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on 31 Maart 1905 glngen Batavia's
Inwoners als doodgewone Ingezetenen
van Ned.-Indie naar bed om den vol. genden morgen op te staan ali> "gemeentenaren'": Batavia was, een gemeente
geworden, met een echten Raad en een
burgemeester.
Het duurde nlet lang of de Burgemeester had zlch omrlngd van een gansche schare nijvere ondergeschikten, die
hem en den' Raad terzijde stonden bij
het bevorderen van het hell der gemeen·
schap.
Er kwamen technlsche dlensten: gemeeqtewerken, stadsrelniging, straatverllchting, waterleiding en niet te vergeten: loea~e belastlngen, kprtom het
groeide en blceide dat het een 'aard had.
Het zou weI zeer ondankbaar zijn om
te beweren dat wij niet veel aan het
'stadsbestuur verschuldigd zijn en nie. mand heeft' reden om zijn handen van
verbazfng ineen te' slaan over het feit,
dat de burgemeester het niet meer af
kon, toen de gemeente Batavia den
twintigjarigen leeftijd had bereikt. Er
moest een c~llege van ,w~thouders wor·
den. in~esteld .. ,...
Voorloopig nam men genoegen met
vier' "halve" functlonarissen, d.w.z. wethouders die weI, hun geheele hoofdom niet te sprek;n van hun ziel ...:..- m~ar
niet al huh tijd ter beschikking van de.
gemeente kortden steEen. Di~ ter verduldelijklng, omdat velen in het misverstand
verk£eren dat uit de resultaten gebleken
zou zijn dat men wethouders' met een
half hoofd gekregen zou hebben.
,Het duurde niet lang of men rlep om
"heele" wethouders, maar, daar de zlttende~ halve, wethouders meestal geen
kans z'agen om hun andere vijftig pro':'
ee'nt - rilet te verwarren./met- hun
"betere helft" - ook in .te schakelen,
werd deze zaak steeds door B. en W.
afgewlmoeld!
Wei werd een enkele, maal toegegeven
dat Batavia te groot voor het servet,
maar te klein voqr een tafellaken is hetgeen In verband met defunctie dezer
voorwerpen een well1eht wa~ vreemde
verg,elijklng mocht heet~n -.-. maar dit
be'teek~nde slechts dat B. en W. on?anks
hun traditioneele bescheidenheid wilden
,toegeven het razend druk te hebben.
Tien jaar hebben wij nu halve wethouders en' in het dezer dagen verschenen afdeelingsverslag betreffende de
gemeentelijke begrootil1g voor 1937 is dus
voor de negende maal om h eel e,
echte, volledlge, enzoovoorts wetllouders
gevraagd.
Wij behoeven het antwoord 11iet meer
mede te deelen, maar op ons rust de
plicht. d~ gemeenschap in 'kennis te
stellen met een andere suggestie uit' het
afdeel1ngsverslag, nL die om een 0 n •
d e r - h u r g e tn e est e r te be·
noemen, welke suggestie B. en W. weI
toejuichen.

Oe moet deze zaak niet te licht opvatten: Londen heeft misschien wel'dertig
burgemeesters en waarom zou Batavia
d'an - niet een boven· en een onderburgemee~ter hebben? '
. Onze .burgervader (zoo is de rede·
nee ring) heeft quaIltate qua zitth'lg in
tallooze eomlte's en ve.reenigingen en er
gaat geen fuif voorbij of hij moet ef
,ambtshalve verschijnen.
.
Al deze representatleve pUchten laten
hem geen tijd voor wat ten slotte in de
eerstephlats des burgemeesters is.
De bedoeUng nu is niet, zooals de al~
immer 'wantrouwlge lezer denken ,zal, dat
de onder-burgemeester het werk doet
opdat de bovep-burgemeester geheel vrij
komt voor de representatle, d~ch integendeel dat de laatste functlonnarls aIle
admiraa1s' van bevriende mogendheden
en andere ~ hoogwaardigheidsbekleeders
gaat afhalen en aUe .gezelllge bijeenkomsten en fuiven bijwoont uit naam
van den boven-Qurgemeester, die dan
geheel yrij komt voor het "scheppende
werk".'
~e begrijpt dat de onder-burgemeester
iemand moet zijn met een stalen body,
want het is te verwachten dat men den
burgemeester nog v¢el vaker zal uitnoodlgen als men weet dat hij een speciale adjunct heeft voor de feestelijke
en plechtige ziJde van het hooge ambt.

De ufgebrokcll uvomlwijding

Do Hubher-huusse

Een Onderburqemeester

\

en uus. ~J,I
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Engeland's Constltutlo-

: neeIe Crisis
Naar Havas uit Londen seint,
wordt van wel-ingelichte zijde
vernornen, dat 'mrs. Simpson
geen Hertogin van Cornwall kan
worden, "zelfs niet ,wanneer de
Koning afstand doet 'van zijn
troon .en aileen den titel van
Hertog van Cornwall wil behouden. De Koning wordt derhalve
voor dit 'dllemmo geplaatst : afzien van zijn voorgenomen huwelijk, dan wei abdiceeren en
een geheim huw'elijk met mr~.
Simpson. aangaan. '
\'

.'

Baldwin heeft gisteren in het
Lager Huis verklaard; dat het
Britsche, Kabinet den Koning ten
adnzien . hiervan' geen advies
heeft gegeven, en zich, aileen
over de door den Koning zeff'
opgeworpen suggestie van een
morganatisch huwelijk heeft uHgesproken. De uitvoerige regeeringsverklaring en het daaropvolgende rumoerige debat vindt
de lezer vermeld op de telegrammen-pagina van heden.

Er is, naar . wij vernemen, nag niet
gedacht a:ln een bepaald persoon voor
de komende vacature, al hoorden wij van
anderen kantdat eel} der wethouders
uitmuntend geschikt teacht moet worden.
Als voornaamste aanstellingseisch zal
gelden: net uiterlijk, goede manieren
en geen overmaat van intelligentle. Het
moet dus niet moeilijk zijn een goede
ondel'-burgemeester te worden.
Wij hopen nu maar da't de regeering
geen roet in het eten gooit. Dat kan zij,
want zlJ' zal natuurlijk de aanstelling
van een onde~.burgemeeste... m 0 g e~
l'ij k moeten maken, zijzal'hemwaarschijnlijk zelfs moe~en ben 0 e men.
Ons dunkt dat de thans gesuggereerde
oplosslng het Ei van Columbus op het
stuk van de decentralisatie
is. Daal' komt
\ .
nog iets bij. Eigenlijk onderscheidt Batavia, de hoofdstad, zich in nlets van de
gemeenten die slechts door het profanum
vulgus "aan de kust" 'en elders worden
bewoond. Het is weI dringertd noodig
dat Batavia de leiding, die het eerlijk
toekomt, herneemt. Op VOOl"' den onderbUl'genleester! Waarom eigenlij~ niet
twee ......... ?

