansche con1 n t e r v e n t i" e t e hi s 10'1; e
debat
inzake
de
buitenlandsche
politiek
den
zuBen
op
deze
zitting
vertegenwoortinent, \Xaarin de regeeringen d.er A,menoodlottig zal ~lijken
Geric?t op bdijving
beschuldigde de rechtschJ afgevaardig- digd worden, daar Duitschland geen ver- rikaallsche staten word~n- uitgenoodigQ
v 0 0 r F r' a n k r ij k.
de de regeering ervan Qet Fransche tegel\woordiger zal zenden in verband den oorlog te verwerpen. '. -.
."
1;3 Q e k are s t, 5 Dec. (Transprestige te hebben vermind,erd, doordat 'met CW jongste opzegging van de clauIn de petitie wo~dt verlangd, dat bij ocean). De af~~vaardigde Scheikaru, die
Spreker v~r~,la,ard,e, dat ,l,1i~it o~we zij Frankrijk de vriendscht~p van hi1t sules v~n het Verdrag van Versailles beelk geschil gebruik zal worden gemaakt ook hoofdredacteur is van het dagblad
lukkig is, dat Frankrijk niet 'verstailf;iig
meerendeel van de l'anden ~er wereId : treffend.~ de Duitsche waterwegen.
van arbitrage.
'
'\
genoeg is gewee'stl de 'vriendschap v'an Portugal,
"Curentul", deed in de Kamer van Afde Zuid-Amerikaahsche repugeneraal .Franco te' Yerwerv~n, doch: in blleken, Italie en ~sten~k ~eeft ~n ,~,~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
=:5
_
gevaarg~g~en ~~n hef.ti~en aanval op de.
plaa,ts daa.!-"va_n ,w~pe,ns e,n oo.r~pg$~:ate verUezen.
Sovjet-Russi~.ch:e politiek ten aanzlen
Catarrh heeft vele" vormen.
"I
,
van I ~~,atabie.
riaa} a~~ l\1adri~ ,he.e~t~eleyer~, ~e,r~ijl
Sonunige <xaarvan moeten door
Dultschland en Itam~ zich thans van een
een sx>ecialist worden behand~rd.
Spreker verklaarde dat de ~paansche
plaats hebben verzek~rd;: #elke' lo~i communisten tallooze priesters' hebben
In ~ntwoorQ. op een artikel van de
'De hierna' OesChreven: be'han<le.
scherwijs door Frankrijk had moeten vermoord en wees erop, dat dfffanschen ,
luind van den Sovjet-g~zant te Boe,kaIlng 'brengt evenW€l ,biJl1a ~lt~jq.
worden bezet.
" '.
I
(est' ostrowsky, dat qnl~ngs in het dagverlichting en veri>Ctering.
bereid zijn te vechten voor ije bescherpJa<;t .. '"ZoriIe" vers~heen, verkl~arde
Smelt een lepel V~l 'Vl~~s Vap~
ming van Frankrijk's grenzen;'.d.och niet '
I)e
Kerillis verkJaarde veroer, ~a& de voor ~de moordenaars van Barcelona. '
,S'cheil~aru~ dat het arttJ-Roem~ensche
Rub in een' kozri met 'kokeild
·
"1..
pe'riOQiek ,,~~ B~sS'ara.bie" nog st~eds
Fransclie' grenzen voor' de ita~i9~~I~t~n
wl}ter. Doe een'h;l~cid~k o~n d~,
".: .. JJ)I
iii (~ovje"t-:-Itusland' wordt uitgegeven en
ko'm, zQod,at
een tr~e~~r '~~~
Yvon Delbos verklaarde dat men '
ges'~?lt~)~ ,~ijll' ~OC,~l eJ..~~t ~~,.o~? r~iJ~i~lictat eeii' der' jongste numiners daarvan
v6rmd wordt. Adem ~e~u~~nqe
gers naar ~Iadrid
z~j~
ge~o~ldJ~~l.
,
door
het
Spaan~~,lt~
~o~fll.~~
"W,et
'd~
een flJ;tJkel' bevattc, getiteld "Roemeen,
,,, t..
,;
..
.
•
e'en paar minuten <len stoom
Europeesc4~ w()ei)~j~~:f:l~n ~t p.et
'sche indringers, handen af van Bessmet de dampen in. Qoe, d~n
Hie r ,we r d " d , s pre k erg e 1 narable".
'\
'
oog mo~.t" yer~jc~ej!;" '~a:~!(jlp.t~nt
Vicks in de neusgaten en snult,
t err u lJlP e e, ~ d' <;l 0 orm .i n 1 ,8 het goeq; op.
groote be~o!~,#~\~<:1 ~m~~Jt.
t e r ' D ~ 1 .b 0 S, die den 'a r g e Spr~~~~ v~rz.e~erd~ voorts, drut op offlBij andere verkoudheden wordt '.
v a'~ {d',i ~'~ e'r'.~'p 'O/~' e ~, ' d ~ t
eleele in Sovjet-Ruslal1d gedrukte kaarVicks ~g'en bedtijd op ~ e'~ 1
z ij n - (j p 'm e 'r k'1 n g e n- "n i ~ t
"Ortze greQ.,z~n ~.iJu g~l?Je,v,~n, dO,ell z~
ten Bessarabie "gest-olen gebied" wordt
en I b 0 r s t gewreven.
a l l e e 'Ii 'il 0 0 r' 'ij e" K a'
r, worden bedr~jg~. J)~ s¢be#~fiig vi~f 'v~r~
genQemd.
.
doc,n door de geheel'~"'W!3 dragen ~n ~\(Pll,e!it;~.~!J*,f,y,a:ii ~,¥*' Y?lre)~ w~r~en aa~ge~Qord ~n kenbond h,ebOOt;l ~.~~ !>f~Q,4 y.~n ~~f:~n
De leide-r der Christelijk-natiollale
dat zulke feiten \lit twij- geschapen,,~l.~ . xe~H~ .,ef#t} '?t~~JS~J ~f.9t
groep, professo'r Gog~, herinnerde aan
f ,e I a c 'h t i g e b'r 0 n' ~ f k 0 m- oorlog vormt-.' Z..iJ plN~~jn .~~.e;l U;l,t v~p
redevoerlng'in het Roem~ensch, w~l
VAPoRuB
s t i g Z Ij p.
." " ' . .
de propaganda. \y,~,l~~ '~~~ ,~o~4 p,e~lt
ke onia'ngs door het omroepstatlon te
Europa in tw~e ·Yij,~U,~g~· ~a~l1v~:n·· te
Tirasj)ol werd uitgezonden, waarhi de
•
8~strild t
, . '1"1:
De minister deed e~n beroep op ~et verdeelen.
De 24e verjaardag van prins otto van lIabsburg is onlangs ~n, he~ Ko~~ze~H~a~~s
~isch voor de vereenrging van' Bessara.~ veJfso~cth,h;l.
patJ;i,o,tism,~ en '~'~ loyal.lt,~~,t .yalJ pe
Al onze p.oplnge~ ?,ijP.~~RJ) gerlcht den
te Wcenen met grooten Iuistcr gevierd., Op cnze loto ziet n~el~ veldJ1~aarsch~lk
Qie met Sovjet-Rusland in de duidelijkst
.' ~~H1d'l'HI"'H)m~n""
Kerillis' ell verzoc.h,t heijl g~.res~rv,.;e.r~er brand in Spanje H1 het belang van geaal t5hertog Ell&~ll Cll de aart:shertog iIll1€n .c'\delheid ell Ileana. tijdcns de
mogelijke bewoordingen werd uitgespl'Ote z'ijn iii zljn verkladngel1. ' , "
l\eel Europa te beperken en te blusschen.
feestelijke hudel1king.
,..
ken.
2190~
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KWAliTEIT en REPUTATIE

gaan han d aan, ha'nd
21905

Een 'I n dis c h e e r v a r i n 9 van meer dan 50 jaren,
gepaard gaande met uitgebreide collecties stoffen
van uitsluitend 1e klasse fabrieken, stelt ons in staat
het. beste te brengen op het gebied van de kleermakerij tegen matige prijzen.
Door een e i 9 e n ink 0 0 p o r 9 ani sot i e blijyen wij steeds op de hoogte en kunnen wij het publlek bij oanschoffing zoowel von t r 0 pic 0.1 en
was c h bar e kleeding, als van een E u r 0 p e es c h e u i t r u s ti n 9 de juiste voorlichting geven.

,I
I

I'

Onze kleedinq kenmerkf zich door;

onberi 8pol ij ke C0UPe
goode afworking

_------":-"----"'-~--------.....-.-..-.......-.-----,-

prima k,waliteit
Smo~inocostume .vIa f 10.~

~

En nu roeien, jongens I Daar ligt het
land van belolte....

Rokcos"lume
,

A",.,.foorl

..~........,......

.....

_--21890

n . A ~'T'C COMBINATIESLUY,T£RS&Oo.
G
KA~
\II
~,
SCOTtH WIlISri'V
BATAVIA

SOERABAIA -

IANDOENG -

vIa f 80.-

,

SEh\A:tANG

MEDAN -- MACASSAR

..

BRA NDAARDBEVING· TRANSPOR,T
lNBRAAK· BAGAGE.. EN NOODHAYEN.

.

AUG. SAVELKOUL
....
um_-.. _

PHOENIX ~~~~~~HBIER
lilt

--_.

~ VERZEKERINGEN"....··

CD

21900

Nederlcndsche Handel-Mij. N.V.

GRANT'S

Gevestigd te Amsterdam
Opgerlcht in 1824.

whisky
ts de maatstaf veer
echte Schotsche
Whisky. Daarom
heeft Grant's een
naam op te houden. '

GRANT'S

Hoofdkantoor te AMSTERDAM.
Agentschappen te ROTTERDAM en's GRAVENHAOE

Hoofdkantoor voor hat 008ten: FACTORIJ BATAVIA.
: Vestlgingen In de voornaamste plaatsen van NederIandsch-Indle ell
voorts in de straits settlements, Brttsch-Indle, China. Japan en Arable.

aroma

;.

---~

VOOR ALLE WISSEL· EN BANKZAKEN
'SAFE DEPOSIT
KOFFERKLUIS

-

heeft zijns gelijke nie].
Z66 ken aileen de allerbeste
S c hot sc heW his ky 9 e ur e n.
De aanvoerder van het eiftal: "Gauw, Marte, ga
dadelijk den beker van de lommerd hulen - we hebben
hem [ulst verloren aan de "Doeltrappers".
(Happy Mag.

..GRANT'S zuiverheid

-------------::------------._-----TJIBADAK.

Flacon No. 90
met schroeldop
.(55 gram) 10.30

Voor abonnementen, klachten omtrent bezorg1ng van het

B U 'I TEN Z 0 R G

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD Abonne's van' het Batavlaawb

GRANT'S
WHISKV

--

Ij

".,...,..\41 .............

o.

VREEHD HOE KINDEREN VAN
STREEK' kUNNEN ZUN

.r:

~loscoopweg

hestaat DOg slechts eenlge maanden en
heeft toch reeds vele relatles - - - -

Oat komI

..

doordat Bad f s k a goede service gee"
en in de allereerste pfaats - - - -

SCOTt"

ens. gelleve men zlch te wenden tot Nieuwsblad te BuiteilZOrg gelleven
TOKO
BOGOR arch voor klachten omtrent nlet, ~
PROVISISN Elf DRANKEN, dan wei ongeregeld ontvangen van OfJ!/Jt elf dij'I1Jf, .s'cltotuJ...· U/AlJlf
"WleM
¥
'&_
Telefoon No. 7 rzeven)
de krant te wenden tot den Agent,
21898
den Heer

Nederrandsch·lndisch Fabrikaa£
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

, is' onaanvechlbaar. Daarvoor staan
U de Glenfiddich distilleerderijen,
,de beste in Schotland, borg.

betrollwbaar 'is
Laat

Uw

drukwerken

door

Bad i s k a bezorgen J

Bad i s k a faalt nooit! - - - - - - - - - - - - - - -

DAV I D
;

1. tel. 389 Bultenzom

Magneetjes Trekken

S ~u i 5 b rug 5 t raat 23 - Batavia-Centr lim

Moppen.
•

,

I

Een dame, in de bladen nader
aangeduid als : "de vrouw van een
New Yorksch millionair" stak
een motorjacht het meer van Oen~ve over; haar r~ng viel over
boord. 't was een platinaring van
groote waarde.

In

IK BEGON ALTE DENKEN DAT aer
lETS 6EWOO~S "'/A5 DAf JANNEKE .
tiERVEUZE BUlEN HAD MET ALLE
<iEVOLGEN VAN OlEN. WEKEUlANG .
AT IE ~LfCHT· WAS HEELEHAAL
VAN 5TREEK.

IK HERINMER ME NCJq GOED OAT JE
ME VEIHElDl:: VAN DIE NIEUWE ONTOEKKING VAN VITAMINE B IN
QUAKER OATS. OAT KINDEREti
DIE DEZE VITAMiNE NIEr KRUGfH
ZENUWACHTIG WORDEN, LAST
VAN veRiTOPPINGEN HE68EN EN

SlECHT ETEN.

SINDS IK WEET DAT QUAKER
OATS ZOO R!JK IS AAN VITAMINE B, ETEN WU HET ALLEN IE·
DEREN DAG. WAT fEN VERSCHIL MET VROEGER.' IK BEN JE
HOG STEED5 DANKBAAR VOOR JE

-' stop, zel ze toen tegen den
kapetein, laat het meer oP. mijn
kosten droogleggen.
.

GOEDEN RAAD.

Bij: "Je vindt het dus good. dat
ik, zonder hoed uitga 1"
.
Zij: "Ja, maar niet omdat ik 't
zoo moot vind. Maar ik .zie Ie tenminste liever zonder hoed dan met
het soort dat je dragen zou indien
Ie een hoed nam! ......

•

•*. .

,,1k heb geen last meer van ZEN U WEN

0 F H 0 0 FOP I J N EN!
IK EET IEDEREN DAG QUAKER OATS-DUS "OLOP VITAMINE B"

Zenuwachtigheid. hoofdpijnen.
verSlopping en algemeene uitpulling
zijn het gevolg van een gebrek aan
die waardevolle, zenuwvoedende
Vitamine B. d:e zoo rl]keliik voorkomt
in Ouaker Oats. Deze belangrijke voe·
dingsstof 1I10t'Iell wi} iederen dog eten
want ons lichoam kon die niet in reser·

Thf1n! Vdkr:Jgb<Jar

..VLUG Kon:JD'
t'l ~I/J minU'JI 9al..lr

t.

ve houden. Ouaker Oats is een belang.
rilk voedsel' Het is zeer rijk aan
koper en ijzer - de grondstolfen voor
vol en rood bloed. Zi)geven U nieuwen
levenslust. nieuwe energie en doen U
wederom van he! leven genieten.
Eet iedere~ dog Ouaker Oats, He! is
hl;erlijk en past bij elk onder voedsel.

aUAKER OATS
Cecil

U. }u'(lcJll en uitJl011C/l'lJodSverlrJoden
.
0

Q

OESKUNDIGEN KOZEN
QUAKER OATS VOOR
DE DIONNE· VlJfllNG
Met de gehee!. voed,e!wetenschap dH wereld 101

g~1dslko~~ dd~je~~~~~:g,~~
~~ke~e O~:~n~~'~~~IJ~et
En dat nog

wei v,:,c,r ,j~n

eer~ten vefJaQrd(J~.

Getn(lak',

va"

l'OI/, ,ijpe ha.·tr.

50% ,ijller aan Jpier·
!Jouu·enJ. hts'iJndJult1f.

Een handelaar in kinderwagens
kreeg bezoek van een gelukkig
huisvader.
- Mag ik eens een paar kinder.
wagens van u zien ?
. - Kinderwagens? Zeker.· meneer. Ik heb juist de allemleuwste
modellen. Ze loopen op kogels, ze
hangen op veeren, prachtig atgewerkt met satijn, aIle metalen
deelen vernikkeld. Een koopje.
Vaal' 125 gulden, meneer.' Voor uw
eersteling, als ik vragen mag?
.:- Neen, voor mijn vijfde.
- 0, ju;st. Kijkt u dan eens
hier, meneer. 'n Heel mooi wagentje, meneer, eenvoudig maar sterk,
twaalf vijftig. Net iets voor u,
21891 denk lk.

.

•
BATAVI,\1\SCII

NjEt1WSBt~\D

van l\Iaan'dag 7: December

T9a-(i - ",VIER-DE BLAD
COPRAH

Producten..markten·

Indexcijfers

Lon den, 5 Dec. (Reuter-Eastern). Dec.-versch. 21.5.- vraag.
Na een aanvankelljk flauwe stemming
in het begtn van de week, herstelde de
Singapore
markt zlch op de goede algemeene
.(Reuter..East~rn)
vraag naar dichtbij-Ieveringen door
consumenten en aankoopen door spe5 Dec. 5 Dec. 7 Dec. culanten, terwijl exporteurs gereserveerd
waren en aanboden.
open
slot open

RUBBER

Ongewogen indexcij rers

--------_._--------De Kouinklijke "Had Looser"
Obliga.tiehoudel'S kunnen gerust zijn
Wij lezen in de "Maasbode":

,~p, ~evaal: ar, .prOfessor. Oppenheims

ergerrus opme:lw op te ~ekken - om de
. sle~hte. voorllchting, dte de Pel'S den
obhga~~el1onders heeft .gegevel.~ - wagen Wlj eel: enk.el woord te wljden aan
het~~en ZlC~ l~l de zaal v~n het
Haagsch . Gerechtshot heeft afgespeeld.
Men ~erll~n~rt. 'Z~ch dat de zaak, door
de Vereeutglng \001' den Effect~llhandel ~n .zake de g01.1dclaus~le ?er dollarIeening .~egen. de de Konlnklljke p~troleum 1\11J. a anhanglg gemaakt, dOOI den
Hoogen Haad naar het Hof werd teruggewezen. De Hooge Raad W~g hier 1111n:ers v.an oordeel, da~ de Jomt Reso~utlon hler te lande met van to~passll:g
ka~~ worden verklaard, als zlj~de 111
strijd met onze openbare orde. Dlt 001'd.e~l van den HOO~e? ~aa~ heeft de po:
sl.tle van de Konlnklijke ll1 het proces
mt-eraard verzwakt, en voor het e~.rst
sedert den aanvang del' gerechtehjke
verhandeling toonde de
Koninklijke
zich dan ook meer "toeschietelijk" ten
cpzichte van de obUgatiehouders. 'Zij
mochten thans h1m coupons inleveren
tel' verzilvering ad f 2,46 per dollar,
doch op voorwaarde dat......