K.

Ollsg~zaJltschap in Spnujc
Vcrra.ssellde Duits~he dallkbetuigiilg
De Duitsche gezant in Den Haag
heeft gistereri het' ministerie van.
Buitenlandsche Zaken bezocht om
den d'ank der Duitsche regeering'
over te brengen voor den. waardevoUen stetm, dien de Nederland'sche
zaakgelastigde heeft verleend bij de
redding van Duitsche onderdanen
u.it de Duitsche ambassade te Madrid.
/)

Tot zoover €en Transocean-tele~ram'
uit Den Haag, waarv~l1J wij niet vee1 be.,.
gl'ijpen. Totheden waren de schaarsche
berichten over de positie van onze. diplomatieke verteg€nwoordlging In Spanje
verre van aangenaam. On~e gezant is
reeds in het b'egin vall deli' burgeroorlog
uit Madrid ~ertrokkeneh onze, gezantschaps-secretarjs', die, 'vervolgens als
zaakgelastlgdeoptrad, werd op .hoogst
onb~hoorlijke wijze dQor de M~drUeen,sche politie behandeld. Daarna. werd nog
gemeld, dat onze diplomatleke vertegenwoordiging tijdelijkin consuhiire handen
overging, en sindsdien werd niets meer
vernomen. Feitelijk zijn de dlplomatieke
betrekkingen tusschen de oude(roode)
regeerlilg ell:' Den Haag verbroken.
Het Transocean-berlcht komt derhalve
weI zeer onverwacht, en a,ls het juist is
(waaraan men niet kan twijtelen), moeten wij aannemen, dat ons gezarttschap
in 8panje een andere rol heeft gespeeld
dan men moest vermoed~n~

De Lolerij.'feslcase
Het vonnis van den raad van justitie
te Batavia, waarbij A. K., koopman, wonend~
alhier, ter zake van: "het' te
koop aanbieden van aandeelen in eene
loterij, die buiten N.r. is aangelegd of
wordt gehouden" (Lotislco), veroordeeld'
werd tot f 1 boote, is door het Hof in
revl.s1e 'bevestigd.
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I. I{. R. O. S. zegt Aig. Ofnroeplelder het
Omtrcnt het
Industrlallsatle-plan,
vertrouweu cp
waarover wij herhaaldclijk hebben be-

In Londensche ruhberkrlngen heerseht
- naar Aneta seint - algemeen de verwachtlug, dat in' de 15 December a.s.
te houden vergadering van het rubberrestrtctie-eomlte zal worden besloten
tot verhooging van het productie-contill gent. ~ien' meent, dat: zulks eehter
niet van Invloed zal zijll op het tekort
ann rubbervoor Ioco-Ieverlngen.

nummer »un hetleti
BUfflENLA."tO

lietda,gelijk~ch bestuur del' IK.R.O,S. richt, kan thans worden medegedeeld

In Londen koestert men nag steeds groote
dat na de terugkeer van den heer lIart verwachtingen van de rubber-hausse, doch
(Iudlsche
Katholieke Radio-Omroep
voor de tin-quota wordt voorzfchtlgheld aan!
I t ' d d' t h t' '. I bi'j bet, plan in behandellng is' genomen en geraden.
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sc h njven van
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verschenen.
tot de Nlrom-Dlrectle, den Raad, van Ad-' alte langen tijd aan de regeermg zall
.
.
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• id'
,.kunllen worden voorgelegd, lIet gaat
'
BUITENLAND
VIes en e ll·om-Oml'Gep.e mg naar
.
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aan.eldlng van d a op27 october'l.l.af- zooals men weet zoowel om de orgam-. Bezorgdheld over ever.tueele abdl~ati.e van
d 'jdi'
"
satle van het kleinbedrijf en van den Koning Edward. -:- Rede van BaIdwm. in het.
Aanhoutlende vraag wordt voorts ver- ge b r .-k'
. en avon WI ng.
\
•
Lagerhuls .- V'2rklaring van Mrs, SImpson
arzet daarvan, als om een aantal obJep- wekt verrassing in horkrtnsen. - Drelgend
wacht tot Maart 1937 en bij de handAan de Nlrom-Dtrectle wordt ver·· ten die in aanmerklng komen voor het offeJ::1sief tegen Madrid. - Chineezen maken.
having van' de huidige productle-capazocht :
\V£.stersch grootbedrijf. Naar sehattlng vordennsen in Chahar,
citeit wordt lliet aangellomcu, dat ~l'
zou bier nog ruilllte zijn voor industrieele
BIJBLADEN
eell" prijsdaling zal illtrcden.
.
.a. _ aan Pater Burgers op eenlgerlel wijzc ondernemillgen, werkende met inheelllUit Amsterdam WOldt nog, geseind,
Ret Derde Bh;d: Ret anti-Komintoern-.
genoegdoening te' (doen) ve'rschaffen sehe groll~stof(ell en kraehteJl op un
pact en Judie, doo1" Villanus, -::- AllerIe! ult
dat de rubberl>rijzell aldaar he4en van
voor de hem aal1gedane bejegening ; peil, \~ardoor de eon.eull'entie met elkell Nederllanld ,en het BUitenI.Cndl. - Lucht·
:~ tot 1~1 cent hooger noteerell. Ge- b, een andere p-erscon of instantle
vaart en Autornobilisme.
impQrt mogelijk is, met een jaarproducRet' Vierde Blad : . Sportnieuws.
llleelld wordt~ dat Amerikaansche be-;
(men denkt hierbij aan de..pt>l1tieke tie tot eell bedrag , van 70 m~m., dat is Sch'cepsberichten.
- Personalia. - Radiolangen den prijs opjagen 'Olll de beslis-l
rechercne, w,elke uit den aard van ongeveer eve'llveel: als de; industrieele programma's.
sing van het rubberrestrietie-comite op
haar taak' en op grond van haar er-, produetie in deze bedrijven thalls be15 dezer te be"invloedell.
varlng daartoe ~angeweze-n schijnt) draagt.
'te 'belasten met de "pollt1eke"be..
De . 'fin-reslrlclie
De geheele industrieele produetic van
waking der N..I.R.O.M.-ultzendi~g.
Java, w~'\l'!Van de huisvlijt verrew'eg het
De loesland van den PallS
Quota-vcrlaging urgent geaeht
\
Voor de motiveering van dit verzoe~ voornaamste deel uitmaakt, bedraagt
Tegellstrijdige berlchtcn uit Route"
(waarvoor de steun van den Raad van thalls ougeveer 260 m.m. gulden.
Naar Reuter ult Londen seint, hebAdvies wordt gevraagd) verwijst het beben de bekende metaal-ma,kelaars ,Vi-----.
Naar Havas uit Rome seint,publ~ceeft stuur naar een brief, ,aan den Nlrom··
vian, Younger & Bond gisteren ee~ eil'de Osservatol'e Romano een communique omroepleider zelf, waarin na een zeer
culaire uitgeg~ven, waarin het volgende
De "Van der Wijck"
met de mected.eeling, dat de toestand val}.', uitvoerig be~oog een aantal conelu.Si.~S
wordt ll\~degedeeld!
.
~. getrokken, worden, waarvan de VOOr!
den Paus is verbeterd.
'I naamste lulQ.en dat de f;1lgemeene omCommissie-ollderzoek bijna kJaar i
"Vlij geyoelen, dat het int~rnatlonale
Transocean meldt daarentegen uit. roepleider d30r zijn optreden "de toch
Het onderzoek naar deoorzaak ,van tin-comite, na gehoor 'te .hepben gege-'
Rome, d'at de toestand van den Heiligen ; reeds moeilijk te accepteere.n bevoorVader noO' niet is verbeterd. Door het i rechte Niromposit~e in onze radiowerel<1 het ver.gaan van d~n K. P.M.-stoomer ven' aan· de luide protesten' van Ameri~. . .
.
i heelemaal .ondraaglijk heeft gemaakt".
vool'tduren van ,de c!isis is d,e l1c~aams- en ,dat men "geen vertrouwen meer stel~ '"Van der Wijck",' dat phiats heeft door kaansche eonstimenten, door ,de laaU3te
kracht van den tachtigjarige vermin- ,len kan in den alg.omroepleider voor wat een interne commissie,' aangewezen door flinke verhoogi'ng der tin-quota, de si- '
derd, zoodat ht!t, steeds' onwaarschijn- betl'eft zijn taak alseensor der onder de de genoemde maatschappij onder voor- tuatie zeer weI zo'u kunnen eonsoUdee·
lijker wOl'dt,' dat Z. H. t<hed:en het ver-' toe:gep~,st~ bepallngen val!ende uitzen- zitterschap van den kapitein ter zee ren, wanneer het de quota weer verlaagleenen vall audH~nties zal kunnen voor~- dingen .
J. A.. S 0 n ne n b erg, zal eerstdaags de tot het pen, waarop het noodlge me ..
zetten. Del Paus ligt reeds drie dagen . Overigens zeggen adres.santen dat het! worden beiHndigd. Er zijn ruim dertig taal wordt ,opgeleverd zonder dat daar..
te bed en de crisis schijnt stationnair niet hun bedoeling is, den heer Ku~ters getuigen gehoord, en het verzamelde fel- bij een Yoorraad wordt gevormd, die
moeilijk hanteerbaar'zou worden".
'I
te blijven. 'In verband hiermede dreigt ontheven te zien van zijn positle als tenmatetiaal zal waar~chijnlijk
het. gevaar dat de ziekta· van den P~lIs' algemeen Nirom:'Omroeplelder.
Kerstmis bij de K.P.M.-directle in dos·
In', de /clrculaire wordt er voorts op
v.alb .langen duur zal zijn.
'.
Tenslotte verklaren de ,schrljve,rs (met sier-vorm word~n ingediel1d en daarn~ gewezenj .. dat de verwa~hte ~oorraad ..
'\':,' r:Jname Pater. C. .V. d. Linden 8.J. ~n Th. eventueel ter beschikkipg ,van het hoofd- stij-gi0ll' met 1000..t9n. tege~, ulti~~. De..
•
, G . van Leeuwen, resp. voorzitter en se':': karitoo'r'voo'r-'alscheepvaart worden ge-(i;n werel<\voorraad zal bren::'"
.'
.
De. Sodafabrlcage
cretaris van de l.K.R.O.S.), dat zij zieh steld.'
geri
op
een totaal van 23.000 ton, het..
in geen geval neerleggen bij het .oph'egeeI1\' de laa't.ste l1miet Is van het inter..
In de plannen tot opricl1ting van een den van den omroepleider . tegenover
Het onderzoek heeft tot gusverre
sodafabriek hier 'te lande komt thans Pater Burgers, nooh bij de mogelijkheid
natiQnale tin-comite dat veronderstelde
uitgewezen, <Jat het personeel van de
schot. Men mag aannemen dat de ves-, van herhaling daarvan tegenover ander'e
te streven naar een voorraad van 23
"Van der Wijck" geen bepaalde {ou.
..f ,waarVOOl' d e I.K.R.O.S.-sprekers.
tot 25.000 ton. Wanneer de huidige, quo ..
tigmg
van zu lk een be d rlJ
ten heeft gemaakt, waard'oor de
ta ongewijzigd bliJven, zouden de voor ..
grondstof - ZOllt - in overvloed aanAldus, samengevat, een communique
ramp zou zijil veroorzaakt.
raden, in het eerste kwartaal van 1937
wezig is en de noodzakelijke eleetrische' d~t wi} heden ontvangen.