Iarleening voortsprultende verplichtingen te nemen, doch heett de raadsman
van de Konlnklijke niet tegelij kertijd
verzulmd iaan te geven, welk richtsnoer
ten ! aanzlen .van die andere coupons dan wel zal worden gevolgd ?

I

Wij kunnen niet anders verk,laren, dan
dat de houding van de Koninklijke,
resp, van haar raadsman voor het
Haagsche Hof oils een emstlge teleurstelling is geweest. Wij hadden nlet alleen meer royaliteit, doch tevens meer
loyaliteit verwacht! 'In Ieder geval Is de
positie van de Koniilklijke In dit proces er geen zier door versterkt, en in
geen geval behoeft eenige obllgatlehoudel' zlch hierdoor te laten afschrikken.
Een nieuw proces behoeft lmmers niet
heel veel tijd te kosten, anngezlen het
voor daartoe geetgende bedragen voar
den kantonrechter kan worden gevoerd,
wiens ultspraak eventueel nlet twijfelachtig, maar wel besllssend zal zijn.
Krijgt de Vereeniging hetgeen ziJ verlangt, dan kunnen de overige obligatiehouders precies hetzelfde. zonder al te
veel kosten en moeite erlangen.

•
ScheepvaUl'l
Groelleel'ing in

vie~

concerns

De Ministel'raad besloot j.I. Z;aDe Vereeniging voor den Effectenterdag, naar Reuter uit Rome seint,
handel heeft geen enkele voorwaarde
aIle· Italiaansche scheepvaartmaatwillen aanvaarden. H8t was haar niet
schappijen te groepeeren in vier
in eersten aanleg te doen om f 2.46 voor
groote concerns, n.1. de Societa Haeen dollar, doch om de goudclausule in
de leeningovereenkomst. Zij eischt belia te Genua vaal' de diensten op
taling, en weI op basis van den pl'ijs op
Noord- en Zuid-Amelika, de Lloyd
de eenige vrije goudmarkt tel' wereld,
t.w. Londen. Een eisch, waaraan de Ko-' Triestino voor de dl;nsten op Afrika,
AzH~ en Australie, de ~ocieta Tyrrhenin~lijke niet wenscht te voldoen, omdat,
naar haar raad~ma[l\ zegt, zij hiertoe in
nia te Napels voor de scheepvaartieder geval niet verplicht is. De Vereenilijnen in de Middellandsche Zee en
ging heeft dit even weI' van haar verde S'ocieta Adriatica te Venetie voor
langd, omdat er te New- York slechts een
de Adriatische Zee en de Oostelijke
prijs bestaat, waadegen' de Schatkist
bereid is goud aan te koopen, doch niet
Middellandsche Zee.
een prijs, waartegen zij goud wi! verkoopen. Zij verkoopt immel's geen goud
De negen scheepvaartmaatschappijen,
aan particulieren, ~1l1ders dan ten behoe- die bij dezen maatregel betrokken zijn,
ve van industrieel gebruik.
bezitten gezamenlijk 181 schepen met
een totale tonnage van 1.200.000 ,t<>u.
Professor .Oppenheim heeft zich uu
Een nieuwe maatschappij met een kaverool'loofd, de Vereeniging - die 'zich
notabene zonder schl'oom loyaal heeft pitaal van 900 millioell lire bov~n het
neergelegd bij den veol' haar nadeeligen kapitaal der vier concerns zal deze verderen steun verleenen. De staatssuQsiuitspraak Lz. :t proees tegen de Bataafdies blijven op' het huidige peil uitbesche Petroleum Mij. -. een "bad looser" taald.
te noemen, omdat zij het bovenvermelHet grootste deel Vian het kapitaal
de aanbod van de ){oninklijke niet
del' vier concerns zal voor den tijd van
wenscht te aanva'arden, en omdat zij
zes jaar onder. het beheel' van de door
in tegenstelling tot de opvatting van
den staat. opgerichte maatschappij kode Koninklij-ke niet van meening is, dat men.
het object van de overeenkomst zou zijn
vervallen, sinds er te New YOl'k geen
andere gouctprijs bestaat, dan de aanF\'anl<!l'ijk en II Aluel'ika
lwopprijs van de Amerikansche Schatkist. ,
I
Leeningsgerllchten blijven .
Hoe de uitspraak van het Haagsche
aanhomlen
•
Hof ook moge uitvallen - de verwach,"
tingen zijn in het voordeel van de VerNa de berichten in de dagbladen, ddt
reeniging - mag hler toch de vraag onderhandelingen VOIJr een eventueele
worden gesteld, wle eigenlijk de "bad hervatling van de betaling del' oorlogslooser" is? Want, nog v66r er een uit- schulden door .Frankrijk aan de Vereespraak is gevallen, deelt Professor Op- nigde staten zouden zijn aangevangen,
penheim mede, dat de Koninklijke in te hebben ontkend, gaf het ministerle
geen geval van zins is, een voor haar van Financien 4 December j.l. een nieueventueel ongunstige uitspraak voor we tegenspraak uit inzake de geruchten
eenig ander object te volgen, dan voor omtrent onderhandelingen thsschen de
de coupons del' Verp.eniging, ten behoeve Vereenigde Staten en Frankrijk over een
waarvan dit proces' fonneelwordt ge- leening aan laatst~enoemd land.
voerd. De houdel's van andere dollarIn financieele kringen te Parijs is men
coupons, dan die ~ich in het beait del' echter zeer sceptisch geste.md ten aanVereeniging bevinden, zllllen eventueel zien van deze 'tegenspraken, zoo seint
opnieuw een ptoCHS moe ten a-anhangig Transocean uit Parijs, en herinnert men
maken om hun recht op te eischen; eraan, dat het ministerle de gen'ichten
tel'wijl deaflossingen, en de bet1ling omtrent een op handen zijnde devaluavan de hoofd~ont:. .... ?
tie \ van den franc eVei\~lis tot op het
laatste oogenblik heeft ol1'tkend. .
'
.
Professor Oppenheim heeft in een opDe .fll1anCieele-- bI~den vatten de ~~~zicht gelijk in zijncritiek tegenover de
genspr aken. daaror:l ,op als eell bCWljS,
Pel's, t.w. in zooverre deze in ieder ge- d.at de onderhand.elmgen voor de hervatval niet volledig in haar verslag is ge- t111g van ~e betahng del' oorlog~schulden
weest; ook deze keel' niet! Indien de
aan .Amenka en vool'..een Ame~lkaansche
Pel's eens volledig had kunnen zijn ......
dan zou Professor Oppenheim in de ver- l~;mn,g a:1l1 ,Frankl'lJk: n~g lUe.~ zoov:l'
slagen hebben moe ten lezen, op welke ZlJl1 gevorderd als OOlSpI_o~kehJk werd
wijze op deze mededeeUng namens de gemeend en voor.spellen dat In de naaste
toekomst een meuwe officieele verklaKoninklijke werd gereageerd. Er ging 'n ring
dienaangaande zul worden ui'tgegefoei-geroep in de ~aal op, ei1 de Presi- Yen.
dent van het Hof veroorloofde zich de
opmerking, dat de Koninklijke zooiets
weliswaar zon kunnen doen, doch dat
CULTUURPRODUCTIES
daarmede nog niet is gezegd, dat een
dergelijke handelwljze ook in aIle op(Van D. 'M. en C. Watering)
zichten zou kunnen worden geapprecieerd. Misschien ze~gen wij dit een
Thee in hkg. ; . Nov. : t.m. Nov.
beetje te zacht......
Rantja Bolang
ca. 50.000 ca. 527.579
Maswati
,,35.000 " 449,279
Trouwens, wij mp.~nen steeds te heb,,29.600 ,,460.898
. :ben begrepen, dat dit proces was bedoeld Pangheotan
Goenoeng
Redjo
,,44.250 ,,418.690
als een proefproces, en dat de uitspraak
'" 30.200 ,,333.607
ten aauzien van -de 'coupons del.",-Ver- Kel\lOening
,,36.000 ,,339.977
eeniging bindend ZOU zijn ten aanzien Argal1ngga i
'Ian de coupons die zich in andere han- Goenoeng Boeleud . . ,,40.000 II 441.172
,,55.663 ,,558.611
den dan die del' Vereeniging bevinden ; Pa toehalanden
,,67.960 ,,632.700
evenals, dat de uitspraak ten aanziell Tjikorailanden
van de coupons maatstafgevend zou zijn Goenoeng Soesoeroeh ;, 10.319 Ii 111.692
Rubber in kg.
t.a.v. aflossingen. Dat zal dan weI een
ca. 10,250 ca. 102.370
onderlinge, mogelijk zelfs slechts een Maswati
" 8.500 " 62.937
mondelinge afspraak tusschen de Ver- Goenoeng Redjo
,,90.000 ,,809.853
eeniging en de Koninklijkezijn I ge- Kedaton
,,36.600 ,,373.260
weest, resp. ,tusschen beider raadslle- Bergen·' .
" 8.800 " 82.347
den, wij meenen echter, dat goed koop- Kaoem Pandak
,,20.423 ,,230.760
manschap eischt, dat partijen zich aan Boeniseuri
Goenoeng Boeleud .. ,; 4.500' II 8.100
cen dergelijke :afsI>raak houden.
Tjisompet
,,13.680 ,,108.330
rrenslotte, Professor Oppenheim heeft Oi1enl:"~' '
"" 6:500 " 28.6\9
nu weI verklaard, dat de Koninklijke Ta~lJa\'lI~Koening .
Go~n<te,t1g
Soesoeroeh
,,12.923
,~ 138,031
niet :bereid i8, ten nanzien van andere
. I<offie. in picots.
·>dan de in' het proces genoemde coupons
cal • e~. 1.497
aen LOlldel1schen gottdprijs als richt.. Bantarsal'l
u
~noel' voor den omval'lJ luner ult de dol· Kemoen'hllJ '.
40 " 2,002

1913 gem.
1928
1929 "
1930 "
1931 "
1932 "
1933 ,,;
1934. "
1935 "
1935 Aug ..
Sept.
Oct. '
Nov. '
1936 Aug.
Sept.
Oct. ~
Nov.

Kleinhandelsprijzen

Kosten van voeding
lnh. bevolking
Java en Madoera
100
100
167
148
15'7
166
163
152

Europ,

gezln
100
154

153 '
150
134·.
112
99
90
87
86
86
86
87
83

43

71

83

51

79

.84
86

146

10,2

123

76
62

105

Januarl
AprllllJun1
, Juli/Sept.
" I.o.b Dec.
Medium blanket",
Dec.lJan.
32
Rolled bark Dec./Jan. 31

64
61
62
64
65
57
57
58

86
86
87
90
86
86
87
8,9

311/ 8

open Blot open

Tokio, 15 bee. (Domei). De Yokohama Specle Bank handhaaft een kal..
me· honding ten aanzien van de daling
van den Yen-koers, welke wordt toegeschreven aan
I
)

8131t6 9

spot koop.

151o~

Rijstnoteerillgen van 5 en
6 Dec. .

gllt6 -, 9'!t6
9 1116
gl/4

yerke

9 1/ a
91lto
9 3116

Apr1l/Junl koop.

.J

yerke

Australische wol;

\

bericht uit Dundee.

SYllthetiscIte : Benzine
In 1937 op de markt
De eerste synthetische benzine uit
Roersteenkolen zal in 1937 op de
markt komen, aldus seint Transocean uit Berlijn.
De Ruhr Chemie A. G" een indus'.,
trieele onderneming (die synthetiscl1e
bellzine uit Roer-steenkolen maakt, gebruikt het Fischer-Tropsch-pl'oces, welk
proces zij van het laboratorium- tot het
mdustrleele stadium heeU ontwikl<eld.
Een aantal DUitsch~ maatschappijen
in het Roerbekken, o.a. de Ruhr Benzin
A. G., heeft licenties vei'kregen VOOl' de
vervaal'diging van' benzine volgens dit
proces. pe. meeste fabrieken, die naar
aanleiding hiervan werden gebouwd, zijn
reeds op vollen ga:ng en leveren reeds
hp.t ruwe product af.
\
De raffinaderijen zullen tegen het
einde van deze maand beginnen te werken, zoodat in het begin van ~037 een
product op de markt zal zijn, waarvan
de kwaliteit in alle opzichten gelijk is
aan die van de natuurlljke benzine.

]lllitsrJlc Staatslcellillg
IHe~ 50 millioell ovel'teeltend

.
De nieuwe Duitsche staatsleening ten
b~l.rage van 500 millioen' mark is een
schltterend succ~s geworden.
Zatel'dag werd bekendgemaakt, dat
of schoon de insclU'ijvingslijsten eerst
lledenmiddag worden gesloten, de leening toen reeds met een bedrag van 50
millloen mal'k was overteekend.
Men wijst·- erop, aldus seint Trr,nsocean uit BerIijn, dat dft SUCCefJ te
merkwaal'diger is omdat het slechts enkele maanden geleden is, dat de laatste
st'aatsleening ten bedrage van 700 milHoen mark werd volteekend.

4
(Y/II

New-York

I

ITALIAANSCln; CLEARINGKOERS

I 0, 5 Dec. (Tl'artsocean). De Na ..
tionale Bank verhoogde luet ingang van
7 December 'bet disconto van 3% tot

4%.
. PRIJS-INDEX
. .

L

0 11 den,

167.2.

Glsteren

'-.

011C1.

143,Q,

Java Ketan e.k. Batavia aanbod f 4.25
p.p. of f 6.88 per. 100 kg.
K raw a n g: fl'. wagon Kra"
wanglijn (naargelang v. kwaUteit en
plaats v. levering).
p. p. of p. 100 kg.
petjah K. Boeloeh
f 3.10/3.15 f 5.02 /5.10
Dec. aanb.
Lolos-an Boeloeh
11/5.425
Dec. aanb.
: lJ 3.30/3.35 ,,5.34
Huller Boeloeh
,,3.55/3.60 ,,5.75/5.83
Dec. aanb., ,
Slijp Boeloeh
,,3.80/3.85 ,,6.15 5/6.235
. Dec.' aanb.
PetJah K. Tjeree
Dec. aanb.
,,2.80/2.85 ,,4.5.35/4.6P
IJolosan Tjeree
Dec. aanb.
,,3.-/3,05 ,,4,855/4.94
TjlandJoer:
Beras Machine
fl'. wagon Tjian..
djoer:
~ras Machine
S. L. R. Dec .
,,4.30
aanb.
" 6.96
S. P. A. Dec.
aanb.' ,
" 1.45
" 4.60
Beras Kepala
V. F.· K. Dec.
aanb.
" 4.60
" 7.45
(Nadruk verboden).

WISSELS. BUITEN NED.· IND. BETAALBMR
in dlsConto
Oekocht
2.1·t6.3JO.07
AI: verltocht. man
voor de Bank nOj

KAPITAAT..

1oorschott.en 1n

l 10.226.636.41
~.599.99

Vendup!lpler

cumenten
Eft. en WLss~l"
do. pro1. 10 Nederl.

£.10.360.286.40

~

Hypothec111re

2.146.370.07
"
----

,

2.146,370.01

~k.-Crt).

Effect-en
Hypothelten
~ED. IND. MUN'1'8'11JItK8N

Hypothek{'n
1d.UN1 EN MUNTMAT.
Munt.'!oud
MWltmater.. gou~
Munt, ~UYer
Muntmater., £llY~r

--...----

MEUBELE~

•

355.169.89

tt

".388.335.96
_

-

,,163.231.320.-

II

2.09'1.238.(\3

5~.350.674.40

-.-

1.388.335.06

4.594.998.17
-.-

It

'\

27.883.650.18.223.036•.-

133.71.0.18

"

I

4.594.Q08.17

.'
t6,2~Oj396.1ti

, ,t3.150.5l8.53

17.530.871.00

60.681.38).59

_. __

10.-'"00

8ELEGD PEN8JOEN. EN ONDER8TAllDFONDa
OEBOUWEN EN

" 5.135.184.63

r 53.831.446.31
134:058.20

II

ZUver

4.828.300.65

2.898.&61.01

OMLOOP
,.
529.781.96
REKENINO-COURANT SALOl:
Van het Gouvt. \814.859.01
Van anderen
I 27.108.86186 ,,27.923.123.87
DIVERSE REKENINOE~

VorC1er1ng~D

Andere voor overdracht ot ~Ieenlnl
vat bare to olj i\"scllrUte &allge~an.
lnschulden
Munt en Muntma~rtaa1
IOORSOHUTl'EN AAN 1iET OOUV.

9.000.COO. -II

BANKASBIONATIEN IN

3.000.000.-

"

PENSIOEN. ·EN ONDER..
s'rANDFONDS
8ANKBILJET'rEN IN OMLOOP

II

3.098.003.33
47.763.442,98

II

1\'

RESERVEFOND8
BIJZONDERE R~SEn.VE

Goederen en 00..

5 Dec. '(~eutel'). ltedert DIVERSE REKENINO!l.N
166.9. 4 Weken s·eleden

16019,~a W~ken gel~den

1 e.k.

op den 5den Dtc. 1936. de3llvonds .
JloSCONTO'8 BETAALBAAR IN NED. INu.
Rekening- VOllIani).
Handelspapler

PUttlUllt

os

no.