Het duik-onderzoekzou heden worden wei met 2.000 'ton per maand kunnen.
stroom thans tegen behoorlijke voorwaarden kan worden verkregen nu spoe.
Het treft Ons. daarin den, naam van voortgezet na' een dag oponthoud, ver- stijgeil, zooda t ultimo Maaa-t 1937 de
..
'
'.
Pater van de,r Lmden genoemd te zien,
dig haar beslag zal krIJgen. Het bednjf i die lid is van den raad van advies van oorzaakt door diefstal, van de markeer- wereld·voorraad 28 tot 30.000 ton zOu.
wordt, volgens de daartoe strekkend,e de Nir611l, welke zooals een destijds ge- boeitjes, welke de. uiteinden van het wrak bedragen, hetgeen belangrijk meer Is
plannen, in de buurt van Soerabaia op- publiceerd communique meldde, una- aangaven. Dit werd ontdekt, toen de dan 'de handelsbehoofte.
gericht, e~l voorloOplg op een basis van n i e n~ h~tqptreden van den alg. om- "Castor" \lit 80erabala naar de plaats
.
.'
~
roe'p~elier heeft goedgekeurd. Was dit
cen. Juarproduct.le van 6000 ton.
communique onjuist? Vermoodelijk nlet, vall de ramp terugkeerde.
De openbare behandeling, van de zaak
.De 1'in·fusie
anders was een protest. weI dadeliJk ge·
v,olgd. Is Pater van der Linden dan in-. vOOr den Raad VOOi' de Scheepvaal·t kan
'fot op den dag van heden ~s geellermiddels van opinie veranderd'? Men zou ultimo Januari worden verwacht.
l)c I I~ocale AtnhtellarCll
dlt haast weI moeten gelooven, ofsehoon
lei mededeel1ng hier te 'lande ' ontvanTot zoover een commu,nique. dcl'
Met toepassing der z.g. lange confllc- zulk een krasse wijziging van standpunt
gen omtrent de ve~dere voorbereidlng
toch
ook
weer
niet
gemakkelijk
verK.P.M.-commissie.
tenregeling is de ontwerp-ordonnantie
van de' tinfusie. Ook Indien men aanklaarbaar is. Wij meenen dat zeer binWij hebben, ge.lnformeerd ten kantorc
tot overdracht van de bevcegdheict van n:enkort de Raad van Advies weer ver·
nee'mt dat de wettelijke maatregelen
ben~ming, schorsing en ontslag van lo- ga iert; misschien brengt die vergade- van SCheepvaart of het offlcieele onder· in verband met de fusie in den' vorm
zoek dezelfde resultaten heeft opgele'.
cale ambtenaren op de colleges van da- ring opheldering. ,
van een wetsontwerp geheel geree~ uit
verd.
gelijksch bestuur der raden, die 9 Junl
Id
Nederland naar 'hier wonl'en gezonden,
Men deelde ons mede dat het onder·
jl. door Gedelegeerden is verworpen, ten
moet, in verband met den weg die zulk
tweeden male bij den Volksraad ihge- Prof. Schrieke's illtreerede zoek van Scheepvaart nog niet is be- eell ontwerp hier nog moet doorloopen
eindigd,zoodat het ptaeml,ltuur rou zijn
diend.
en de noodzakelijke speling die den Volks..
om
het resultaat daarvan' mede te deeNaar, Aneta uit Den Haag seint, was
raadmoet worden gelaten, het toeh
de' inaugurate red~ van den oud-direc· len, of de juistheld van de conclusies
"
wei
zeer onwaarschijnliJk worden ge ..
"IIel l'cxli~lhcdrijf
teur van Onderwijs, prof. ,dr. B.' J. O. van de K.P.M.-commissie t~ bevestigen.
acht dat het nog in de voorjaarszitting
S,chrieke, biJ zijn 'ambtsaanvaarding als
.'
:
.f
zou kunnen worden behandeld;
Met den bouw van het' textielbedrijf hoogl~eraar aan de gemeentelijke UniVLUCIIT NAAR TARAKAN
in Tegal vOl'del't men: goed. In den op- vemiteit van Amsterdam, gewijd' aan
de
volkenkunde
van
Ned.-rndH~.
zet hebben de nleuwe m~metaire omDE CONFEC'rlE-CONTINGEN..
MOf,gen, 9 December, vertrekt een
standigheden geen ve.randerin g . ge- i De Mangkoenegoro en zijn gemal1n extra Knilmvl1egtuig via 8emarang, Soe,TEERING
.
,
bracht; de concurre,ntie tegen Japan zal waren, vergezeld van den oud-directeul' rabaja, Bandjermasin en· Balikpapan'
Het College van Oedelegeerden heeft
daardoor bovendi~n eer gema.k,kelijker van Binnenlandsch Bestuur A. Mtihlen- naar Ta~akan.
dan moeilijker worden. In April zal' de feltl, hierbij. tegenwoordig cn werden
nen eerst.en dag wordt slechts tot de thans in een ontwerp-ordonnantie
Pouw gereed zijn en' men veronderstelt verwelkomd door den b~rgemeester vall' Sc.erabaja gevlogen. Den volgenden mor- beUchaam~e cOll'tingenteering van den
gen wordt doorgevlogen naar Tarakan, invoer van confectiegoederen hedenmor..
dat het proefbe~riJf in Juni" volledig zal Am&terdam, dr. W., de Vlugt.welke plaats in d,en loop van den na- gen na korte dlscussle zonder hootde..
li}ke stemming aahgenomen onder aan..
ftinctionneeren,
~~--~
middag zal worden bereikt.
teekeningr dat de heeren 'l'hamrin en
PRIJSVERLOOP EN PRIJSBEWi\KJNG
Aangezlen deze vlueht uiteraard niet Soangkoepon wenschen geacht te wor ..
RUWIIEID OP IIET VOETBALVELD
als openingsvlucht van den geregelden den t~ 4ebben tegengestemd.
De Stijgillg van de Levenskostcn
vl1egdlenst Bat'avia - Tarakan kan worDe datum van inwel'kingtreding, die
Het ollgcluk in Djokja
In he~ overzicht van het prijsverloop den beschouwd,· worden de met dlt vl1eg- aanvankelijk was bepaald op hede~, a
Zooals l~eeds gemeld, is jl. Zondagmid- en de prijsbewakihg in Nederlandsch... tuig medeg'egeven poststukkenniet voo'r- December, Is nader' bepaald op den dag
dag tijdens de finale vari d~ jublleum.., Indie sedert 27 september 1936, dat de zien van een bijzondere stempelafdruk. n'a de afkondiging van de ordonnantie.,
wedstrijde'n van de Djokjasche Voetbal· Regeering den Volksraad heeft aang~ De laatste l1chtingen op het Hoofdpostclub A. S. C., welke gesp~eld werd tus... boden, wordt nopens de stijglng van de kantoor Batavia-Centrum zijn als voIgt:
schen A. S. C. en Vitesse uit Magelang l kosten van het levensonderhoud, 'aan voor aangeteekende zendingen 7.30 u.'
DE. POSTVLUCHTE~
vim., voor gewone zendingen 8 u. vIm.
een ongeluk gebeurd. Nader wordt nog het slot der nota, gezegd :
.
I
het volgende gemeld:
Uitrels
Een A.S.C.-er gaf korporaal 'Schouw
"Voor de hoogere inkomensgroep be·
RAAD, VOOR DE sCliEEJ,»VAi\RT
van . Vitesse, le~rling van de Kader- dniagt de stijging '5.2%; voor de laagste
De "Djalak" is gisteren te ~angoon
school, een zoodanigen trap ttegen cen groep 1.1% i\1 procenten van het inkoZaterdag 19 en Maa1}dag 21 December aangekomen. (Een dag te laat. - Red.).
van zijn beenen, dat het beerl brak.
De "Edelvalk" is gistel'en te Basrah:
aanstaande zal de Raad voor de Scheepmen op 25 September 1936".
'
.
Aanvankelijk werd gemeld" ,dat het
vaart In openbare zitting een onderzoek a-angekomen.
incident een zuiver ongeluk' w~s.
Deze mededeeling berust op een ver- instellen naar de omstandlgheden, waarThulsrels .
Laterbleek echter, dat het te wijten gissing. De percentages yoor de beiUe onder destijds de aanvaring van de "Mewas aan unfair spel van den Chinee- inkomensgroepen zijn juis~ omgekeerd. ta" en de "Lpuise Leonora", twee scheepDe ,',Naehtegaal" is gisteren te Jodhpur
schen speIer.
~
De stijging vOor de hoogere groop be- jes van de N.I.K.O. (Ned. Ind. Kustvaart gearriveerd,
De wedstrijd werd n30 het ongeluk af- draagt dus 1.1% en die voor de laagste Ol1derneming), in de nabijheld van
De "Kwak" is gisteren op ~hiphol
gefloten.
groep 5.2%.
'
J3oompje~ Eiland heeft plaats gehad.
geland.
i
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Op (len . Uitk-ijk
,,/llld )'ve got to

WeermachJ-acfie

Geldschietersbed rij]

SIt·It·It"

Naar wij in de S t r a 1 t s Tim e s
lezen, heett net Labour Parlementslld
miss Ellen ~lldnson aan Walter Runciman de vraag gesteld, waarom er twee
of drle bladzijden zijn gescheurd ult
"twee Amerikaansche magazines van
den eersten rang, die gedurende de laatste weken in Engeland werden ingevoerd".
I
' I

"Wat is het", zoo vroeg miss WilkInson, "dat het Britschc publlek nlet mag

zten ?"
.Dat behoort niet tot mijn departement", was het antwoord van Runcl-

Korte Berichten

ZqO(l~$ beketJ(t ·:.m a.g 1lJ or (l en. uerotuier- ~levr. de weu. B. '\Yubbe

onder controle

stel~, JS

het ,Weer;machteotnite

.de Residentie Ba-

voor

.',

-r

I

'.

iQngetwijfeld zal in zeer breeden kring
met deelnemlng worden ontvangen het
,:
berlcht van hetoverlijden van mevrouw
'rctutzetuien
van
in"
.
de
wed. B. Wubbe, de moeder van pasStr,ajllHultregelen
.teeken-Iormuuerer: ~' toor J. W. M. Wu)Jbe, hoordpastoor van
aan diverse Gou~ '
.: ~
Semarang.
vernements-,
en
~fI~
I
Mevrouw Wubbe bereikte den hoogen
Het rapport ;van de (,,'tiwoe/~er.collllnissie verschellenMet strafrechtelijke bepalingen, te- luuuielskantoren,
.
leeftijd van 85 [aar : zij overleed, aldus
.
gen woekeraars kan weI lets meer wormeldt de Loc., te 's Hertogenbosch op
Wlj meldden onlangs dat het rapbaar verklaard is. Gewapend met dat den bereikt, vooral .omdat van zulke
llet naar aanleiding van deze distri- 5 dezer,
port der Anti-Woekercommissie lOU
vonnls weet de geldschieter dan den lee- \ voorschr!ft~n ook een ~ekere preve~tieve butte binnenqekomen aantal adhaesie
ner, onder voortdurende bedreiging met~erking ultgaat, ~.ch er .moet m n er betuiging~n .v.arz. meer Jlqn 2000 met een
worden. gepubllceerd. Dit is thans
gijzeling, er toe te brengen steeds zwaar- Izl.ch voor hoeden zun verwachtingen op ingeteekendbedrag van ruini 20 mille, Aardschok in Tal)anoeli
dere verpllchtlngen, meestal in den vorrn dlt punt ~l ,te hoog te ,~~annen.
'Naar Aneta saint ult Padangsidemgeschled,
stem: tot t~vre.de1zheifl.
Het rapport gaat vergezeld van het
van nieuwe accepten, op aich te nemen.
Meer hell voor de bestrljdlng van den
paean .werd aldaar gisterenmiddag om
concept voor een ontwerp-ordonnanMet hetzelfde doel wordt ook gebrulk woeker wordt daarom verwacht van, lIet ,Comite is ziehechter ten volle drie uur een ktorte aardschok gevoeld.
tie, waartn het geldschietersbedrijf
gemaakt van wlssels. Teneinde in dezen I preventieve maatregelen, dle gerichtzijn ervarz. bewust,qqt het 011 deze wijze
- ........
',tavia zijn aetie be.qonnen met het

\1 nvoering van licentiestelsel bepleit

man.
aan een Itcenttestelsel wordt onderE'iuers
~
i n het bovengencemde blad Ieworpen
.

~/
,)