Verkorte Daluus van de Javasclle Bunk

G<>ud

DISC ONTO- VERIIOOGING . TE OSLO

Ketan

._--

f3ELEOD KAPIT AM...
EUecten
Tot eELEOD RE8ERVEFONDa

Den H a a g, 5 Dec. (Aneta).
en met 12 Decemb~r 1936 Is de clearing..
koel's 9.69.

k:

.

dELEENINOEN (inCl. VOOf6Chotten lD

De theemedewerker van het Al g.
H b I. schrijft - aldw~ seillt Aneta uit
pen Haag - dat de thee-propaganda zich
meel.' op verllchting van lasten dan op
stimuleering van de consumptle dient te
l'ichtell, daal' de thee in vele landeu on ..
der- te hooge lastengebukt gaat.
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nlet afieloopen

DE THEE-PROPAGANDA

Ban g k

Batavia aanbod f 5.10 p.p. of f 8.26 per
95/18 100
kg.
.
gl/

D eve r wac h t e a a n ko~pen van grondstotfen
(Reuter-Eastern)
voor de munitieJindust .r i e i n v:e:r ha n do met h e t
• \I. n.m.
tu.n.m.
a a n v u I I 1'n- g s pro 'g r (a m 'm a
4 Dec.
5 Dec.
v 0 q r de' n a It ion ale d e fen 15
s I e.
1
Crape .spot koop.
2Of>h8
19 ha
Sheet.s apot koop,
19;j1t6
I87/ a
vert.
19
1931ta
., Jan./Mrt. kool>.
18l~/u
OM SCIIULDBEVRIJDING
193h\!
,18}.jh6
" . Apr./ Junl koop.
193/1 6
verk.
19
19~/16
. Voor bevolking van Illdramajoe
Oe markt was vast.
Tel' iopenbare zitting van den Regentschapsraad van lndramajoe, gehouden
PEPER
op Maandag 30 November j .1., beschouwLonden
den verschillende leden den slechten
economischen teestand in verband met
den greoten schuidenlast van de bevol(Reuter-Eastern>
k.ing, welke heeft geleid tot depossed~e
4 Dec.
rmg op groote schaal, hetgeen een nlet
DE lUARKT TE nATAVIA
on beden kelij k aanzien schijnt te heb- ~warte 51ugl\pore Oll.
ben ,vel'kl'egen.
.
.
Londen Dec.!Jan.
23, , aallb. 2 1/ •• unb._ Bat a v 1 a, 7 Dec. (Eigen dienst).
Nadat de urgentie van schuldbevl'ij- Witte MuntQk cU.
Palembang' ,Rdbusta Dec./Jan. f 13.14
ding was uiteengezet, waal'blj een, be- Londen .Jan./Mrt.. 43/ . m1dpr. V/~ Ql1~pr. nom.
rb~~ gedaan wel'd op het geschenk a 25 ,'WaIte Lampong cll.
Lampong Robusta Dec./Jan. 15%
lUllhoen van Nederland, werd de yol- Londen Jan./Mrt. 2 11 lt 6 mtdpr. 21~ltli ged. k. 1 14 % :vraag.
gende motie voorgesteld, welke met alWitte Muntok peper Dec.lJan. r.o.b.
(lOUD·
gemeene stemmen wel'd aangenomen:
Banka f 19.50 vr., f 18.20 aanbod.
Lon den, 5 Dec. (Reuter-EastZwarte Lampong nec./Jan. (e.k. Ba..
. De R'cgentschapsr:1ad van ,Indrumajoe
Gehool'd de besprekingen in zijne verga- ern). O!Jenmarktprijs in staven fljn per tavia) f 11.25 vraagJ. f 11.75 aanbod (e.k.
Telok Betong) Dec./Jan. f 11.15 vraag,
dering van heden,
.
dringt bij. de Regeering aan op Sp01?dlge oz. 7.1.11 '12.
f 11.30 aanbod.
schuldbevrijding del' bevolking ill het reCitronella Dec./Jan. f 1.30 gedaan.
gentschup Indramajoc.
ZlLVEB.
Besluit deze moUe t~r kennis te brengen
arm de Reg'eerh~g, den Volksraad, den DiDE l\L\RKT TE SOERABAJA
recteur van Binnenlandsch Bestuur, ~. E.
L 0 11 den, 5 Dec. (Reuter-Eastden Gouverneur van west-Java en den
S 0 er t\ b a. j tt, 7 Dec. (Aneta>". De
Resident van Cheribon en gaat over tot d'a ern). Cash' 2P/15 en termijn 2P/le. Br.- tw'eedehands suikermarkt bleer onvel'Indie
koc'ht.
China
~n
speculanten
'verorde van den dag".
.
kochten. rre markt was 'stU en prijs':' anderd en stH.
. Rubbersheets 35% vraag.
houdend.
I
Crepe 37 vraag.
Suikel'm~U'ktell
De markt was vast.
Koffie . ready exportkwaliteit 17.25
Lon den, 5 Dec. (Aneta"). Volgens
B 0 mba 'y, 5 Dec. (Reuter-E'~lstern>. vraag, nieuwe oogst 17.- vl'aag.
Czarnikow was e1' op de Londensche
De markt was prijshoudend.
suil<el'markt weinig verandering in de Cash 52 rupees 10 annas. Verrekening
De Nivas' verkocht voorexport 750
afbrokkelende tendenz. New York was 8 'Januari 52 l'upees 11 annas. Vel'reaanvankelijk flauw en sl~ot op 2,87 dol- kening 6 Februari §2 rupees i4 annas. tons superieur, voor consumptie 1540
tons superieur.
\
De markt was prijshoudend.
lar cent per pond.
4 e.

De Caledon Shipbuilding Company
heeft opdracht gekl'egen van de Blne
Funnel Company voor den bouw van
een .10.000 tons motorschip voor den
dienst van deze maatschappij op het
Verre Oosten, aldus een British Wireless..

.'

(Wesseltnk en Dijkhuis).

G3ha 93116

verk.

Jan,lMrt. koop.

JI

(Aneta).

Dec.

DE RIJSTlUARKT

not. not. not. not,
dClUt.!
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1\11\18

5 Dec.

• 4 Dec.

If
JullI8ep'. toop.
gl/a
9~1t6
Vel'wacht wordt, aldus seint Trans1 e. B e Z 0 r g d h e 1 d 0 m t r e n t
vert..
9'/16
93/ 8
ocean uit Parijs, dat deze firma's binnen
1
d
e
toe
k
0 m s t i g e Chi nee s c h/8
II
OCt.lDec.
koop.
9
95!J6
enkele weken tot een verdere belangrijke
yerke
9;1/16
93/ 8
prijsverhooging zullen overgaan ais ge~ J a pan S c ,h e bet t e kk i n gen;
I
volg van de invoering van de 40-urige
De markt opende zeer vast en bleef
al'beidsweek.
2e. De in dit seizoen steeds 'plaats- actief in verband met de aanhoudende
hebbende groote aankoopen van fuwe toename van den handel en vraag door
'-katoen ;
I .
speculanten, .welke zeer gereserveerde
I
Nleulve nlaulvpijper
3e. De verwachte: aankoopen I van verkoopers ontmoetten.

Voor dienst op Verre Oostell

. New
Y 0 r k,
Dec.-vel'sch. 12.24.

B u e nos Air e s, ·5 Dec. (Aneta). Fair average quality (slotnotee, ring; in papieren pesos) per 100 kg. pee.
levering 5.73.

Londen

GEVOLG VAN CIIINEESCIIJAPAN~CIIE VERIIOUDING

De automobielfabrieken Peugeot,
Citroen en Renault hebben besloten,
de pl'ijzen harer wagells met 2 tot
6% te verhoogen.

KA'fOEN
32 1/ 8

De markt opende heden stll en prijshondend.
I

I

VOOR FRANSCIIE WAGENS·

C 11 i c ago, 5 Dec. (Reuter-E~3t·
ern), Dec.-verscheping 124%.

II

131

93
88

TARWB.

sneets apos

Daling van de Yen..koers

Auto-prijzcu verhoogrl

!

•

groothandelsprijzen
InvoerarUitvoerproducten
tikelen
100
100
125
152
123
151
142
88
112.
66
90
52
78
J'
44
74
43
72
42
71
\ , 40
71
41
72
44
72
43
71
41

76.-

00.681.46j.59
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van l\Iaull'dag
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r931> - VIEJUlE DLAD

DCCCIU1JCli

Hockey

Sport en WedstrlJden
UrrSLAGEN V. B. O.-CO~IPETITIE

J1oetbal

.Oliveo pleeqt zelfmoord
SCIUUllClc zegc voor

Ambon

Oliveo -

Batavia verliest revonche-strijd

V. V. M. 2
S. V. B. D.
Sparta 4 oltveo 5 -

Oliveo 3
5 - Vios 5
B. V. C. 5
C. H. 3
U. M. S. 5 - S. V. J. A. 5
B. V.C. 2 - U. M. S. 3
S. V. J. A. 4 - Spa~ta 3
Sparta 6 - Vios 6
V. 1<. J. n. 2 - D. V. C. 4

Joug

I

Jong Ambon 0--1

-

0-4
1-4

3-2
0-6
1-~1

1-4

Z,vellunen
Hualen sluan 'I'arzunen

de

'

Bij de laatste gelegenheid' een schot
onder tegen de lat, dat mogelijk in het
veld zou zijn teruggesprollgell, doch door
dell keeper in de kOdi weI'd gegrabbeld
(0-1), Een zelfmoord dus. Het eehige
l'esultaat van al het z\'Joeg~n.
'rO<lh heaft de 011 V e o-aallhung 11og,
VOoi" d~ l'ust, evell mogen jUichen voor
eel1 vermeend, schijnbaar ollafwijsbaal'
doelpunt.
Het Was na eell rell tusschen keel)€r
en Belle dat de laatste eell ietsje vlttgg~h' bij den bal was ell eel'i roIletje koolwaads kOll. geven.

IlEERENWEDSTRIJD B. V. C. 0-1

4~0

POLOWEDSTRIJD 'fE MANGGARAI
Dus: een "off-day" del' Roodbaadjes,
dezen Zondag.·,
Oisteren werd in het Zwembad Mang~
Aan de opstellingen lag het niet.
garai de ondel'linge polo-competitie
voortgezet. ( AUereerst zouden elkaar de
01 i v e 0 had slechts een vervanger meisjes ontmoeteil~ De Lllliputters waonder de lat., waal' Ismaeni zeer voldoen- ren echter niet in staat een team in het
de debuteerde.
water te brengen, zoodat de Mossels met
Jon gAm bon was verschenen in een papieren overwinning van 5-0 ge~
gewone opstelling.
. noegen moesten nemen.
De leiding" was gelegd in de handen
van
den. heel' .Hoogewond.
Een oogenblik leek het of de jongens~
.
Van het begin af misten we bij beida partij eenzelfde lot beschoren zou zijn,
maar het gelukte de Tarzanen tenslQtte
partijen de zoo noodige "dash".
toch zes' spelers in het water te krijgen,
Mogelijk dat,wanneer een schot van terwijl de Haalen met zeven spelers 00Belle, in de eerste perlode, niet door het gonnen. Na. het eerste doelpunt speelden
"effect langs de verkeerde zijde van den de laatsten eveneens met zes spelers
paal was gedraaid, en 01 i v eo de lei- verder. De teams w,aren als voIgt opding had genomen, we een feller gevecht gesteld:
hadden mogen verwachten.
II a ale n.
Even leefden de Roodbaadjes op doch
gevaar lag er ill den aanval niet.
A. Maassen
Enkele minuten werd er gestaakt omJ. de Jong K. Geerling
M. Kuyt
dat doelman Apituley - voor een splerF. van Raay L. Karssen
ven'eking -moest vervangen worden.

Na eellig overwicht del' gasten zagen
we 0 I i v e 0 meer in den aanval doch
de kampioenen namen toch weer <Ira
initiatief over.
Er vielen enkele hoekschoppen met
doelworstelingen ,tot gevolg.

Welnig Kruchtsverschil

1-4
5-2

Slechts Cell hoofd-wedstrijd daze week,
waarin, zegge en schrtjve : eell doelpunt
IERLAND - I10NGARIJE 2 - 3
werdgescoord, bij zeer matig spel.
De te Dublin· gespeelde ' voetbalwedEn dat nog wel door de cngeslagen
"strijd rerland - Hongarile is door de
Ielders tegen de staartclub, .
Hongaren met ,3-2 gewonnen, aldua
\Vas het mlsschten bedoeld als een seint Aneta. •
S~. Nicolaas-surprtsc ?
Konden we nu nog maar zeggen dat
dit magere resultant te danken viel ann
het voortgezette sublleme spel del' Witzwarten. Dan hadden we er vrede .mee.
Doch ook bij Belle en zijn mannen klopte de zaak lang niet zoo als verleden
week.

Bandoengers vertoonen tempo-spel

De ultslagen del' vorlge wedstrijden
gespeeld in de V. n. O.-eompetitie lulden:

Een spannend oogenbllk voor het doel del' Nederlanders bij den onlangs gespeelden ijshockey-wedstrijll tusschen de Blauwe Zes en Klagenfurth, de Oostenrijksche kamploensploeg, welke ontmoeting in een gelijk spel (2-2)
geeindlgd is.
L·.

L _ _. . . __ -

--

--

elkaar opwogen, hoe wel een klein overwicht del' Haalen merkbaar bleef. \ Het
spel, dat over het algerneen veel te forsch
werd gespeeld, verplaatste zich snel, De
Haaien lieten daarop eenige goede kan,sen: voorbijgaan. Tenslotte wist .Kuyt
via de zijpaal te scoren, welk doelpunt
echter werd geannuleerd, aangezien de
bal reeds out was geweest.
Intusschen bleven de Haalen een druk
ultoefenen op het Tarzanendoel en het
g'elukte tenslotte Oeel'ling den voorsprong te vergrooten.
De Tarzapen lleten het hier niet bij
zitten en het was .Hampel, die met een
vel' schot den stand,op 2-1 bracht. Dit
was voor de Haaien een l'eden om e1'
aUes op te zetten en inderdaad slaagde
Van Raay er in om met een goed schot
via Ml'eyell de stand op 3-1 te brengen.
In geellendeele ontn~oedigd bleven de
Tarzanen kamp geven en even vaal' het
elnde slaagde Ardasseer er in, den achterstand tot 3-2 terug te brengen.

.

~.

~ ~:8 ~

~ ~ ~ ~
Haaien
Tarzaneil
Orca's

4
3

3

g

~

~

~

3 1 - 7 13 7 1,75
1 1 1 3 7 6 1,00
3 o 4 10 0,00
: :I

Zeesterren 3 2 1 5
3
2 1 4
Mossels
Lllliputters 4 1 3 1

8

4 1,67
1,33
4 14 0,25

9

3

De wedstrijden worden Mao.ndagavond
14 December in het Z\vembad Manggarai
beeindigd.
I

Voetbal ill lVederllllld

-----_.-

Regen en sneeuw spelbrekers

Lallgzaam, doch tHet fneet te achterhalen, liep de bal aallVankelijk, in de
goede l'ichtlng, ~dch lnl sl1eelde gl'ohdIII het I'Veslell 'slechts Cell, uitslag
effect de verradersrol.
Via d~n paal smool'de de, bal in het
pttbliek.
Wa.t eeli telem'stelling!
lUll. I en II
Wageningen 9 2 1 6 5 19-10
De tweede helft zette smakelijkar in.
9 2 o 7 4 22-34
Z. F. C"
H~t scheen dat men de kalilpioenen aan
Regen en sneeuw Zijll ,oorzaak geweest Ensch. Boys 10 .1
1 8 l 12-34
hU~l baadje had getrokken, daar ze ijve~
dat in. het westen, in beide afdeelingeu,
rigel' tekeer gin gen.
slechts een. uitslag kon worden bereikt
Aflt. IV
Dat overwicht behield 111en vt)rder ook en weI Haarlem - H. B. S. ,(1-1). V. S. V.
WeI, doch de afwer!~ing liet heel veel te ~ Sparta ging door maar moest met de
N. A. C, - M. V. V.
3-2
wenschell over. Also! e1' geen prikkel was rust (1~0) gestaakt worden. In het
2-3
P. S. V. - Longa
Oosten
en
Zuiden
was
hetnietveel
bebm eel1 hoogere score te forceeren.
Huwae, strUikelde enkele malen ovet tel.' r Aileen. in het Noorden schoot de
P. S. V. kOll een stootje velen, maar
competitie een heel eind op.
zieh zelf, juist op het oOKeQ,blik dat htj
plezierig is de 'litslag van de ontmoeting
tegen L. o. N. G. A. toeh niet bepaald, en
met een kort voo~'zetje ee1'1 onafwijsbare
De stand in de tweede afdeeling is :
kuns .kon scheppen.
.
dat te mindel.' omdat de Eindhovenaars
D.W.S.
8
9
o .1 16 21-10 op e i g e n t err e i n klop kregen.
Pattlwael scl100t htlizenhoog dver op Feyenoord
9
7 1 1 15 33-14 Ze blijven Intusschen op de' eerste
3 M. afstand. Enz.
10 5 3 2 13 26-16 plaats.
Haal'1e-m
Intusschen deden de gastheeren meni~ V•.S, V.
9
5
1 3 11 20-19
De stand is hier:
gel1 aanval waaruit best de gelijkma,ker Hermes
9
5 1 3 11 18-19
had kunnen vallell. '
1<. F. C.
9 2 4
3 8 19-21 P. S. V. I
10 7 1 2 15 30-17
9 2 2 5 6 12-16 N. A. C.
Sparta
10 ·6 1 3 13 23-19
Zoo kl'eeg de links-uiterst - na een V. U. C.
9 2 2 5 6 12-20 HoerTIlond
9
4
4
1 12 22-18
mlssen van Teteri$sa ~ ee£l open veld H. B.S.
10 1 3 6 5 15-29 N.O.A.D.
9 5 1 3 11 32-20
VOOl' zich, doch het schot was ontijdig Z. F. C.
o .1 8 1 7~20 B. V. V.
9
9 5 1 3" 11 26-21
ell onmogelijk vermis.
L.O.N.O.A. 10 3 2 5 8 26-2'}
Ald. III
Bleyerheide
9 2 4 3 8 12-16
D<1t was overigens de eenige fout die
Juliana
9 1 4 4 . ~ 16-28
\,e 'reterissa zagen maken. Onze Bonds~
Tubantia - A. O. O. V. V.
2-2
M. V. V.
10 2 1 7 5 17-27
hack was e1' weer ech4 fijn in.
Enschede Boys - ,Go Ahead
4-5
Eindhoven
9 2 1 6 5 15-29
Ook in de laatste minuten waren de
kampioenel1 sterk in de meerderheid
Enschede Boys bezetten in het Oosten
doeh, eer~ijk gezegd, verdlende het spel d~ lao.tste plaats. Maar ze wonnen de
geen geWlll.
vorige week van Heracles en nu hebben
Be, Quick - Fl'iesland
8-0
ze 00 Ahead klaarblijkelijk handen vol
2-0
O. V. A. V. - H. S. C.
C0l1111etitiesta11l1 werk gegeven. In 9 wedstrijdenwas
Leeuwarden - Velocitas
1-4
tot dusver tegen Go Ahead 1 doelpunt
Hoogezand - Veendam
0-2
D~ competitiestand Iuldt thans : )
per wedstrijd gescool'd, maar de jongelul
uit Twente maakten er vie r en verOeell wijzighlg van beteekenis in den
I 1oelp.
loren. met slechts een goal verschil. Wij
stand,
die thans luldt:
~
-d hebben zoo'n idee do.t zij lWg weI aan
g.'1J Ii ...i ~ 2Q ~ <VQ ...,. het degradatie-gevaal' ontsnappen.
Be Quick
10 8 2 o 18 43-14
<V ::1 8
~
{JtJtJ :>
~ ~
~
C>
G.V.A.V.
5
2
2 12 25-12
9
De stand is hier:
.Iong Ambol\ 770 o 14 36-16 2.~
Sneek
9
5 2 2 12 ·14-12
Hercules
641 1 9 22~10 1.50 Go Ahead
10 7 2 1 16 22-13 Veendam
8 4 2 2 10 18-11
S. V.B.B.
5 3 0 2 6 18-15 1.20 Heracles
9 6 2
1 14 21-17 Hoogezand
3
9
3
3
9 23~201
T.N.H.
7 4 0 3 8 26-26 1.14 A.O.O.V.V. 9 5 2 2 12 13-8 Velocltas
10 3 2 5 8 19~20
v.r.o.s.
520 3 4 20-29 0.80 N. E. C.
8 4 2 2 10 15-10 H. S. C.
10 3 1 6 7 16-25
U.l\f.. S.
5 1 1 3 3 11-17 0.60 TUbo.ntla
10 4 2 4 10 20-20 Friesland
9 3 o 6 6 14-35
B. V.C.
6 1 0 5 2 12-22 0.33 P. E. C.
9 4 1 4 9 1'9-17 Leeuwarden 10 2 2 6 6 14-23
O. L. I. V. E, O. 702 5 2 9-19 0,28 Enschede
9 4 1 4 9 17-17 Achtllel$
9 2
5 6 23-3~