r

r•

---_._-

~~~~~t~ro.geifl~tes~a~~t~;f~~n'S~~st~~g~~~ I:ek~~;~~~~l~k~m~~~n.he~OkSlr~te~e;~~ ~~~~~:::ftff~:eed~~~~inv~~~~e;.t;~:o~~~s~~;

De 'Vl~ck'

I

I D

d
t ·18 b'evn,lk'ngsrtroep
neeit beretkbto, 011'.. val'.. de
U
VLtD ue
essa
micllle klezen op een plajlt.3, ver van p1jn 1an d h ee ft men d
en weg
er preven
y'
~
zen wiJ voorts, dat een ander Ameri- I,
woonplaats verwljderd, met het gevolg, gekozen door b de "Geldschieterswet" dam~s':-' op wier 'handteekening even-I
. ..
.
kaansch magazine zelfs g e h e e l ' Onder geldschl~t€rs worden ver3taan dat de leener 'van ~en tegen hem inge-I het bedrijf der beroepsgelds~~let~r3 ~anzeer prijs 'Wordt gest~ld :- nOrJ maar te, De glo.netlJd va~l de geldsclueters-woewerd geconfiskeerd, maar dat de Amerl- aIle natuurlijke of rechtspersoneh we~ke stelde vordering veehl onkundig blijft banden te legg2n. Wanneer VOJr IndU:;'Zwijgen. Daarenboven werd de indruk ker.aars IS, dank zljde woeker-ordonnan~kaansche d a g b I a den nog on- een beroep of bedrijf maken van het en de geldsehieter zich zijn elsch b,ij leen socrtgelijke regeling zou worden t verkr,ege.n: ~ ~m' deze ind/uk ~tlordt iJ,oor I ~ie, a~n ~et t~nen. In. de dessa's,meer
belemmerd in Londen worden verkocht. sluiten van overeenkomsten van geld- verstek tcegewezen zie1t.
.
stand gebracht, dan zou in ,combinatie de hierbove,nvennelde eijters nog ver- 1n .he.t :bIJ~ond~r in dle streken waar
De frontpagina van de Chi c a. g 0 leening, welke ults:uitend of voor €en
DOor deze en dergelijke praktijken z'ijn I met~e voorges~e~de nleuwe regell~g tot sterkt - :clqtvelenzieh nog van het be;- II mGn ,r,ubp~rboomen ,heeft, viert de woeT rib u n e vertoonde dezer dagen belangrijk deel geldsomllle:1 van' meer recds tal van personen, die aanvallkelijk bestnjding. van den woeker e~n systeem tuigen'" ~~n ~dhqe~ie hebbim onthoHden, , ker, echter nag hoogt!j. Blj een nor~alen
een "cartoon" van John TonneyMcCut- d~n'yijf dO:ch )loogstens viJfhonderd gul- slechts een luttel bedrag van h:oogstens zijn verkregen" dat veel gelljkenis ver- omdat ,zi)~n de meening ve.rkeeren, dat gang van zaken worden de rubberhcencheon, waarop Koning Edward als den betreHen; ulteraard ..ziJn de Alge- enkele honderden' guldens geleend had- toont met, het Engelsche stelsel van woe~ hun' )zandteekening 'verge~eld, dient te ties aan de tuinbezitters bij het kantoor
"Prince Charming" was afgebeeld, meene Volkscredietbank, ,en dergelljke den, volk"omen gzruYneerd. Bestrijding kerbestrijding.
(Jaan van een groot geldsbedrag. Waar vanden .?etrokk~n tj~~at uitgereikt.
knielende voor mrs. Simpson in de ge- inste11ingen, alsmede :de gouvernements- van <;lit maat,schappelijk euvel schijnt
In <lat systeem zou dan de repressief zulkshu1J, :draagkraeht tebove?~ gaat, Pllt h.l~rblJ toevalhgerwlJS de tankoelaks
daante yan Cinderella, wIer voetje pre-:- pandhuizen daaryan uitgezonderd.
een onafwijsba~e eisch.
werkende
"Woekerordonl!an.tie"v~n ivor~t ,da?~ door 'velen va1J, he,t 1,Jetuigen 't~genwoorpig zijn, vergemakkelijkt de
eies in het aangereikte, met juweelen
De vergl1nningen zijn slechts g e l d i g '
meer f\!gemeene gelding zijn: zij ,l9U van adhaesie afgezien.
opkoop van de licenties. De tjamat adt'
j ' ,
viseert de bevolking omtrentde prijst Op den ac her-'
versierde mulltje pas.
voor een kalenderjaar, met dien ver'.
L
·
I
.
I toepas~Ing k~nnen vind~n ten aanzien
D"eze I~erkeerde opvatting "'orde ,hie;, noteering te Batavia, opdat zlJ' voor hun
grond van de teekening staat John Bull, stande~at na afloop daarvan de IQ~allg~ :Ct~.l:e e,n ~veg van alle mogelijke soorten van' overtv
die een Britschen journalist met den pende zaken mogen worden afgewikkeld,
. eenkomsten, waarbij zich een buiten- reeht ge~et. ,Zooals reeds eerder vanwege lic~nt.lei een redelijken prijs kunnen krijYinger op den mond het zwijgen oplegt, indien de vergunning niet wordt verNu ,kan mell lJij de be~t,rijding van sporlge onevenredigheid tus$chen d6 we- het Alge,lne.en Comite is Ititeengezet, is gell. Op d~z.e wijze hebben de tankoelaks
maar deze laatste 'trekt zich de haren uit lengd. De vergunningen worden in de het woe.ke,rkwaad door m.!ddel v~n wet- derzijdsche verplichtingen der partijen het }1,(;oj~doel,van de aetie. het verkrij- I natuurlijk geen cent winst. Dus trekken
het hoofd en roept uit: "Y ego d s! gouvernementslanden o,p Java en Ma- telijke maatregelen twee wegen vol- voordoet. Daarnaast zou dan komen te gen v~n ha,ndte.e.keningen. Dat aan het ,zij de dessa's in ,en verzekeren zich van
The big g est new s s t 0 r Y doera verleend door den ass.-resideilt, gen, nJ. de
weg van repressie, staan de GeldschietersordOlmantle" die stel(er~ van teen ha11cdteekentng het llicellties op ,ioodanlge wijze dat zij
i n t h e w 0 rId! -- and l' v e averal elders' dOorhet hoofd van plaat- waarbij aan eenmaal gesloten woeker- zlch mee~ il\ het bijz()nder inlaat 'met ~chenk.etl 'v.an .een bijdrage is 'Qastgekop- /3teeds ,op ,een goeden .voorraad kunnen
got t 0 s h - h - h I"
selijk bestuur. •
.
Civereenkornsten de ,al .te bezwarende ge- een' bepaalde groep van overeenkomsten peld is gebeurd uit .de overweging (lat rekenen. HiervoQr probeeren zij ondervo!gen wor<len onthouden ot .wel ~ie waarblj 'woeker veelvuidig voorkomt, 'e~ (laardoqr ,de l'J,(Jreele 1paarde van de ·l:tands~l\~ contracten af te sluiten. Het
Men ziet hleruit, met hoeveel leedverZij worden slechts verleend aan te
k
te
h 1
I
d
handteekeningen in belangrijke mate be9rag ~at bij het aangaan van zulk,een