Enschede :Boys weeren 'zich

I

#

<l)

<l)

a
<l)

a

"~

Dultsche ' Luohtschcepvuart
SNELI.E ONTWIKKELING GAAT
VOOR'l'
~ l' a n k for t a I d M a i n, 4
Dec. (Transecean). Aangezien de luchthaven Rhein-Main bestemd is om de
voornaamste basis te worden voor de
aan het Ti.'ans-Atlantische verkeer deelIH~mende Duit·sche luchtscbepen, zal aldaar in het volgende jaar een tweede
groote hangar worden gebouwd.

Met den bouw van den nieuwen hangar zal in Januari a.s. worden aangevangen, .zGodat zij in Juli of Augustus
gereed zal zijn. Omstreeks dezen tijd zal
het dercle luchtschip del' Zeppelin-Reederei, de "L. Z. 130", gereed zijn.

'£1

~ ~ N~

Meisjes
Waal' de lIaalen met zeven spelers den
wedstrijd begonnen, oefenden zij reeds
dadelijk een druk uit op het Tarzanendoel en het duurde dan ook niet lang
of Karssen wist, met e~n vel' schot, Cra~
mer te overrompelell. De Haaien gingen
daarna eveneens nlet zeg spelers doorspelen, waardoor de partijen betel' tegen

Luchtoaart

,Volgens de bladen bestaat het voorCompetitiestalld nemen om binnen afzienbaren tijd op
"Rhein-Main" een dl'aaibaren hangar te
De com\letitiestand luldt thans :
boU\~en, waardoQr de opstijgings- en
landings-manoeuvres
bij ongunstig weer
Jongens:
Doelp.
~ol'den vergemakkelijkt.
-d
'lj

Tar zan e n.
W. Ardaseer F. Hoogvelt F'. Mreyen
R. Hampel
F. Klerk
'r. Cramer'

-

Zes dOOllen

o e n eve, 5 Dec. (Tl'ansecean). Een
vliegtuig'" dat de identificatie-teekens
droeg van de Lufthansa en dat - naar
gemeend wordt ........!. eell del' machines is,
die den dienst van Lissabon naar Sttittgart ondel'houden, Is blijk'baar, na een
hevigen sneeuwstorm te hebben ontmoet, in de ,ll'ransche Alpen l\abij st.
Bernhard neergestol·t.
,Waargenomen. werd dat het .vliegtuig
in een 1800 meter dlep dal stortte ua een
gletsch~r te hebben geraakt.
Of schoon gevl'eesd wordt dat de z<'s
inzittenden van het vliegtuig bedolven
Zijl\ onder de lawine, die door den sehok
van het neel'vallende toes tel is ontstaan,
schijnt er eenige, heap te bestaan dat de
in~ittenden erin zijn geslaagd zich met
hunne valschermen in veiligheid te bren~
gen.

,

De Fransche autoriteiten hebben onmiddellijk patl'ouilles uitgezonden, doch
deze 'zijn el' tot dU3verre,niet in geslaagd
eenig SPOOl' van de zes v~nni,ten te
vlnden.
H a vas meldt later, dut de lijken del'
zes inzittellden zijn gevonden.
UEYiUANS };N SLUYTER

De Nederlandsche sportvliegers Hey~
mans en Sluytel' zijn, no. de schade aan
hun machine te hebben herste11, Vrijdag
uit Basrah vel·trokken. No. tusschenlandmgen te Bagdad en Rutbah W:ells be~
l'elkten zijn rompstation no. 45, vanwaar
zij Zondagl'norgen vertrokken naal' Cairo.
Daar bleven zij over in verband met
zandstormen. I
De sportvliegers Heymans en Sluyter
zijn gist€renmorgen 6 u. 40 te Ca'iro opgfstegen en arriveerden na een tus~
schenlanding om 2· fr. 30 te Benghasi,
waar vlot werd geland. Hedenmorgen
zouden. zij dool'vliegen.,
GOODWILL· VI.UClI'f
BANGKOK

'fOIU 9,·

Begunstigd door mooi wedel' volbracht
het .vllegtuig "Otori" deeerste' eto.ppe
van de "goodwill"-vlucht Tokio-Bangkok
toen het Zaterdag om 18.35 te Taihoku
landde. !
I'
.. _
j_

O. D. S.

Mix e d.

(B a t

a v i a) :

Horninge
Delmaar
Batavia had Vrouwe Fortuna dit- Mej. den Hamer Bond Mej. Boissevain Sr.
. Ellis
maal in den revanche-wedstrljd teMej. Bclssevain .Jr.
gen Bandceng ntet met ztch. Een scherp Mej. van del' Berg
Me]. Florentlnus Soet Freyhoff ,
wonderbaarlijk schot van den BandoengBruning
sohen rechtsbulten breekt vijf mlnuten
voor het eind de beslisslng,'
In het begin vlotte het in de B. V. C.
De leiding berustte bij de heeren Gel- combtnatle niet erg, doch O. D. S. kon
bels (Bandceng) en Jut de Bourghelles net B. V. C. doel niet gemukkelljk . vin(Batavia).
.
d-en. Beide ploegen gaven aardig spel te
De opstelllngeq del' elftallen waren als zien. Jammer genoeg, dat de voorhoede
van B. V. C. geen finishing touch had,
volgt :
;
.
waardoor eenige goede kansen verloren
gingen. Wat speltechniek betrett waren
n. V. C. (3 a t a v i a).
beide partijen tegen elkaar opgewassen.
I~I de eerste helft speelden de dames
Hensen.
del' beide partijen wat zenuwachtigen
soet Freyhoff, Ellls.
werd het spel danook hoofdzakelijk ge~
Delmaar, Schwitski, Bond.
Dumas, Boldy, de Rooy, de Laos, bouwd op de heeren. Er werd nu hoofdHornings. zakelijk op de wings gespeeld. Men
trachtte uit voorzetten een deelpunt te
maken, hetgeen de O. D. S.-ers dan ook
O. D. S. (B and 0 eng).
na twintig, minuten spelen gelukte. Een
Quapp,
i
lnooie voorzet van links werd door keede Wit Sr., Hendriks, Solcer, Remmers Sr.
per B4Uning niet geed gest.opt.. De bal
Remmers Jr., Portier, Lab~ar.
vloog
via izijn })eenen de lucht in, waar~
Le Roux·Sr., Anthonijsz.
door de inmiddels toegesnelde de Wit
Thiele Jr.
met .een' goed schot het eenige doelHet veld was na de twee laatste droge
dagen keihard, zoodat ,misslagen meestal bel'ustten op de oneffenheid van
het terrein.
Direct na de bulley waren de Bandoengers in de meerderheid, hetgeen de
bergbewoners gedurende Hen minuten
bleven. Maar al spoedlg wisten de geel2warten het initiatief in handen te krij~
geil. Een paar goed ondel'nom,;n aanvallen waren hiel'van het zichtbaar bewijs.
Soet Freyhoff Sl)eelde een safe partij
en wist iedere O. D. S. aanval berekend
te retoU1'l~eeren, waardoor het succes del'
bergbewoners geruimen tijd uitbleef.
Solcer ,wist op :een onbewaakt mo~
ment door te breken, gaf de bal deor
aan den vrijopgestelden de Wit, keeper
Hensen Hep uit, werd gepasseel'd, een
schot
doch de bal ging hard en hoog
over. Bulley...... Quapp krijgt den hal,
wipt hem op zijn stick en gaat e1' mee
van door, passeert de achterhoede, maar
de inmiddels herstelde Ellis weet nog net
bijtijds de bal een anderen kant uit te
81aan.
I
Nu
kreeg Horning een kans, doch
Leroux wist hem de hal afhandig te maken.
Nu bleven te Batavianen geruimen tijd
in de meerderheid, aanval op aanval
volgde, doch door onnauwkeurige afwerking ging o.Iles naast.
Na ruim een twintig minnten te hebben gespeeld kwam de eerste corner voor
B. V. C. Deze werd door Horninge geed
genomen, SChwitski stopt, de Rooy lost
een schot doch dit ging Vel' naast. Kart
hlerop wist de Loos nogvoor openstaand
doel eell bal en een kans te mis~en. Het
samenspel del' Batavianen was veel betel'
dan dat del' Bandeengers, doch door
meer spirit en terreinkennis waren de
aanvallen del' Bandbengers gevaarlijker.
Al ganw werden de Batavianen gedwongen om een meer open en lang spel
te spelen, hetgeen den Bandoengers ten
goede kwam, want hlerdoor konden de
Bergbewoners hun heog spel stimuleereno
Halftime brak aarl, met ~en dubbel
blanke score.
.
Na de limoen waren het de Batavianen, die gel'uimen tijd in de meerderheid waren. O. D.S. trachtte nn van
links succes te boeken, doch dit misIukte
door de goede verdediging van Delrmaar, die zijn plaats n30 'de rust zeer
zeker wao.rd was. ,
.
De lBatavianen probeerden nn 'door
long play del'l ring .te berelken, doch door
turnIng en shut. werd het spel z.eer vaak
gekeerd.
Een piotselillge dOQrbraak van de Wit
werd door schut van ,de tegenpartij verbroken. E:en vrije slag voor Bandoeng.
Portier geeft goed voor, de Wit schlet
hard voor - Hensen loopt nit,. schiet,
doch slaat naast de bal, die met een
normaal vaartje in de l'ichting van het
doel rolt. ;Soet Freyhoff doorziet het
gevaar, rent naar het doel en vrijwaart
dit nog net bijtijds voor eel1doorboring.
Kort hierop volgde een aanval van
rechts. Remmers breekt door, komt in
den ring en weet met een pracht schot
Hensen het nakijken te geven. O. D. S.
kreeg dus na ruim 55 minuten te hebben
gespeeld de leiding. Nu waren het de
Geelzwarten, die den gelijkmak~r )rachtteil te boeken, hetgeen evenwel niet
mocht gelukken.Een gelijke ~core had
de kracht>sv~rhouding zekel' juister weergeven.

I

Zondag bij het aanbreken van den
dag zou de .vlucht naar Bangkok wor
den voortgezet.

.D. V. C.

l\IL'XED WEDS1'RIJD O)D. s. ~ B. V. C.
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Deze

wedstrijd had plaats op het

P. H. M. C.-veld. De leiding berustte bij

~

punt van dezen wedstrijd vel'mocht. te
scoren. O. D. S. had hiermede de leiding.
Kort hierop meest mej. Baker door een
ongeval het veld verlaten. Zij wel'd toen .
vervangcll door mej. Haak.
..
Batavia verknoeide vele opgelegde
kansen. Nadat het spel zich nog eenige
malen had verplaatst, trad de rust in
met een 1-0 voorsprong veor de BandDengers.
In de tweede helft waren de O. D. s.~
ers betel', zoodat hun gevaarlijke aan~
vallen het doel del' geelzwarten steeds
bedreigden. De achtel'hoede van B. V. C.
met mej. Flol'entinus als uitblinkster wist
2chter steeds op tijd het gevaar af te
wenden.
Ookkeeper Briining was steeds op
zijn post.
Een mooi hoag hoekschot van Ellis
went door keeper Thiele keurig uit gehouden.
Nu en dan kreeg men cen haakspel~
letje te zien tusschen twee dames, dat
meestal werd beeindigd met een vl'ije
~ag voor turning of afhouden.
Met een onverandel'de score kwam het
einde.
Pl'ijsuitreildng

lMet enkele hartelijke woorden werden
de bekers, welke door O. D. S. en de Fir...
ma Rous & Meeuwenoord waren uitgeloofd, door den heel' Jut de Bourghelles aan Captain Labaarvan O. D. S. overhandigd. 'ravens werd ook nog van den
Sint eenplaquette aan de Bergbewoners
overhandigd V001' de bellaalde resulta~
ten.

Biljllrlen
KaUlpioCllschap . ~all
Nederland
Gel1l'els· win t den titel in klas A
Woensdag 25 Nov. heeft in het 'Club~
lokaal van 't Zuid 'te Rotterdam de wed~
strijd om het ko.mpioenschap van klas A
van de competitie seizoen 1935/36 tusschen Gehl'els en van Vliet plaats gehad.
Noch van Vliet, noch Gehrels presteerden in den b€ginne veel, aldus het
Vad., maar gaandeweg kwamen de spelers betel' op, dreef en van Vliet liep met
41 eenigszins op zijn tegenstander uit.
In de achtste beurt scoorde de Hagenaal'
wederol1l een goede serie van 55, waal'op de Rotterdammer echter met 53 antwoordde.
De stand na 15 beurten gar tenslotte
slechts weinig verschil aan: van Vlie~
160, Gehrels 153, Het' werd daarna een
felle kamp, waarin de spelers elkaal' a1
bitter weinig toegaven, want ook al voegele de Rotterdammer 50 aan zijn totaal
toe, in de 20ste beurt produceerde van
Vliet 56, Z'oodat de cijfers werden 225226. Spanning was er dus voldoende
maar die geraakte er eenigszins uit, toel~
Gehrels een lastigen treks toot wt een
Joed eillde had, gebrachli en de ballen
aan den korten' band in 'goede' positie-kreeg, zoodat hij met klein spel 97 ca~
ramboles bijeen had. Zijn totaal was
daardool' tot 323' opgeloopen.
Doch van Vliet is een vechter en met
serie~ van 35, 49 en 20 trok hij uitstekend. Toen Oehrels evenwel een uiet
groote, d9ch niettemin voortreffelijke
serie van 22 had gemaakt, kreeg van
Vliet een lastig proqleem op te lossen,
waarin hij niet slaagde. Daarop nam
aehl'els zijn kans waar om met 37 de
pal'tij ult te maken .

de heeren van Haeften (Ban,doeng) en
Hensen (Batavia>.
De rivalen stelden zich ais volgt ,te~
Ret Lttchtvaat·t Bur'eau van het De",
geuover
elkaar op.
De cij fers werden:
pal'tement van Verkeer en Waterstaat
deelt mede:
O. D. S. M i ~ e d. (B and 0 eng) :
Oehrels
400
28
97
14.28
Van Vliet
Het lanqing'sterrein Cheribon is tot
336
28
56
12.--·
Thiele Jr.
nadel' aankondiging wegens drassigheid
Mej. Hendriks
~..e Roux
Hendrik$
Na afloop heef~ de heel' H. Peters van
voor net luchtverkeer gesloten.
Mej. van WinnIng
Mej. van Wenxel het hoofdbestuur van den Ned. Bl1jo.rtIn geval van Hooel dient men de strook Solc'el' Mej. King de Wit Mej. Baker bond beide heeren toegespl'oken en <li}
Quapp ,pl'ij1.~n uitBel'elkt.
N. W. van !let kl'ub to gebl'uikel1.
Vliegveltl Cheri bon
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Lutonteuuls