i)'laak de Amerikaansche pers het stU- I goeder naam en faam b.:kend staande ovietrieen o~ls n gel ede en. at .wor end d~~rvoor een regelln~ van 'preventleven vergroot. Immers; het is niet ?Vel denk- ! overeenkomst contant wordt uitbetaald
ver~. aar d , 'a
an me gepaar aard gee ft.
,
,
"
,
,
zWij'oo-en beschouwde, waartoe' haa'"J. Br~·t- personen en kunnen, worden geweigerd, neg
t t fb d ..
t
d
k
baar, dat iemand die onverschtllig staat aan de tuinbezitters, is een verlokkend
sche zuster maandenlang verpl1cht was hidien misbruik te vreez~n is.
me s J'a e relgmg .egen ,?n wo.e ~gvenals in Nederland heeft de ont- tegenover de actie hieraan met zijn element. Kromo heeft altijd een rekbaar
bar,s,tte.' En
Reeds verleende vergunningen, kUllnen raar,
e,l).
weghet
yanPI~eYe1?-tle,
V!aarbij worp'en regeUng slechts ""trek,king
op z,ijn lJ.a.1J..d t e~k~r:ting a,d l~aes i e za l .b elHt . ~rediet
, ,nppdig, vOQra,l gedurende deze
'
tvnt de bom de vorig'e weo,k
\t
ht de rdt
luiren van woeker
lJI;;
wo , .' 'S,"
overeenkomsten van g~lduitleen.il;1g, ge- gen, indien, aan' het stellen van die feestdagen.. Met het ,afsluiten van onzelfs nu nog legt de ~lgelsche pers' een worden Inget"-9kken zoo dat wensch~lijk ge r~c
groote gereserveerdheid aan den dag, blijkt.
oy,~r,ee,~l,~(:m~~te,l)
mov~el rOgehjk te slQtendc;>or beroepsgeld~chieter~. ,A,nde,re handteekening l!-, et geven van een. biidra- derhandsche overeenkomsten krijgt de
n.
vergeleken bij de overigens nogal on- t Overeenkomsten van geldl~ening, ge- vOQJ,ko,me
overeenkomsten, waarbij dikwijls ook al- ge is v.er,bonderz,.
tani weI een 80m geltl ipeens in handen,
klesche en kwaai "humoristlsche" com"; sloten door geldschieters die niet in het
Het reptessieve stelsel, doch zonder H~rlei misbruiken voorkomen, die aan
do~h no 0 i t wordt hem dezelfde prij~
mentaren, die lil "God's own country" oozit van een vergunning zijn, zijn nie- stralbedreiging, heeft 'hier- te hinde reeds woeker doen denken zooals huurkcoP:-l!e,t is eeht~r ,irA, het geheel ni~t noo(i,-., uitbetaald als' wanneer hij zijn llcenties
aan 's Konings huwelijksplannen wor-, tig. Heeft de leener n.leer terugbetaald sedert 1916 foepassing gevonden.
en afbetaling~-contracten~vaUen'niet zakelijk dat door iedereen ee,n. bedrag ZO\l verkoopen ,op den qag vanuitreiking
den vastgeknoopt. De boven-vermelde d,an' hij ~eeft ontvangen, dan kan hij
Met met die regeu'ng' bez:eikte resul- d~aronder. ECl1ter mQet het begrip van tientallen guldens wordt mgetee- bij het kantoor van {fen tjamat, waar
censuur op Amerika's periodleke pers b~- d'~I~ ,meerdere terugvorderen, heef~ hi} taathe;eft ~chter n:et' aan de 'g;stzlde ,,9vereenkomsten' yan geld,uitle,en~ng" kend. in .deze voor velen moetlijke tij- hij raad en voorlichting geniet. Voor
wijst verder eveneens dat men in Enge- minder betaaId, dan kan de geldschie- ve,rwachih:tge,n 'vold~"n,' 'J:1,etgeen ten, n~et te e.ng worde~ geinterpreteerd, zoo- ~e,n,~{)<zari,n 99ven,dien ,Sirz,t-Ni~ol.aas-, hoeveel de tani wordt bedot, moge onland wat hulverig is voor de, al te groo- ter het verschll vorderen, waarbij de deele moet worden tOegeschreven aan dat ook overeenkomsten, die in een an- l,(efstw,is:-, H1,tw.e.lij~$.ea.d.~{lu, JlJLweJijk$-d~rst~~nd geyal leeren, aldus onze corte "bonhommie" der broeders aan de rechter echter ultmaakt, in welke ,ter- eenige onvolkomenheden in die regeling. der. kleed zijn ge.stoken, doch in .w.ezen tee~t-. e.n WZ,(l,~re .eo.llee~le$ teen aa1l;slag I respondent te Tjiandjoer.
andere zijde van den oceaan.
,mljne.n dit zal geschi~en.
Ook wanneer die onvolJ<,omenh€den zul- u,lt~lu,ltend dan~el teve1,1s ~eI9Ui,tle,en,i~~ op ieders .beurs doen, kan ook met een, Een van de Shylo~ks gaat de dessa
He~ uiUJe.fene~ van Q~t oeroep of be- ~e,n zijn weggenQmen <waa,rtQe he~ v9Qr- beOQ~en, ~e gecaJ;lloufleerd,e g~lduitlee- gift van een of enkele guldens ~~n ~e-I in en haalt een bezitter van een paar
.'
'd,r,ijf van geldschieter ronder geldlge I stel ~s geda'~n bij ~e indfening van de. ~~ngen dus e~ dan ,in het Qijz~,~~er de ~ie,tL~oJler «all, de We.eT1nqeh.t-~ctte zijn rUbbertu,inen over, om m,et hem een onDOl
V
l~
.yergunningwordt st,rafbaar ges~ld met ontwerp-ord,onnant\e tot vaststelllng van geldllitleeningeh, ~_aarbij het ter leen fl,elir,aelJ. t.
de.r,n~ndscl).e overe~nkomst aan te' gaan,
e
r( e . van
rlJluetse Ltren gevangenisstraf va.n ten hoogste twee een nieuwe· regellng tot bes·tr'ijding vall verstrekte bedrag moet worden terug'wa~rbij de llceAties aan hem zuUen
ja ren en acht maanden of een geldboe- den wQe}{er),m~g lntussc,hen niet w9r-, betaald in den vorm van goederen, onOM .AL DEZE a.ENOEMD~ REDENEN I w9,r~eli g,elever~l. De zak ,met duHen die
AankonyJt van den Grootmeester
te', va,n ten ho~gste uendUiZ,en,d gUlden,'. q~.~, venyacht, ,dat"da~rm~de. afdoend,e: de,r dat"begri P moeten, worden gebracht. HEEFT, HET BA·TAVIA-QOMJ.TE TIIANS! de,,bloedzuiger altijd bij zich heeft, werkt
•
I
\
M~t hechtellls' van ten hoog&te drl~ m,aatregel~n ter b~l)t,ij~lng van, het ,; Daarentegen blijven de overeenkom- 'lIEr
VOORNEMEN' OPGEVAT
OM,lop"
tan! 'verleidelijk. Stel nu dat
Hedenmorgen 8 uur arrlve~rde de he~r maand~n of, geldboetevan, hQogst~n~ wqe~er.fW~!\d· z\l~l~~,~ij.n~ot ,staIl~ ge-' I?~.en van'geldu~tl~ening" die 'hicldenteel Q!lfSl)A_G 16 DftC.E¥./}~R ,4".$; (4~B"'- \ Kromo een licenUe heeft van 500 K17.
H. van ,T~ngeren, Grootmeester derO,rde f 5~0.- wordt gest~a.ft, het 'nie~ ?~~l~- br~~h.t., Ditzal zell,s niet het geval z~jll, ,w~)fden,geslo~en d.o0r p~rs~men die 'daar- R41fP.~,J;;)GEl)U~E.Nl),E,!E 09!f.'!ENI)'- 'per maand, dan krijgt hij v~n den geldvan VriJmetselaren onder het, Groot-. dellijk, ve~strekke~~Yan:een ,bewlj$ ::'1an In{itEfn' ~an d{e .regeHng s~rafbepalingen v\\n'iltet· huriberoep:maken ',Quite n ,de U~~lf E.~NIN,!ENSI~V~ ACTIE ,TQT schieter directbij het afsluiten van het