J(wai £0 IIIkctmpioe.n dm"de klasse C_
Eeu zuxutr becochteu sege
Lie Swie
Liam/Kho Tek Biauw 6-4, 4-6, 6-4,
Door een 5-0 overwlnning op G. T. C. 3 Yap Glok- tm/oouw Kwat Hong/Kwa
"
heeft de jongste ploeg del' K. W. III- Pou w Kim Lie 3-6, 2-6.
scholieren-club zich afgeloopen Zaterdag
We(lstrijdllrogral1U113
van hetkampioensehap del' 3 klasse C
verzekerd. Hierbij meet echter onmldHet wedstriJdprogramma voor 12 Dedellijk worden aangeteekend, dat zij
deze overwinning niet cadeau heeft ge- cember luidt:
kregen, Stins en zijn team-genooten
D e r d e K I ass e B:
,
hebpen zich gedueht geweerd, terwijl de
•
."
zenuwen de jeugdige tennissers parten
speelden, immel'S zij moe s ten deze P.T.C. 3 - Shell 1 peg~.ngsaan oo;t 1~
Voor.. 13 D~cember zlJn de vol",end
match. met minstens 3-2 winnen voor
wedstrl]cten mtgeschreven:
het kampioensehap !
Hun eerste ploeg speelde mindel' geRes e r veE e l' s t ~,. KIa sse:
lukkig tegen het eerste Pegangsaanteam en moest op eigen terl'ein met P.T.C. - Banka 2 pegangsaan Oost 17.
Defensielijn
S.T.C. - Chung Hua 3
2-3 de meerderheid van laatstgenoemv. d. Bosch.
den erkennen.
i
Ook het dei-de pegangsaan-team wist
T wee d e K I ass e A:
op eigen tel'rein zonder een enkeie pal'tij
Dr. Credietweg
te verliezen B. S. C. 1 te slaan. De N.M. 1 - Union
tweede ploeg del' Pegangsaan-studenten
T wee de, K I ass e C:
verloo( eehter Zaterdagmltidag vail het
Gg. Toapesterke Banka 3 met niet mindel' dan C.R.C. - Mattenkloppers
kong,
1-4, waardoor deze laatste ploeg' pra~
Del' d e K I ass e A:
tisch het kampioenschap del' 2e klasse
Gg. T oape k ong
afd. B. veroverde. Op Zondagochtend Horas 2 - B.S. C . 2
, tegen de Menadoneesehe 4e ploeg speDel' d e K I ass e B:
lende, wisten de P. T. C.-ers eehter met
Minahassa 5 - N.M. 2
Taman Sarie D.
dezelfde cijfers te zegevieren.
DE B. C. L. T. A.-COMPETITIE

De Bat. studenten T. C. schijnt in den
laatsten tijd met ziekte van haar spelers
te kampen te hebben. Tegen G. T. C. 2
kwamen ze slechts met 2 spelers op, en
waal' Lumkeman op het appel ontbrak
kregen Deetman c.s. daardoor onmiddellijk een voorsprong van twee punten.
Van de andere drie partijen wist Tan
Boen King slechts in drie sets na een
zeer taaie partij" van Cramer te winnen, terwijl de resteerende twee partijen
eveneens naar G. 'r. C. gingen.
Om het algemeen derde klas~e kampioenschap wisten de jeugdige Khwal
Lo-spelers Zondagochtend de Mattenkloppers op eigell terrein met een klein
overwicht ~e slaan. Blank en Soegianta
verloren hun enkelspelen, doch Agerbeek
wist' tegen Kho Yam Oh no. het vel'liezen van de eerste set met 2~6, nog met
6--3, 6-1 de partij 01) zijn naam te
stellen. Weliswaar maakt~n Blank en
Grashuis met hun dUbtelsp~1 ge:Ijk, doch
Agel'beek en partner mQesten tegen Yo
P. H./N. N. met 1~6, 2-6 eapituleeren.

Montung/Tan Liang Ho -

A 1 g. 2 d e K I ass e
p i 0, ens c hap pen:
H.B.S. 1 - S.Y.M.A. 2

K a m-

Taman Sarie B.

A I g.
3 d e K I ass e
p i 0 ens c hap pen:

K a m-

Banka 4 -

Taman
Sarie E.
Petak
Sinkian.

l\4attenklO'Ppers 2

Black & Yellow -

Banka 5

Gas Ovc.l'winl de Zee
BA'1'AVJASCIIE KJ\NTOOlt 'fENNIS-

BOND

Ais eenige wedstrijd stond VOQl' de afgeloopen week de ontmoeting Gas. M'ij.
- Paketvaart op het programma, welke
dank zij Sonneville met 2-1 in het
voordeel van de Gas. ,Mij eindigde, waardoor zij in de promotie &
degradaUe-competitie tussehen de 1e
klasse en de hoofdklasse met B. B. 1 gelijk is gekornen. Het bestuur van den
Uitslagen B. K. T. B. zal nog nader overwegen. of
zij in de hoofdklasse twee plaatsen beschikbaar zal stellen of een plaats. In
Hieronder volgen de ui~lagen:
het eerste geval blijft dan de Gas-ploeg
Reserve Eerste klasse: in haar klasse en promoveert B. B. 1
Khwai Lo 1-Pegangsaan naar de hoofdklasse, in het andere geval
is een beslissingswedstrijd tussehen de
T. C.: 2 - 3.
twee genoemde ploegen noodzakelijk.
Yap Eng Hong - Tio Kee Tiong 6-4,
EVenals in haar ,wedstrijd tegen B. B.,
6-1, Tan Yauw Hie - AmiI' 6-4, 2-6,
4-6, Tan Goan Tjoan - TaUb 5-7, 2-6. boekte de Gas Mij. haar winstpunten
Yap Eng Hong/Kho Yam Goan - Tio uit de eerste single en' de dubbe!.
Kee Tiong/Talib 2-6~ 7-9. 2de Double
Sonneville had met Tan Kim Yam
w.o. voor Khwai Lo.
vooral in de eerste set niet veel moeHe.
De 6-0 overwinning bewijst reeds volT wee d e K I ass e B: Peg. dcende het overwicht van den Gas-man.
'to C. 2 - Ban k a 3: 1 - 4.
In de tweede set ging het Tan iets betel'
Moetaleb - Rungkat 6-3, 2-6, 5--7, af. Hij wist zelfs met 2-1 de leiding
Pohan - Paul Lioe 4-6, 1""":"6, Mochtar te nemen en via 2-3 voor Sonnevllle op
- Lie Tjik Tjoan 4~6, 7--5, 3--6.
Moetaleb/Pohan - nungkat/Hendriksz
7-9, 11-9, gestaakt, W.o. voor P. T. C.
Moehtar/Mansoer Hamzah - Paul Lioe/ Zeilen
LIe Tjik Tjoan 4~6, 4-6.
Min a has s a 4 - Peg. T. C. 2:
1-4.
Ganda - Goenan 3-6, 0-6, Nelwan
Jr. - Mochtar ·1.-6, 3-6, Saerang Pohan 7-5, 3-6, 0-6.
Manoppo/Nelwan
Jl" Mochtar/
Pohan 6-3, 4-6, 4-6, Eerste dubbel
W.o. v.oor M:inahassa 4.

3 all tc komcn. Het word 4·-3 V001' Sonneville en even dachten wij, dat Tan er
4-4 van zou maken. Hij had tenminste met 15-40, de, leiding ind€
volgende game, maar met eenlge formidable drives van Bonuevtlle ging
deze voorsprong te niet en werd de
de stand 5-3. In de volgende game
kwam de Gas-man op 40-15, maar 'fan
wist door een tweetal goede plaatsballen
evenzccvele matchpotnts te overleven.
Eel'st na vele deuces Ikon Sonneville ook
deze set en daarmede de match binnenhalen. ,
Hierna werd begonnen met de dubbel.
In de eerste set gingen de partijen
gelijk 'op. Voorloopig moest Sonne-ville het nog aIleen doen daar Siahaya
eenigen tild noodig had om op dreef te
komen. Dit : was Sonneville wel toevertrouwd en zeer tactisch spelend wist hij
tot A--4 stand te houden, toen zijn
partner een woordje ging meespl'eken.
Aan het net .werd resoluut ingegl'epen
en de beloonillg' was een twee-tal games
voor de Gas. Mij. en daarmede de eerste
set.
In de tweede set k.wam de Gas-dubbel
al spoedig op 5-1. Sie wist hierna nog
zijn service te winnen, maar verder
kwarnen de 'Pa'ketvaart-mannen niet.
Met 6-2 brachten Sonneville en partner
den stand van den ,wedstrijd op 2-0.
In de tweede single kwamen Grohe en
Sie tegenover elkaar. Het werd al gauw
5--0 voor Sie, toen Grohe het tempo
versnelde.
Ook zijn drives slo~g hij
harder en dieper in het veld. Drie
o'ames waren hiervoor de belooning.
Hiermede scheell Grohe alzijn krachten
te heb'ben vel'speeld. Het wel'd 6-3 vOOl'
Sie, waarna Grohe zich voor de volgende set gewonnen gaf. Wegens oververmoeienis was de Gas-man, die geruimen
Hjd wegens ziekte het tennissen er' aan
heeft moe ten geven en weer 'voor' het
eerst op de baan kwam, hiertoe ge-
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waren verloopen. Spr. had nit zijn zelltijd
nit Holland wel eens andere ervaring
opgedaan, ten bewijze waarvan hij een
gl'appig zeilers-tatereeltje aanhaalde in
de
Oranje-sluizen
te
Amsterdam.
(V I' 0 0 I ij k h e i d).
Een woord van hulde rlchtte de Eerevoorzitter tot "Vader'" K 0 k, die twee
zonen als -zellkamploen had, de oudste
in de Zesmeterklasse, de jongste in de
'
jollen.
'De gebroeders Hajenius kregen een
compliment, niet aIleen voor hun zeilen
in dit seizoen, maar in het bizonder
cmdat zij zellen in een zelt gebouwd
scheepje.
'
Aan mevrouw Brandsma werd een
woord van hulde gerlcht als eenlge jollen-zeilster, die een vol jaar had meegedaan en daarvoor beloond werd met
een extra medaille. Dat is dus echt een
"m e i s j' e 0 m m e e u It, z e i len
t ega an" aldus de Vlootvoogd.
En ten slotte dankte hij mevr. Hamerslag hartelijk, ol11;dat, zij in een jollen-wedstrijd direct te hulp gekomen
was toen een andere jol was omgeslagen.
Prijsuitreikillg
Na een generale gelukwensch aan alIen die een prijs had1en gewonnen, werden nu de vele bekers, plaquettes, medailles en kunstvoorwel'pen uitgereikt,
waarvan wij hieronder een gespeeiflceerde opgave doen volgen. ,
1. Leidenwedstrijd:
Wisselpl'ijs G. G.-Beker
(Boekanier)

.

M a art wed s t r ij d :
Ie prijs: Zilveren Plaquette (Lieske)
2e prijs: Abonnement "Rudder"
(Boekanier)
'.__ S e pte m be r' wed s t r ij d :

dwongen.
I
De volledige nitslag laten wij nog
hieronder volgen.

Ie pl'ijs: Zilveren Plaquette
(Boekanier)
2e prijs: Sigarettendoos
(Doris)

Gas M ij. 1 - P a' k e t v ao. r t 1
2-1.
Sonneville - Tan Kim Yam 6-0,
6-3, Grohe - Sie 3-6; (Grohe retired),
Sonneville/Siahaya - Tan Kim Yam/
Sie 6-4, 6-2.
"

2. Poe 1 0 e B a b iRa e e :
Wisselprijs Vlootvoogd beker
(Cornelia) .
Ie prijs: Groote Houten Klok
(Cornelia),
2e prijs: Sigarettendoos (Bestevaer).

De stand in deze halve competitie ziet
er alsvolgt uit :

3. K lei n

Pro m. & D e g r. 1 e k 1 ass e /
H 0 0 f d k I ass e (E i n d s t a 11 d) :
Set s
n :i ..... :-; ...; S

Wisselprijs "Burghgl'aeff" bel{er
(Boe,kanier)
Ie prijs: Olympiadebord (Boekanier).
2e prijs: Cocktailshaker
(Doris).
Extl'apl'ijs V001' snelste jacht :
Zilvcren Plaquette
(Antoinette).
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6 4 2 9 4 0.67
6 4 2 8 5 0.67
6 1 5 2 10 0.17

Binnenl. Best.
Gas Mij. 1
Pilketvaart 1

Ondcrlinge

wedstrijdel~

Op 13 en 20 Decelnbef worden onder
de leden van den B. K. T. B. de handicap-dubbelwedstl'ijden verspeeld .I)1n den
beker, uitgelcofd door het weekblad
d'Orient.
. Het afgeloopen jaal' werd deze beker
voor de ,S. V. Kolff gewonnen door de
dubbel Lim Keng Kinl/Baer van Slangenburg. Dit keel' komt Kolff wedel'om
met een sterke eombinatie in het veld.
De 11eeren Lim Keng Kim en Kho Sin
Oei zullen zeker met aIle inspanning
probeeren deil mcoien beker voor hun
vel'eeniging te behouden. Een 40-tal dubbels hebben reeds voor deze wedstl'ijden
ir~geschreven._

Geslaagde vlootschouw der K.B.J.C.

~

'4. K amp i
en:

K

0

0

m b u 1s :

ens c hap
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Zeilsei.%oen 1936 beeindigd
1llspect;e lioo,- den Jllootvoogd

lIet W"as Zondagmorgen ;a1 vroeg e~ll Inmiddels hadden de jolleri en kano's
drukte van belang, hevig rommelende dit jacht onuingd en toen de plechtigmotorbooten trokken voortdurend jach- held .plaats had schalde een luid gejuich
ten het Kodja-kanaal uit, om ze op de over hat water, waarna de op de Club
ankerplaats voor het terrein van : de aanwezige regiments muziek enkele vrooClub te brengen; sommige dier jachten Hjke marschen inzette.
wer<;ien 'zonder ,een ntannetJe aan boord
In het gebouw verzamelden zich nu
Derde Klasse B.: Ban'ka versleept en in de I'ij buiten neergelegd. de zellers met familie, alwaar na nog
een half uurtje gezellig samenzijn, de
4 - Ne vel' Min d 2: 2 - i
. Het was sehitterend weer, een 'zaeht prijsuitreiking begon.
H. van Dijk - W. Iskandar 6-3, 6-8, briesje, uit den verkeerden hoek, n1.
6-7, K. Koene - Nawoto 6-3, 7-5, van het OOsten, deed de vlaggen waar'De voorzitter van de K. B. J. C. dr.
Oei Toen Giam ~ Loleh 1-6, 2-6.
mede aIle jaehten zeer aardig gepavoi- Veenbaas verzocht alle aanwezigen in de
Peter Lioe/H. van Dijk ~ Plnila/ seerd waren juist voldoende uitwaaien. 'bovenzaal te willen kQmen en leidde
Koestijah 6-7, 6-3, 6-3, Koene/Oei De zee was spiegelglad, zoodat het ten toen
de
Eel'e-voorzitter, Schout bij
Toen Giam,,~ :fawoto/Loleh 3-6, 1-6. anker komen en blijven liggen zonder Nacht Ferwerda, in met de mededeeling
veel moeilijkheden kon gesehieden.
dat de Eere-voorzitter, tot groote vreugDel' d e 1< 1 a $ seC.: K h w a 1
De jollen waren ,met een 10-tal deel- de van het bestuur, zich bereid verklaard
L 0 3 - G. T. C. 3: 5 - O.
llemersaanwezig, allen onder vol zeU had persoonlijk alle prijzen van het'
-Yo Ping Hian - Stins 4-6, 7-5, 6-2, en bevlagd· en versierd. Deze scheepjes seizoen uit te relken.
N. N. - Rozenberg 6-4,4-6,7-5, Kho hadden het wat moeilijker" want het
zachte koeltje maakte hetbesturen niet
ToeSlll'aak Vlootvoogd
Yam Oh - piay 6":':-1, 6~1.
.r
Kho Yam Oh/N. N. -~ Stins/Rozen- licht en het ~.g. Admiraal-zellen wilde
De Vlootvoogd begon met te zeggen,
berg 3-6, 6-4, 6-2, Yo Pilig Hian/ dan ook ,nlet lukken.
Oey Boan Kit - perkins/Piay 6-4, 6--1.
Niet mindel' dan 12 kano's, onder de d~t. hij met groot genoegen de uitnoo·
rustige leiding van den heel' Unger dlgmg van het bestuul'.. aanvaard had,
Kampioensehappen Der- brachten veel leven en vertier. Ze waren door zlekte o.a. had hlJ tot op heden
d e KIa sse: Mat ten. k lop - zeer aardig versierd en bij het uitvaren ~ ocge.nschijnlijk nog maar weinig belangper s 2 - K h w aiL 0 3: 2 - 3. van den AdmIraal kozen ze keurig in de ste1l1l1g .. voor de Jacht Plu~ getoond,
Blank ~ Yo Ping Hian ?-4, 2-6, rij ligplaats onder de pier, op die wijze maar hlJ garal~~eerde ~\at dlt andel'S
zou worden. HIJ zal dlt het komende
3-6, Soegianto - N. N. 3-6, 1-6, Ager- den V!ootvoogd een' groet brengend'.
De Vlootvoogd voer in de Admira~ls- seizo'en :bewijzen (Donderend applaus).
beek - Kho Yam Oh 2-6, 6-3, 6-1.
Daar h~t bij de ~1aril1e gewoonte is
Blank/Grashuis --,- oey Boan Kit/Kho sloep volgens het programma af van
het
steigertje
bij
de
Jaeht
Club,
en
invan
een mspe.etie bmnen 24 uur gene ..
Yam Oh 6-1, 6-4, Agerbeek/N. N.'specteel~de, na de jollen aan de eene zij- l'aal rapport..mt te brengen, de~!de spreYo Ping Hian/N. N. 1-6, 2-6.
de en de kano's aan den anderen kant ker al dadehJk nu mede, dat hlJ d~ toegepasseerd te ziJn, alle voor anker lig- stand del' jachten: "Z e e r 0;'0 e d"
S. Y. M. A. 2 - B I a c k & Y e I gende jachten, om daarna aan stuur- aehtte.
low: 2 - 3.
I
boord langszij te komen bij de AntolAlvorens de prijzen uit te reiken, kwa·
Montung - Lie SWie Liam 6-4, 7-5, netta, het fraaie 75 Ma jacht' del' ,Kon. men enkele opmel'kingen in h~t alge'fang Liang Ho - Kwa Eng Kwie 5~7, Marine, hetwelkdit jaar de winnaar meen. Groot genoegen had het .hem ge ...
7-5, 4--6, Soekamlhardja - Pouw Kim werd van den fraalen beker.K. N. R. &, daan te mogen vernemen, dat aBe in
x.,le 1-6, 3-6,
Z, V, e'n cten kamploenswlmpel,
1936 sehouden wedstrlJd~n ~cer SPOl'tl/,lt

•
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Ie prijs: Wimpel en "Kok" beker
(J. Kok)'
2e pl'ijs: Van Veen pl'ijs (Bekertje)
(E. Meulenbelt).
3e prijs : Rode Horloge (B. Rode Jr,).
5. J a a r p r ij zen j 0 I len
won ewe d s t r ij den).

(g

e-

Uit de Provincie
._-~--

Buitenzorg
De

st.

voor het onverzorgde dier. Met dat hoera
werd alom ingestemd.
Wij verga ten nog te vermelden de
kinder-reu op de race-paardles, allen
getooid met oranje-blanje-bleu.
Vooral op den voorgrond traden op dit
feest de heeren Z e w aId en H u it e m a, maar ook diverse dames hebben
haar uiterste best gedaan en achter de
scherrnen nog talloozen.
Op het terreln ontbrak ook niet de
ster del' Dames-races, mevr. D I' i e I sm a, nu echter niet in rtjcostuum, maar
stichtelijk meewerkend aan het goede
doel: H e 1 p d e d. i ere n.

e

Nicolaasvlerlng

Zooals ieder Jaar bood ook nu het
st. Nicolaasfeest Buitenzorgs jeugd een

uitbundlge vreugde. Aloin bezocht te
dezer stede de Goede Sint'de vele pla atsen waar de Ieugd verzameld was.
Vrijdagavond ging zijn tocht naar de
Societeit Buitenzorg, waar het tjokvol
was. Zaterdagmorgen kwam de Sint de
scholen bezoeken, waar zelfs met tooneelstukjes het feest tot hoogste vreugde
werd verheven. Zaterdagavond kwarn de
Sint 0.0.. in het I.E.V. Clnbgebouw.
Het I.E.V. had bovendien een 30-tal
van de armste kinderen gei'ntroduceerd,
die eveneens deel mochten nemen aan
de St. Nicolaas-loterij.
.
De Sint sprak deze en gene toe en
overhandigde een paar pakketjes. Na de
groote massa speelgoed aan het Comite
te hebben overgedragen, ging hij heen .
Hartelijk toegejuicht en uitgeleide gedaan door een haag van padvinders,
goed getraind ,door mej. Sheilds, ging
Sint Nicolaas weer elders geluk brengen.
Fancy -fair Dierenbeschermillg

Op de schaduwrijke gazons voor het
Paleis, waar andel'S de her ten h'un domieHie hebben, had Zondagochtend een
fancy-fair ,plaats ten bate van de Dierenbeseherming.
Een menigte tentjes, waal' men van alles kon krijgen, was opge~teld in het
lommer van een pa,ar majestueuze Ficus, boomen en een keul' van dames uit Buitenzol'gs elite-kl'ingell betoonde hier belangeloos haar ijver voor het te beschermen dier. Ook de Freules van Starkenbo'rgh en haar gouvernante waren aanwezig.
In den loop van den oehtend werd het
geheel van het feest nog opgeluisterd
door de komst van het landvoogdelijk
echtpaar zelf.
Na een ongedwongen wandeling tusschen het publiek zette het hooge gezelsehap zieh voor een koelen dronk.
Niet lang daarna arriveerde St. Nicolaas, met een auto van het Paleis. De
Bataljonsmuziek die voortdurend vroolijke liedjes en de bekende Sinterklaasliederkens deed hoo1'en; vroolijkte het
geheel op en leidde Sint Nicolaas binnen.
Sint Nicolaas hield een kol'te redevoering en toen moesten de zwarte kneehts
St. Nico!aas', rijke buidel opehen; een
zwarte Moorsche zak waaruit massa's
gaven te voorschijn kwamen.
Daarna hield Sint Nicolaas weer een
toespraak die hij ditmaal besloot met
een driewerf hoera voor Ritmeester De
Stoppelaar voor zijn voortdurende zorg

.; ". =-

Chel'ibon
Het

st.

Nicolaasfeest

Del' tl'aditie getl'ouw heeft Sint Nicolaas zijn jaarlijksch bezoek aan CheribOll gebracht" vergezeld van zijn zwar-'
ten knecht, en bier vele goede gaven
achtergelaten. Hij ward Vrijdagmiddag
door de kinderen van de leden van de
I.E.V.V.O. van de kade gehaald' en in optocht naar de Societeit geleid.
Eenige oudere leden van de I.E.V.V.O.
hielden zich intusschen onledig met de
vraag waarom het Sint Nicolaasfeest
niet gelijk met de Huisvrouwenvereeniging en de Societeit op Zaterdagayond
werd geviel'd. Z'ij zochten een addertje
in het gras, dat er ditmaal niet was. De
oplossing is eenvoudig. Van de drie genoemde vereenigingen zouden meer dal\
300 kinderen aan het feest deelnemen,
welk groot aantal kinderen de groote
zaal van de societeit echter niet kan
bergen, temeer waar ziJ in de meeste
gevallen nog door ouderen begeleid worden. De vie ring van het feest moest dus
in tweeen gesplitst worden en het is dan
volkomen verklaarbaar, dat het bestuur
van de societeit den Zaterdagavond
voorzichzelf heeft gereserveerd.De
I.E.V.V.O. was aanvan~elijk vari plan
het feest in het Hollywood-cafe te vieren, doch ook dit pleek voor het beoogde doel lte klein, aangezien men de kinderen. eenige vrijheid van beweging moet
kunnen laten.
Zaterdagmorgen bracht de Sint zijn
gebruikelijke bezoeken aan de verschillende scholen: Mulo, Europeesche Lagere School, Christelijke School, st. Jozelfschool
en
Hollandsch-Chineesche
School, waar overal met ,kwistige hand
cadeautjes werden uitgedeeld en voor
verfrissehingen
ien
versnaperingen
werd gezorgd, terwijl het verdere deel
van den morgen werd doorgebrachtmet
spelletjes en vertellingen over den Goeden Sinterklaas.
Zaterdagavond braeht de Heilige, na
van de haven te zijn gehaald, een bezoek aa'n de societeit, waar hij de kinderen van 4e leden van de Societeit' en
de Vereeniging van Huisvrouwen met
velerlei verrassingen gelukkig maakte.

.

Tot volgend jaar!
et.·".·

ME

Jaarwisselprijs: zllver Jol. Wordt uu
e.igendom van den heel' Wiegel! (Wiegel)'
Ie jaarprijs: Farokabeker
(Elis)
2e jaarprijs: Zilvel'en Plaquette (gemonteerd)·
(Coja)
3e jaarprijs Zilveren medaille
(Jugend)
Extra jaarprijs: Zilveren medaille
(mevr. Brandsma-EIlen)
6. Z e s met e r k 1 ass e.
Ie prijs : Tel' Mal'sehbeker (Navaho)
2e pl'ijs : Bridgedoos
(Doris)
7. Ext l' a w e d s t r ij d
0 m
"H 0 0 l' n".
Ie prijs: Eleetl'isehe Houten, Klok
(A111stlevenpl'ijs)
(Doris)

U i t t e r e ike n p r ij zen
6 Dec e m be l' (v e.1' vol g).

G. T. C. 2 ~ B. S. T. C. 1: 4 ~ 1.
Cramer - Tan 2-6, 8-6, 4-6, Smits
~ KhollW 6-0, 6-4.
Peetman/Smits - Tan/Khouw 6-4,
6-4. Eerste single en tweede dubbel W.o.
voor G. T. C. 2.

•
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8. 7 5 Met e r K I ass e :
Jaarwisselprijs Suisenier Beker
(Antoinette)
Ie prijS : Mouten klok (Vierkant)
(Antoinette)
2e prijs: Kleine nikkelen klok
(Kleinste model)
(Trintel)

9. C. - I{ I ass e :
Jaarwisselprijs: No. 1 Vat Cup
(Erika)
1e jaarprijs: Rookstel
(Erika)
2e jaarprijs: Nikkel wekkerklokje
(Cheerio)
3e jaarprijs: Zilveren medaille
(Hathi)
10. A. - k 1 ass e :

tegen hoo£dpijn, slapeloosheid,
rheumatiek, koortsigheid, zenuw.
pijnen enz.
"ASPRO" behoeft zens bij het
toedienen nlet Inet de handen
te worden aangeraakt. door de
zeer .h ygienische verpakkin~.
Neem "ASPRO" het heeft geen
0l1aangename nawerklng en zal

1e Jaarprijs: Klein bekertje (Lieske).
11. 6 Met e l' k 1 ass e k a mpioensehap:
Ie pl'ijs: Mal'tini WIs$elbeker en Rode
Wimpel (P. Kok)'
(Benevens kleine beker als aandenken).

ook U

12. Van Asperen beker
' (Lieske).
(Elis).
13. Pasir Nangka .beker
14. K. B. J. C. Sbandaard met beker
del' K. N. R. & Z. V. (Al1toinette-De Bats).
Na afloop van deze prijsuitreiking
klonk een spontaan drie maal herhaald
"Hoe zee", aangeheven door aIle zeilers
en zeilsters, oj) onzen nieuwen Eerevoorzitter, die, naar ons uit de gesprek.
ken na afloop ,bleek, onmiddellijk aller
sympathie gewonnen had.
Later op den middag zagen we nog
vele jachten aardig gepavoiseerd op het
water. Het bleef den geheelen dag kostelijk weer. Met n1:oed en pleizier zlet men
nu weer het volgende selzoen tegemoet,
waarvan, de opening wei nlet lang op
zlch zal l~ten w~oht91l.

helpen~

p'et pakje vail S t~lett~n 10 cis.
per pakje van 11 tabletten 20 cts.
per pa~je van 27 tabletten 50 cts.
II
/I

'

A. SPRO sc h a"ad t he t hart n iet.
Koapt nag heden een pakje
Een

product

van

NicholAS PROprietary· Ltd.
21934

/
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"Sitoebon<!o", 5 Dec. aank, Soerabaja.
"BIitar", 6 Dec. aank, Soerabaja.
"Sibajak", 7 Dec. aank, Prlok,
"Kota Inten:", 6 Dec. vertr, Makasser.

DE HAVEN VAN TG,-PRIOK
J\angekomen 5 Dec,

U'Lt r e I s :

Eng. 5.S. "Marella", gez. Donaldson, van
Melbourne en Singapore, Agt. Colvill en Co.
N.I. s.s, "Speelmar!.", gez, Raap, van oosthaven, Agt, K ~.M.
N.r. 5.S. "Plancius", gez. Stooker, van Soerabala en Bemarang, 'Ag t, K.P.M.
N.I. s.s .. ,Van del' Lijn", gez. Pols, van Singapore en Toboali, Agt. KY,M.
El~g. s.s. ".Giang Seng", gez. Lancastel',
, van SingapOle, Agt. K. Owan.
N.I. s.s. "Tjikandi", gez. van VUlp'cl1, van
Yokohama en Padang, Agt. J.C.J.L.

"Kedoe", 9 Dec. verw. Bela-wan.
"Pnlembnng", 8 Dec. verw. Makasser,

PASAGIERSLIJST

Oezagvoerder p. Slof, 9 December van Batavia naal' Rotterdam.
Naar Singapore:

P. Cullel, Hev. Cecil A. Fawns, mej. F.

Vertrol{ken 5 Dec.

Ltidlow, heel' Murray.

.

Ned. m.s. ,.Phrontis", gez. van Heel, naar
N a a I' Bel a w a n-D '0 Ii:
Oosthaven, Padang, Suez, Marseille, Amste.rci~'.ln, Londen en Hamburg.
Mej. G. Wilnlink.
N.r. 5.5. "Gen. van Geen", g·2Z. Dopheide,
11aar Toboali, Muntok, Palembang en SoenNan!' Colombo:
gei-Gerong.
~
N.r. s.s. "Nw. zeeland", gez. Hemkes, naar
Heel' Berry, mej. Chapin, lllej. J. Foster
Singapore.
Clark, mej. E. Coonasagaram, mej. E. M.
N.I.
s.s. :,Plancius", g-cz. Stooker, naar Goodman, mej. M. Lambert, meVt'. I. S. van
Lal~genberg, mej. M. L. Myers, mej. Scott,
MUI!.tok, Singapore en Belawan-Deli.
Duitsch. m.s. "Heidelberg", gez. Schaefer, mej. Stillwell, E. W. Whitelaw.
11aar Cheribon, 'regal, Semalang, SO'crabahl,
Balikpapan en Makas::.er.
N a a l' Sue ZIP ,0 r t-S aId:
Ned. m.s. ,.Poelau Laut", gez. Riedel, 11aar
Mr. H. E. Boissevain, mevr. Boissevain,
Singapore, Penang, Belawan, Sabang, p. Sudan, Suez, p. Said, Mar.::eilte, Lond'cn, Hol- J. S. Hampel, mevr. Hampel, dr, K. Iven, dr.
U.
Lazams, mej, A. E. Rowell, E. Suter,
land en Hamburg.
mcvr. Sut'cr, lllej. G. ,\Vade.
Noorsch. m.s. .,Pleasantvil1'2", gez. Hassel,
llaar Chei'ibon, 'regal, Semarang, Scembaia,
Rotterdam:
Naar
Manilla, Hongkong', L. Angeles en 801nFran~isco.

'
N.I. s.s . .,Sidajoe·', gez. Clevel"inga, naa1' . C. Arnold.
J. C. Balje, A. C. van IBeest, T. Berghout,
Bcrace.
W. C. ten Berg, mej, T. BIaser, Jonkvr. H.
N.I. s.s. ~,Van del' Lijn", gez .. Pols, naar J. Blu2se van Oud Alblas-Stoop en kind, F.
Cheribon, Semarang en Soerab::ua.
J Bol, J. J. BOl~ten, J. Brandsma, P. J.
Eng. s.s! "Giang Seng", gez. Lancaster, Breure, A. M. Bdaire, A. R. Bromley-Davenl~aar Cheribon en Semarang.
port, mevr, M. H. Bl'upll'er-vll.n Houtum, A.
M. H. C. van Bl'unschot, mevr. van Brunschot en 4 kinderen, B. J. van Burgel,
Aangek~men 6 Dec.
P. COl'l~elisse, h·.:er Costa, mevr. Costa.
G, H. Danforth, D. Dedert, mevr. K. DekEng. s.s. ,.Holmpark", gez. Paulsen, van ker-Baan en kind. mej. H. Dekker, mr. E.
Saigon, Agt. N.I.S.H.M.
,
van Delden, p. D. Dijksma; p. H. Donck,
Jap. s.s . .,Nagoya Maru", gez. Jo,shihara, J. Dragt, W. van Duijn.
van Yokohama en Cheribon, Agt. N. Veem.
J. van Ek.
N.I. s.s. "Both", g-ez. COl·ten, van CheriB. J. Garfunkel, mevr. Garfunkel, H. Geebon en Pamanoekan, Agt. K.P.M.
len, H. Geerarts, G. H. van Gorkum, mevr.
N.I. s.s. "Op ten Noort", gez. Hes, van van Gorkum en 2 kind'cren, J. B. GoudSoerabaia en Muntok, Agt. 'J;C.P.M.
schaal.
Ned. 5.S. "Polyphemus", gez. Brouwer, van . J. M. Harms, H. C. Hasenack, J. p. Heij·Swansea en Makas.:el', Agt. M. Watson.
blok, d1'. H. Hemmes, mevr. Hemmes en 2
Eng. s s. "City of Wellington", gez. Myles, kinderen, p. J. J. Hetem, H. G. Hofman,
van Montreal en PumanO\:IGUl, Agt. M. Wat- mevr. Hofman en 2 kil1deren, K, Hoppen,
I>on.
,
O. H. Huininga, mevr. Huininga en 'kind.
N.I. 8.S • • ,Palima", gez. Balogh, van PaMevr. M. L. Jennissell-Postma, H. Jonlembang, Agt. K.P.M.
gen, mev1'. Jongen en kind. .
N.I. s.s. "Soerabaia", gez. Boon, van PaS. K9bin, jonA. W. Knijf, jongejuffr.
lembang en Pangkalall Brandan, Agt. K,
geh, W. C. Kobin, A, J. L. Koning, mevr.
P.M,
I
Koning, J. Kossen, P. J. Kramer..
, MeL S. H. Lagaunne, G, p. Lap, mr. ~.
Vel'trokkcn 6 Dt?c.
L€endertz, mevr. L€enctertz, L. ~. van Leeuwen, H. J. Lenders, mevr. Lenders ell: kind,
.
El~g. 5.S. "Marella", gez. Donaldson, naar G. Loer, mevr. Loel' en 3 kinderen.
L. H. Maertens, mevr. Maerl'cns en kind,
Pamancekan, ,Semarang, Soerabaia, PortDarwin, 'lhursd~y-Island, Brisbane, Sydney A. A. Mahieu, mevr. Mahieu en 2 kil~del''en,
O. H. Meyer, mevr. Meyer en 2 kinderen,
en Melboul'llc.
N.t, m.3. ,.Bengkalis·', gel'.. Crone, naar H. Millward, A. Moor, D. van Moorselaar.
mevr. vall Mool'selaar en 2 kinderen, G.
Pemangkat, Singkaw.1ng· en Pontianak.
N.I. 3.S. "Gen. van SWi'cten·'. gez. Speel- MUl1'21', mevt', Muller en kind, EdmOl~d Ml1·
man, naar Sel1H\UHlg.
naut.
I ,
Mevr, Z, Neoepokojewa, A. J, C. van Nie. Eng, s.s, "Holmpll.rk", gez. paUlsen, 11aa1'
nes, mevr, de Wedmv'e J. Nikkel - Poolen
Durban.
.
N,I, 8.S. "Op ten Noort", gez, lIes, naar en kind, mej. p. J, Nikkel, jongeheel' H. J.
Nikkel, R, Nolen.
\
Semarlu~g en Soerab~ia-,
I

I

.c.

Batavi:\ I 126 ~I.
17.30 Lichte gramophoonmuziek (zendel'd
PLP el~ Soel'abaia 1),
18.03 KinderhaUuurtje,
1a.4.0 HolJandsche 1ietijes,
19.00 Persb'crichten
19.20 Danslhuziek.·
19.45 I Populair allerlei.
20.10 Engelsche convcl'satiecursu3,
:W.JO Seneus concert Nirom-Ol'kest,
21.30 Pl1ohi isportpraatje.
21.50 Gramopnoonmuzlck.
22,00 Sluiting',

BataVia, I 151.89
17,01
17.30
17.-15
18.01
19.00
"

20.15
20.30
21.15
21.30

21.'''')
22.30
23,00

I~.

,V.

~I., B:\t.Wl;\

II 61.66

~I.

Gramofoonmuziek.
PersOel'ichten.
, ~
Ul'amOfOOlunuziek.
Gevarieerd programma,
Z'endingsadvent-avond door de N, I.
e.R.O.
,
Gramofoonmuziek.
.,Die lustigen Weibel' von Windsor",
Uramofoonmuziek. .
Phohi-relay: Sportpl'aatje,
Symphonie No. 5 ill E-mol "Aus
aer neuen Welt",
Tango's ell rumba's.
Bluiting,

Bandoeng II 103,

P~lll

f

18.00 Krontjongmu~iek.
1a.30 Wajang-orangtooneel.
19.00 Nienws
19,15 Klucht' met Soenlaneesche liedel'en,
19.30 Maleische liedel'en met zang,
20.00 Javaansche zang,
20.45 Balineesch'a liederen.
21.00 Gmnbang-Ol'kest,
B:\lHtoeng II 103, P~IN 29, YDC 20
22.00 q~mbang-Ol'kest.
2230 Malelsche liederen uit Sillgapore,
22:45 Arabische mUliliek.
23.00 Sltlitin~,

Phohi
21 00
21:05
21.10
21.20
21.30
21.50
22,10
22.30
.22.50
23.00

25.57 ~I.
Willlelmns,
:
Gramophoonmuziek.
Persberichten,
Gl'amophoonmuziek,
Spol'tpraatje,
Cello-l'ecit"l,
"De Encyclopedisten", Causerie.
Cello-recital, f
Dansmuzrek.
Sluiting.

Dnlldoellg I). 1\1. ,Y.
58.03 M. en 90.63 M.
17.00
18.00
18.20
18.40
19.00
19.30
19.50
20.00
20.30
2100
22:30
23,00

'rhe'cmuziek,
Gramofoonmuziek,
Dallsmuziek.
Persbel'icllten. Op 90 oM.: Muzik~al
programma.
Aceorc.''Conist; afgewisseld met Ne·
derlandsche cabaretliedjes,
Causerie'
Hel'aldiek"
Vroolijke' n{~U'scllen. •
SentimentE'Cle melodieen.
Duitsche stemmingsll1uzie.k.
Vioolliteratuur en llluziek.
Barnabas von Gec~~y's ol'cllester,
Bluiting,

NirOlll
11,00
17.30
18.00
18.20
19.00
19.2Q
19,30

~OIOQ

(l\lalcisch)

ZeJ1(le~.s:
20.3~

18.25
18.30
19.30
19.45
20.25
20.30
20.45
21.30
31.45
22 00
23:15
23,30

•
Orulerwijs

ZC.CSCll
D~E 16,89) DJQ 19.6.1 (VOll\

uur), DJB 19,71 en DJA 31.3~
Volk5lied,
I
Lichte muziek,
Nieuws (Engelsch).
Lichte muziek.
Gl'ceten aan de luistel'aars.
Nieuws en ecol1omisch ovel'zicht.
Muziek en poezie.
Nieuws en ecollomisch overzicht
(Eng, DJE en DJq, Ned, DJA en
DJB),
Hadio-journaal.
"Die l'-'l'~dcrmaus".
~pol'toverzicht,
Sluiting.
I
I

B. D. ,C.

Zentlers: GSII 13.91, GSF ,l9.8'~, GSa l6.81l
Batavia II 190.
18.30 Big Ben, "The house fairy"1 hoor·
Katja1>l en. fluit me~ zang.
spel.
Javaansche gamelanmuziek val\ het
19.02 "The policeman's lot", causeri'c:\
Tjakran.Orkest,
19.17 Haydn Heard met zijn Band.
Gambang-kl'omongmuziek.
19.45 The Western Brothel'S.
Krontjongn1Uziek met z'1n8'.
19.55 B.B,C, Northern..Ircland-Orkes~.
Nieuws
20.30 Nieuws en mededee\ingl~l.
Maleisc'he l1edel'en,
20,50 Verslag crlcketmatch.
Beantwool'<iing rapporten,
21.05 Dansmuzl~k. I
•
Qamban;J·Ol'kest "Ngo lions L:lUW",
21,13 ijltt1tiui.
' I ,

I

'c

ci

A.

J,

f ?lJ

"'I

18.2:)
18.30
19.30
19.4J
20.15
20.45
21.30
21:10
21.50
22.00

Volkslied.
Concert (relay Radio-Paris),
Nienws (Ellgelsch).
Concert (vervolg).
(
I
Nieuws,
Concert (vcl'volg).
Causerie.
Voor de dames,
Koloniale koersen. '
{:oncel't
met solis ten (vocaal en
instrumen taal).
\
2325 Koersen,
23.30 Sluiting.

.,

IlolllC (E. I. 1\. 11.)
Oolflengle 25..1 1\1, Azie~uitzt'm1inlr
20.30 Nieuws,
20.40 Piano-concert.
20.50 Dames-causerie,
21,15 Nieuws (Engelsch),
21.30 Vocaal en lllstnunentaal concert.
22.15 Causerie.
22,30 Nieuws.

NirOlll
J3abvi;\ I 126 M.

'\

Overgepl. v/d 2de H. I. S. te Malang naar
de H. I. S. te Poerbolinggo de onderwljzer
MAS SALADI.
Ingetrokken het besluit, waarbij' de Eur:
hoofdond'erwijzer L. VAN DER LINDEN is
overgeplaatst van de Eur. school te Depok
naar de gelijksoortige school te Pladjoe.

I

Zender 'rp.\ 2, 19.68 M.

-15

,
~uc::_ : __ ~t£ ---... ~~~~..~'~~~

Familie-Berichten
---.....

Pnris-Colonialc

17.00 Chineesclle muzi'ck.
17.30 Soendaneesche gamelal1muziek,

----~~P.~.....~

Belast met tie waarnernlng van de betrekBlnnenlandsch Bestuur
king van leeraar bij de K. W. III school te
BataVia, D. LENDERINK, ambtenaar b.w.d.
uit
Europa
terugverwacht, tevoren wd,
Eervol ontslagen uit 's Lands dlenst, de
leeraar bij de H. B. S. te Bandceng,
gewezen commies bij dsn kantoordienst van
Eervol ontheven van zijn tijd, tewerkstel- het Blnr enlandsch Bestuur in de residentte
ling als Ieeraar bij de K. W. III school te Benkoelen W. E. A. PATTIWAEL.
Batavia W. H. J. VAN DER STOK
l I t rl
Wegens zevenjarlgen dienst negen maanEervo onts agen uit 's Lands diens , oe
g'.:wezen commissarls van pohtie 2de klasse
den verlof naar Europa verleeud aan mevr. bij de stadspolltle toe Batavia l\let inbegrtp
J~ M. E. VE~HAqEN geb.~loell LETTiNGA, van Meester-Cornelis resldentie Batavia,
Eur. hoofdonderwijzeres blJ de .Eur. lagel'.~ provmcle west-Java- W, K. J. BATTEN.
S,cl;C.Ol teo pem~lang, met bepahn~, d,at ~lJ
Vel'leend, wegens zesja;:ig'cn dienst acht
l!aal betlekk1l1o den 16den Januan 1,937 ,mIl maanden verlof naa1' Europa nan den it~
nederleggen. . . .
spectem van politie lste klasse in het gou:,egens .zesj~l'lgen ~lenst ~cht maar._~e!l vernement Atjeh en Onderhoorigheden N.
v;l1ot na.a. EUlopa ~:l1.~en~ ~~n J. MON.r?~ J. ERMERS, met l:I.::palir:g, dat hij zijn be\\d. Em. ho6fdond~.lWIJzel blJ de openb,ue tlekking zul nederleggen op een doot' den
lV~~ll?:-:SChCOl te .c~ellbon, met bep.allll~, dat I Resident, bela.:t met het testuur over het
hlJ . zlJn betrekklll o den 16den Jull 1937 zal gauvemement Atjeh en Onderhoorigheden
l:en'crleggen.
nadel' vast te stellen datum in d'~ tweede
Op vel'loek, met ingang van 31 December helft van de maand Juni 1937,
193ti eervol en met l'echt op pensioen Ult
V I
d
. . ~ . kt
'"
1f
, L d d'
ttl
' 1\ •
er een , \\egen;:) Zle e een jaal vcr 0
~~l'drtt.efritfFj.J@Ullwr:.~ S ~n? lens on sagen H. VOGEL~A.l:lG, naar Europa aan den hoofdinspecteur van
ambtenaar
111 Eupoll·t;e
biJ' de'stCldsl)Olitl'e
te Bata"ia
Il'''t
1'1'
OoStll1dlSch
.
.
d,' . t't op
I k wachtgeld
..
d d'
.J.
..
•
••
.~. - lopa velceven a .a.1 ;).e l~ waalnemen
1beo:yrip van ME'ester Comelis (residentie BalEctem, van. ~~n olln'21'00~W del' cpenbare ta~ia) G. J. PETERS, met bepaling. dat
Holl. ILl. K\\e~Ks.chool ~e Soerakarta.
hij zijn betrekkin~ zal necterleoaen op den
f
We~ens zesjal'lgen dlenst acht maanden 3sten December' 1936.
00
verlo! 11aar Europa vcrleend aan dr, E. A.
-~KREIKEN, leeraar bij de H. B. S, en A.M S.
tc Semarang met oepaling, dat hij Zijl} baWallen der Illfallterie
BA'l't\VIA
tl\;kkil~g den 2den Juli 1937 zal nederleggen.
o e b 0 l' en'
Wcgens zesjarigen dienst acht maanden
. Wegens zesja1'ig~n onafgebroken dienst in
.
verlo! naal' ElU'opa vel'leend a,;'\11 J, A. G. Nedel'1~cdsch-Indle ach.t maanden verlo~
,
3
•
MILTENBURG, leeraa1' bij de H.B.S. en naar Europa verleend, .mgaande 1 Januan
~~ Nov. W. v.~. 18tC'~1 --:- M. J. H. BUlS (d>. A.M.S. te Semarang, met bepaling, dat llij 1937, ~an den. lsten IUltenant D. N. PUN 20
" J . J. E. Evelhald - H. L. Vog\ilsang zijn betlekkit'g den Isten Juli 1937 zal ne- TER, 111 garmzoen te Tapa-To.;an.
(d).
der1eoaen
C k 't'
bIt
t d
. 1p
26
" p. G. H. R. Zuyderhoudt - M.
\vec:.,~ns· zesjarigen dienst acht maar.den 1 t k ~~l ~1!1'J de as l~e r I!~ ~fr;~~~n~~tt
W C Smits (z).
verlol" naar Emol)a. vel'l"end aal;
J ~~N orpsd l~do
atl., d 1Ir\1°O .27 " ~.;
Donskoy - N. E. Smirnoff SCHRIfNER, leeraa; bij de~ H.B.S: ellooA,~1' no;mJnkOl~pS
~~ e~~~E~JmgeV~'k O~JB:
27
P 'H T
Li
H
N' ()
S. te Se,marang, met bepalll~g, dat hlJ zlJn NOU zijn voor heril1l~el'ing" bij het. Lecrei'
" W. {. tan I11 Bong
1(0) z.
be trekking den 2den Juli 1937 zal ll'cdel'- gevcerd
"
0
29 "
. I ar man - M . enus z.
IcO'oen
.
29
W. A. Antoni - A. ~. F. El~gelbregt
op' verzoel<. \'r'egens overtolligheid, met
Ecol1omische Zaken
(d).~
.
ingang van 28 Februari 1937, eervol en met
29 ,,~_. C. Roosen ~ S. ~. TOlll (Z)'.
recht op pensioen uit 's Lands dienst ontMet. eervoUe onth'2ffing van zijn tel' be28 " Ill. A. v.· Kopl.Jenhaoen - E, Raaff slag'cn mevl'CUW G. H. M. POULIS gebol'en
(d).
.
.
VAN
TULDER, Oost-Indisch ambtep.ares schikkingstelling van de Provincie OostH. M. Hilleblandt - Tan Ang Nio op wr\chtgeld in Europa vertcevende, laat- Java, wegens zesjarigen diel~:;t acht lllaan·
30
.c'en verlo! nau Europa verleend aan dr. C.
(Jd)A' D"
.
S M L
t (ct) stelijk Eur. hcofdondel'wijzeres bij het openb. P. A. DIEBEN, inspecteur bij den Burgei··
'W.L.O.
1 Dec. . . JlanZ0l1l~ -- . J . . asu
2
J. p. A. v, Roolj - A. A. F. Jaspers
Bel.ast met de waal'l1eming van de betrek- lijken Veeal'tsenijkundigen Diel~st, tel' be'
schikking g'csteld van de Provincie Oost·
(d ) 'L
'
C W
P tt' , () king van Em. schoolhoofd en geplaatst aan Java, met bepaling, dat hij zijne betrekking
1 .. C . eoy~en - "
. v. • 21_. Z ~ de Eur school te Kraksaan J P NAES3
" H. A. v. I!'ranquemont - Dunnem. SENS, ·amJ)t. l)uiten werkelijken' dienst uit zal nederleggen op 2 Juli 1937.
(Z)."
,
'
Europa. teJ.·ijgVel'W~'l.CJlt.
l\lijllbouw
3 ". J. E. Blangert. - W. A. Ph. C. rhoMet intl'ckking yan zijn overpl'latsin et
len (z)"
l1aar de Eur.' school ~e ~raks~an; overge~
2
" J: l~. v.d. Weter1l1ge Buys ,- A. plaatst van de Eur. scnool t!3 Tjiaedjcel'
Beno2n1d
tot mijn)?ouwkur.dig opzichte.r
~~k~~a ~di
. _ A A Q 11 (d) naar de Holl. Inl, school te AmQartlwtl llet 13te kl. p/d dienst v/d Mijnbouw en- &'esteld
3 " B l·S ., . "apre A A Gil~epe! (z)' wd. Eur, ~choOlnoo!d, A, A. M. H. DUMOU
tet' i?esch~k~in~ Va!l dep: :r..,eidE?r (ler Bo~kit
3 II
•
onepOtLe
.,
' LIN.
.
.
Asamstaenk,olenmjjnen~. H: 9HN.fE{JIN,
Belast met de waal'llemm!J del' Qetr~klpn~ ambter.aar van buitenlnndscll vcrlof tanH!"
II u w e 1 ij ken:
van Eul', §choolhoofd en gepla~tst aat) de H'l'wacht,
laatstelijk ~l1ijnbouwktln~Ug opEur, school t~ ~lawi, W. A. FOUWLEH., zichter bij ·g-.:noemden dienst
fiml.>tenaal' bt~iter}. \yer}<elijken ~Uel~st 1.J,it
. . '
1 Dec. H. D. de Jagel' - S. Bos.
U9sChwfZeIl
Dr. A. N. J. Heijll - G. E. de Ringlt f:~Jropa terugvcl'wachp.
OY?l'geplaatst Val) ~e JI. I .. q, t~ T~9jng ..
de Vries.
ting'J! )1aar di~ te ,Bindjai, het ~~r. ~~n.99lE. Houdtzagers - F. v.d. Broek.
2
aenol=md tot houtvestel' en als zoodanig
hoofd W. 8'r~.EO~NOA.
.
~. B. Coemaet L. Tholense.
2
t'?r
1)~3Chik!<ing gesteld van den advisem
_Owl'geplaatst
V'J.l1
d~
a,
J.
S.
te
J3indj~i
J. F. W. Snel - Reindersma.
2
y::m ~el~ p'i~n~t del' Q<>s::chen in d'~ Buitenl:aar die te Tel.>ingtinggi, .h~t WP, scho6~ gewesten
J. Bodar -- H. Bras.
3
9. A, VAN D~R I<UIP, ambtenaar
" H, J. de Wilde de LigllY - J. Cll. hoofd R. POllAN,
3
\'~ll
i,)t~itenlalldsch
V~l'lQf terugverwacht,
Ove:geplaatst Y~n. de lste E\J1'. schoql· B
Alex:ll~der.
te Semarang naar de Bur, school te Blora laatstolUk houtvester bij den Dienst van. het
3 " J . C, Baan - H. Robbe1'S.
de Eur, onuerwijzeres voor de eerste twee Eoscllwezen,
H'!1ooltijden meJ. H, E, SNELLEBRAND,
Overleden:
Bctlstingcn
Tijdelijk werklaamgesteld als l"loofdollder·
. wijzel' SQEMARNO, thans tijd, ondenvijzel'
2'1 Nov. H. J. Persijn (v) 65 jt'.
Belast met de w~arneming van de beh'ek,
bhjveude hij teJ' l)oeschikking gesteld van pe
27
" K. Oh (v) 5 mnd.
.,Vel·een. voor Ol~denvijs aan doofstoml1l'~ en king van adjunct controleur voor de belas30
J. W. Tambajong (m) 56 jl',
tingen
te Singkawang J. 1<. MARTEAU,
slechthool'ende kindel'en. in N. I." te Ban·
30 " A. E. Dekker (v) 7 jr.
doeng.
,
commies veor de belastingen aldaal·.
26
"M. H. C. Jal~SZ (v) 67 jr.
Ovel'gepl. v/d H,r.S. te Poel'l)olinggo l1aflr
Belast met de waal'neming van (i'a be trek·
27 " J. e. Dohmen (v) 38 jr.
de 2e H.I,S, te Mali,lng cj.e pndenvijzer ED. king van adjtlnct inspecteUl" van Financien
28 II M. J. Sahertian (m) 2 mnd.
to \Veltevreden 1111', H, W. J. BOSCH,
ALIMOERNI aI, PAR'!'OKOESOEMO,
1 DeC. ChI', J, vall Goens (v) 78 jl'.

Priok 99

. Bandoeng II 103

19-9-G·... VIERDE BrAD

-- --_..

Off. Berichten

J. Mac Queen, mevr, Mac Queen,
Mej, C. E. van Raadshoven, C. J. Rameau, mevr, Rameau en 2 klnderen, L. M.
Reuvers, G. K. I!'. Rocding, D, Rodenhuis,
nrevr. Rodenhuis en: 3 kn.
Heel' Silva, mevr, Silva en klnderen, A.
Sluymer, F. W. N. S. A. Sluyters, J. A.
Snelleman, L. P. C. Soede, K. F. Sparnaay,
mevr, Sparnaay 'en 2 kinderen, H. Sperling,
[hr, mr. J. L. SteIn, mevr, Stern.
A. H. Teesink,
,
Hr. Urquhart, mevr. Urquhart.
Mevr. vaandrager, mevr. de weduwe J.
de Vaynes van Brakell Buys - van Baal'
van Slangenbmgh, me], W. F. de Vaynes
van Brakell Buys, B. J. Velderman, mevr,
Velderman en 2 kinderen, me]. E. V-enneulen, G. D. verptoegn, mevr, Verploegh, B. A.
Verwey, Th. Vierhout, mevr. Vierhout en
kind, C. J. J. Vintg-es, heel' Virtu, mej. B. J.
Visser, mevr. G. J. Vleoeming-Vierdag en
kind, G. v.d. Vliet, J. A. Voorthuis, mevr.
Voorthuis.
Mevr. M. A. M. Waterloo, J. W. F. van
Weelderen, mev1'. van Weelderen en 3 kinderen, K. C. B. We'2ling, T. Westerbeek, J.
Wielinga.
H. van Zutphen.

22.00 Gambang-Ol'kest (vervolg).
23.00 Bluiting,

NirOlll

B.

l00~

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

Zen<lers: GSn 13.91, GSlt' 19.8~, GSB 31.55.
21.30 Big Ben, Variet~.
2'2.05 COlH:cl't B.B,C. .Midland-Ol'kest.
23.05 Verslag c1'icketmatch,
23 20 Tommy Tune's Tours" 110 3
23:40 ::Uonald Thorne"-orgelrecital:
24.00 Nieuws en mededeelingen,
0.20 Viool-recital,
0.30 Sluitillg.

Radio~programma 's
Babvh\ II

van i\Iaall'ilag 1 December

~

2 kinderen, G. K. Prins.

Ktlstreis:

•

- ---T

NIEUWSBt.~~D

Heel' Perei, G. J. Peters, mevr. Peters en·

"ROTTERDAj.'ISCIIE LLOYD"

Scheepsberichten

--- - -

13.30 Gyn1nastiek.
6,45 Luclltige gramophoonm\l~iek,
7.00 Gramopl1oonmuziek (alleell over de
5 archlpelzenders),
11.03 Kookpraatj'c.
11.30 Scri'euze muziek.
12.QO Weerbericht.
12.03 Lichte muzlek.
1230 Matinee Nirom-Orkest.
13:20 Persberichten.
13.30 Vel'volg matinee Nirom-Ol'kest.
14.00 Dansmuziek.
14.2() Persberichten (hel'haling),
14.30 Sluitil~g.
18.30 Engelscl1'~ taalcurStl3,
18.30 Populail' allel'lei,
19.00 PCl'sbel'ichten.
19.20 Verkorte opera. "La Boheme",
2Q.10 Avondwijdmg <I, K. R. 0, SJ,
20.30 Licht programma Nil'om-Orkest,
21.30 Populail' programma,
22.00 Dansmuziek.
22.30 Populaire gramophoonmuziek (zendel'S PMN, Priok, SC'crabaia I en
YDC),
23.00 Sluiting.

B. R. V.
na~lVf;l,

I 157,89

~l'J Ba~'lvf;\

7,00 Ochten<1conccrt.

8,30 21Hlt1l1!r,

-

I

II 61 16B M.

10.00 Gral11ofoonmuziek. (Alleen oI) lla·
-Cavia 1),
11.00 Vel'volg gramofoomuziek.
~4.00 Dansllluziek.
14.30 Sluiting:
17.00 Gramoloonmuziek.
17.30 Persberichten,
17.45 Vervolg gramofoonmuziek,
18.00 Het Albert Sandler orkest
18.45 Concert in D-maj'2ur VOOl' cello en
orkest (Haydn),
19.15 Radio-praatje.
19.30 Het Don KozakkenkOol',
20.00 Propaganda voor de Weermacht-~lC·
tie. Rede te houden door dr, W. A.
F. Stokhuyzen.
20.20 Gramofoollmuz~k.
21.00 Propaganda voor !de Weenuacht-act:'e, Rede te 110uden d001' dr, R.
Soera'tmo (in het Maleisch),
21.20 GJalllofoonmuziek,
22.00 Dal~smuziek.
'':'
I'
23.0'0 Sluiting,
I

Ver!{ccr en. Waterst:1at

Bencernd tot. .Iste commies bij het riepartement van verkeer en waterstaat, J. CH .

I

K. DE BIE, ambtenaar van buiterilandsch
verlof terugverwacht, laatstelijk commies bl]
idem, tewerkgest'eld bij het Verkcopkautoor
van's Lands Mijubouwprcducten te Batavla,
Benoemd tot adjunct ref'erendaris bij het'
Departement van V'crkeer en Waterstaat
mr. L. F. SAARLOOS, a mbtenaa r van buttenlandsch verlof terug VCl wncht, laatstelijk
adjunct rererendarts bij genoemd Dep~ll'te
ment,

Belast met de waarneming del' betrekking
van comm.es bij de weeskamer ' te Soerabaja G. TROUERBACH, ambtenaar van
buitenland~ch verlaf
terugvenvacht, lull. tstelijk commies bij d,~ Weesk::uner te B.ltavia.
i\IHibil'e

18,30 p.C,J. oll' 19.71 M.

, ZeeSell
Zel1l1ers: Dn~ 16.89, DJ(l 19.63 (v;\ll
20,30 uur), DJ8 19,11 fll DJA 31.33

(

"

IVERE

~~~~~~rpt~~~~ ~~t".¥kA~~psergcant-majoor
.

00

'

•

l\I,l1'llle
.Overgepl. vlh gouvel'm:ments S. S. ,Arend"
te 'l'andjol)g Priok, r.aar het gouvel'l1el1l'ents
Motor~chip "Reigel''' te Ambon, de wd. 3de
officier J. A. WELCKEH..

Werkzanmgesteld als \·.:rificateur de amll- -'
tenaar 4de kl. te neb-wan R. p. OVERUEEl<
BLOE.\I rboeld1cudo-t·).
•
Werk:,uamgesteld ais i~oekhouder de am\)·
tenaar 4de Idas:~ te Belawan P, W. MAS·
PAI'rELLA (vil'ificatel\l').
9vergep\' van ~am~rincta n\\~1r Bandjerma'5in L. DE I;JRUIN, gediplomcel'd dottanek01l1m:'cs (velificatettr),
Qv~r.~\lP,L van Bnndjelluasin naa1' S~'\lna
rinda R, SOEWAHNO, gediploll1eel'd dou~ne·
kommies (vel'ificate\\l'),

Verlofgallgers
die zich op de lucht-maileditie van
het Bat, Nieuwsbrad hebben geabon~
neerd, zenden ons ongevraagd de
hoogsfe roftuitingen,

Aantrekkelijk !

Modern -

Abonnementen f 3,- per kwortool
(buitenrand f 4,-·).

Iloluc (.E. I. 1\. It)
(lolfh,~,llgte

20.30
20,40
20.50
21.15
21.30
21.45
22.30

25.\

~I.

i\zle-uH:zemlinr

Nieuws.
Concert <in.5trumentaaD.
Causerie.
Nieuws (Engelsch).
Nieuws (Chinee~ch).
Vocaal E:'i~ instrumentaal conceIt.
Nieuws.

Volkslied.
J
Lichte muziek.
Nieuws (Engelsch),
l\NDERE ZENDEHS
Lichte muzi'?k.
~().25
Groeten aan de lUisteraar3.
20.30 Nieuws en economisch overzicht.
Nirom: Buitenzorg 182 M., Chel'ibon 105
20.45 Concert.
M., Pekalongan 92 M., SoekabO'cmi 193 1\1.,
21.15 Volkszang.
Bandoeng 120 M., en. de i\rchipelzenders
21.30 Nieu 1V8 en economisch overzicht Bandocng
(Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) en
(Eng.. DJE en DJQ, Ned. DJA en
29
M, (P M N), Soerabaia I (Y D B) 25 M.
DJB),
tusschen
8.00
- 14.30 en 31 M. (Y D A) van
21.45 Radio- journaal,
6.30 - 8.00 en's avonds, Tandjong Priok
2200 Boekbespl-eking.
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14 30 en Oil
22)5 COl'cert
99 M, (Y D A) van 6.30 - 8.00 en's avollds.
23.15 Liederel1. vari Peter Cornelius.
Nirom Oost· en Midden-Java.: Soerabai;\
23.30 Sluitillg.
II 196 M:{ Semarang 122 M., Malang 191 1\1.•
58.03 M. ell 90,63 ~(.
Djokja lii1 M,. Solo 188 M., Tjepoe 186 M.
6.R,V.: Buitelllorg 156.23 ~l., Soek~boe ..
6.00 Grnmofoonmnzlek,
ml 14:2.18 1\1.
9.00 Licht·~ muziek.
Radio- Vert Mitldell-J;wa.: 161.29 M. en
10.00 Vool'll1idctagcollcert,
~elllte)-s: GS}l 19,60, GSD 25,53, GSC 31.3·~ 88 M,
11.00 Sluiting.
i\lg. Radio Vert "Oost-Java.": 109.89 M.
13,00 Lunchconcel't.
630 Big Ben. Verslag cl'icketmatch.
en 61.29 M,
15,00 Sluitin~,
6.47
Dansll1uziek.
Luyk:s BatavIa. (OJ 143.01 M., alleen werk.
17,00 TheemuJ:ek,
7.00 "Tommy Tune's Tours" no. 3.
dagen 8~ - 10 en 5% - 8 uur.
lS.OO Werken vall Richard Wagner.
7.~0 B.B.C, Empire-Ork-cst..
Erres. W.• Java. Bat, Y, D.' 0, 4 105 M,
18.10 Texaansche zang.
7.55 "The policeman's lot", causerioe.
(regelmatig oJ.) uren. dat de overige zend ..
18.40 Persberichten. Op 90 M,: Muzikaal
8.10
Nieuws
en
mededeelingen.
stations zwijgen).
programma.
I
I
8.30 Sluiting.
Van Wingen, Pekalongan: 91.74 M., Sce ..
19.00 Dansmu:Hek,
raoaja. 140 M.. Semarallg 103.09 M., Ma..
19.20 Esperanto-cursus.
19.40 Concert door de gebroeders Stein'cl' Z~ndel's: GSH 13.91, GSF 19.82, GSC 16,86 gelang 91.74 M., Madloen 107.53 M.
Radio lIoIvast, Soeral)aja:' IS0.S M,
en hun Wiener ol'chester.
18.30 Big Ben. "Empire magazine" no. 17.
Sillgapore, Z. H. I., 49.9 M,
2.1.301 Zigeunermuziek,
19.02 Concert B.B.C, Welsl1-0rkest.
Pellallg, Z. 11. J., 49.3 M,
21.45 Opera-aria's.
20.00 Canoll Gibbons and the Savoy
Kuala. Lumpur, Z. U. E., 48.92 en 110,10.
22.00 Moderne rumba's en tango's,
Hot'?l Orpheans,
Philips-Radio, Eindhoven. elken Woens.
22.30 Gramofoonmuziek,
20.30 Nieuws en mededeelil~gen.
dagavond op 19.71 M,
23.00 Bluitit~g,
20,50 . Verslag cl'icketmatch,
Pitsburg (U, S, AJ 48.86 M. vana! 4 urn
:.u.05 Lichte muzi-ek ,
30,
:UI1~ Sluiting,
Volkel1bondszender (Radio Nations) 38.41
Nh'otn
en 31.27 M, resp. Zon\lag~ 6.09 - 6.45 en
Zenders I GSII 13.91, GSF 19,8~, GSB 31.M 8.15 - 9.45 UUf.
.
Uahtvb tl 100
Hongkong, 49.06 M., 31.49 M., 19.75 M.
21.30 Big Ben. 'J1mperial affairs". caUof 16.90 M, 15.40 - 22.40.
17.00 t{l'ontJongmuziek met Z<"\ng,
serie,
Rio de Jam,lro (Brazllil!) 31.58 M, 5.30 17.40 Ketopraktoone'cl.
:U.46 Musical comedy selections, I
6.13
uur (onregelmatlg)..
, . , .. ,
18.20 Tante Soed voel'telt.
22,15 Boekbespreking,
, .,
lUelbourne
(AustraliEn
31.55
M, Woens..
19.00 Nieuws,
22.30 Verslag rugbymatch.
dag, Donderdag, Vrijdag, Zat~rdag 17.30 -19.2Q Chineesche mUziek,
23.20 Gramopl1oon-intermezzo,
19.30 uur,
19.30 BijbeHezing vel'zorgd dOOl' dti! O.C.
23.30 Verslag cricketmatch ,
nome 31.13 M. en 25.4 M. resp. Zondag
R.O.
23,45 Dansmuziek,
Maandag,
WOl'llsdag, Vrijdag vanaf 6.30 19.50 Gewijde klanken.
24.00 Nieuws en med'cdeelingen,
8.00
uur en dageliJks 20,45 - 22.45; 6.31)
20.00 Chinee.:che muziek,
0,20 Philips Whiteway met zijn Ensemble
1.30 uur.
.20.30 Soendaneesche g~un-elal1muz~k.
0.30 Bluiting,
22.00 Sluitil~g.
i
nan~oeng II 103, Pf.P 21
17.00 Soendaneesche muziek met zang.
Pnris·Colouiale
R~DIO.NIEU'VS·
17.30 Am boneesc he li'.;deren,
Zender 'rPA ~. 19,68M.
Ba1ll.Ioeng II 103, P~lH 45
PlIonl..lJltZENDINGEN'
19.25 Volkslied,
Javaansche
gamelanmuziek.
lS.00
18.30 Concert (relay Radio-Paris).
De Phohi zul 18 December a.s. van
18.30 Al'abische muziek,
19.30 Nieuws (Engelsch),
2 U. 15 tot 2 U. 25 een bespreking van
19.00 Nieuws,
19.45 Concert (vervolg).
19,15 I<:rontjongmuziek,
20.15 Nieuws.
Johan Koning over het bDekwerk "Prins
.._
20,00 Cl1ine€sche muziek,
20.45 Concert (vervolg),
Bernhard" uitzenden, en van 3 U. 15 ,tot
20,30 Soendaneesche gamelanmuziek met
21.30 "Le mouvement social" •. ' ,
3 U. 25 een. interview, dam' denzelfden
zang.
I
21.40 Muzikale <lauseri'.?
journalist afgenDmen van den tooneel..
21.50 Koloniale koersen.
Balldoeng II 103
22,00 Tooneeluitzending IILe bourgeois schrljver Ben van Eyssel:steyn, auteur
au:< champs".
22,00 So'cndaneesche gamelanmuzlek (vel'·
v~n IIUit het leven del' OranJe's", aldus
23,25 Koers~n,
volg>,
.
selnt An~ta \tit Den lIaa{j'.
:13,30 S~"lt1n~.
18.25
13.30
19.30
19.45

IJantloellg !). 1\1. Y.

B. B. C.

(1\Inlcisch)

••

L

h

23,9Q sJu1t i11i, .

i

Dienst

Me~ ingang van den dag na..~ien van ontS~heplllg ii~ Nederlr..~ldsch-Indi~ be~l~emd to~
l'~l~!gel1a~Sl~~ellte blJ'l~el~ hGSpl~aa.d!·2nst en
gep.aatst blJ het ml.ltZl.1f hospltaal te MaJanO' mevr de \V3d G M M VON DEVIi' KI ET~E ,: _.ll SI· . D
.,
.
.1t ' ,. de1111Po ver.ot
V~l-:
wac ht g~).
Keeren"d evan' IJ)er
)Ul en an sc 1
t· ' I ' t t"l"'·· Ii
b"t· kk' ,.' b "1 "d
r~;~~~ndeaa s 'e IJK (.e
"le ll,g eK et.
.
. ,
...
BeVOr?erd tot adjuaant-o~lder?fflcler-zlekenvel'p~eger de se;geant-maJoor-ldem KANNEGIETER bij het militair ho.spitaal te
Padang; tot serge::wt-majoor-ziekenv':l'ph~gel' de sergeant-idel1\ WgIJER, bij het mi.
litair hospit.1ul to Tjimahi; tot sergeantziekoenvclp:eger de bl'ig"dier~ictem VAN DER,
BURG bij de zie!"en~nl te Pont' 'l1ak.
"
..
•
.'
OV~lgel~laa~,t. v~n. het n;ll~tal~ hc:splt~al
n
te Pada 3 lHal nat te Ma~e.ano de adjulant-or~dercfficiel·-z:ekenverple'?el' KANNEGIETER en van het mllitair hospitaal te

Phobi
Vall 11,00 -

Gcnce~lmnt1ige

•
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!
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