Oosten de~, Nederlanden, per,. s.s. "van! kw~tln~. va I1.:1edeFe "be.t:a~~ng.<, . ; "
tege~'~6e~~raar~,zouden'worden. toe- iegellrig;" I~dlen '~a~r}jij ~wO~1<er ll1~P.t VEfi?AME.LEN VAN HANDTEEKENIN- contract,contant uitbetaald 500 x20
der Hagen van de K.P.M. mt Padang ,. Ook ver~chlllell:de ancter~' fei~~n.wor- ~evqe~d in den ge~st van de ,in D~lltsch- wor,den bedr~y~~, ,kan,d~ "Woekerordon- GEN TE VOEREN.
cent
't 100.Wordt het contract voor
te ,Tandjong Priok. "
.
,.
den, als over~redln'g',:stiafba~r 'gest~ld;,:' land op d;it stuk b~staande voorsch.rlfWn'. nantle" t~passing" vinden~ ,
.: PR ljE,l)Q§L!.N.G IS pl'r.[M~r I}Ell{J4f een; ja,ar,~fges~ot~n da.n. krijg~ hij dus
Aan de kade hadden zi,ch ,tal van led~,n ,I,: Dt: verg\lnnip.gentz~n:·b~~aIV~. -aa~ het
Repressieve .maatregel~n toch kunnen, ' t~ijnde '~'ntw~~p~n .,.~,epalingen ,dus VAN 'ENKELE llQNDERDEN VOLWAS- 1~ x: f 100., ¢ f 1200 ,dIrect Ultb~taald.
der Orde verzameld, om den Grootmees- g~wpne .ze~~lr~c,h. (twe~ ~~e:ls ,van YQOrZQQver zij zich op het rerrein van sIechts van beperkte strekklng,met een SEN VR,IJiVILLIGERS(STERS) 'DE EU-' V9QrWaar ~en groot bed.rag: ~ls hlJ ech~r een welkom op Java ,toe te roepen. f 1,5?> niet aan een recht onderworpen. het civiele recht bewegen, alleen. we- goede controle op het bedrijf der be- ROPEESCHE WOONWljKEN VAN '.BA- ter <>p den da~ van Ultrelkmg ~ijn 11Alle mac;onnieke corporaties waren door
.aen~:v~va.J:l deze "geld,schietersordon- passing vinden in de gevallen, die ter roepsgeldschiewrs kan worden bereikt TAVIA EN MEESTER-CORNELI,S DOOR centles had velkocht, dan zou hiJ ~a~r
meerdere Bestuursleden verregepwoor- nantiegaat .~et rappor~ nOg verge~eld kennlsse van den rechter worden g,e-da,t,een eind~ komt aan een gro,ot aan- J/.UI$, AAN HUIS" , JJE~OE.K AF
voo,r krijgen 500 X 4.2 c'~, (de hUldlge
hId
i 4-1'\
d
v
h t ont erp voor
ij i 1 CI
'
.
. "
' •
'
"
' ,
" , - ' ., E'N
.' ,
,,
'
'priJ~ 'Pcr kg.) = f 210. Dlt, maakt voor
d igd. Be, a ve e VOO,IZ t~rs en an ere an .l~e ,w .
' , ,ee,n W.Z g lll? Ya,1,1 bracht. Ten aanzien van talrijke woe- tal woekerpraktlj,ken, die in de Indlsche W Ef!,K ,.'
ee,n ja.ar, e.e.n ,k,le,i,ne f 2500. uit. De geldBestuursleden der Bataviasche Loges "De de sinds 1916 ~staande ,regel1.~g t<;>t be- kerzaken zullen dus de clvlel-rechtelijkemaatschappij' zooveel "aanstoot hebOOn
'
ster in het Oosten", "Het Zuiderkruis" strijding van den woeker langs civiel- voorschrlften, die ten doel hebben aan ·gegeven. Het. zijn immers jUistinhoofdOP DIEN OCllTEND ZULLEN ALLEENsehieter maakt dus even een winst van
en "De Broederkeren", merkt~n wlj op rechrelijken weg·woeker-overeenkom~ren,
h aar al te be- zaak d~ beroepsgeldschieters,. die zich HANDTEEKENINGENWORDEN VER- l'1300.· .
den Voorzitter en Secretaris van de i
zwarend karakter te on'~emen, een aanzuike praktijken plegen schuld,ig te ZAMELD' DE TOEGEZEGiJE BIJDRAEen ander geval. Een paar tuinen worBouwhut "De ster in het Oosten", den!
ToelichtilllJ doode fett£r blijven. ' .,
,
.maken.'·
GEN ZU~LEN NADERlIAND AFZON,- de,n g~huijr.<;i voor twee a drieduizend
Voorzitter van de Bouwhut "Het Zuider- '
.
."
'. '
DE,RLIJK W,ORDEN ,G.E1ND 01' EEN, ~\l.1~en. PJt b",e~ra~ wo,rdt be,taald in vijf
kruis", de Voorzitters en Secretarissen:'
~::;::::;:;:z;q:~ '
DOOR DEN INTEEKENAAR OP HET a ~e~ .J~arlilkscl).e periogen. De totale
der Kapittels "De Ster in het Oosten" en
Wij laten than.s nog het een en ander
FORMULi~R AAN T~ GEVEN DAG .OF IliCent1~ ,bedr::a~t dan een goede 7000
"Ret Zuiderkru!s", den Vertegenwoordl- · volgen uit de ontwerp-memorie van fuee,\OV,..i,Ol~t,e yerJ"u~.'t SinguIlor,e bleef daar negen jaar. Twee jaar later TIJDSTIP'IN DECEMBER OF J4NUARI.'Kg. Blj een normalen gang van zaken
gel" in Nedel'lalldsch-Indie van den lichting, die uiteraard tevens een ~'.
trcuwde ze en vertrok naar Malakka.
zou de tani krijgen 7000 X 42 cent of
Oppuraad, Voorzitter, Secr.etarls en menvatting van. het rapport der com."Ik dacht, dat ik 'naar een sOmbe're en
WANNEER IN ELKS STRA,AT ZU;ll f 2~~0 per jaar. Nu krijgt hij !lechts
\Vee.n_~he :v.rouW yan K. P. 1\1.The,'5aurier van de Provinciale Kamer mlssie is.
"
Qnmuzikale plaats ging", wi mrs. Zwaar- ENKELE VRIJWILLIGERS OPGEVEN, f 000 p~r jaar..
ge,zagvQer4er
van Administratle, zoomede den Verte-: Woeker doet zlch in de Indische sa:
demaker, "en daarom Het ik ~l mijn mu- IS HE,T YOOR lEDE~' E,RfflfW~':$TIE
puJ,ke Qt;lereuse contracten worden om
genwoordlger van de Provinclale Groot-, menleving in de me€/3t 'uiteenlqopende
zieken inst~ment\e,n in Weenen acnte,r. VANENffEL~ l/ RE!J. OQK BEW()N~!J.S I den llave,r,klapges~oten. Om zeker te
Loge in rndie. ,
I vorm~n 'y<;>Qr: t~b;iJ,'ke o.v~reen.koms,te,n"
Singapore'~ meest ~minente ,vlolis~e, Ik was dan' ook verrast toen ik bemerk- VAN, lforR~S,f~NSI.ON.~, f~A-Tq~- zijn~ dat de tani zijn verplichtlngen nawaartegen naar haar aard ,geen enkel die onlangs op een con~ert v~n de Musi- te, dat veLe menschen in SiilgQpore zich BOUWEN e.d. DIE pE lIANDTEE[<ENIN-1 komt, heeft de tankoelak nog de brutaVan buiten Batavia waren nog verte- bezwaar zou kunnen wortlen ingebracht, cal Sodety haar afscheidssoiree gaf, veor ·muziek bleken te intetesseeren en GEN VAN 1f.UNNE MEDEBEWpNERS liteit om .een dergelijk contract aan den
· "4-~
'
;I'i' e- houdt
zelfTimes"....
saxo- ik,' Hot onmI,ddelliJ'k m,ijn,
m,uziek
(STURS)
WI.LL,EN
VER,
2A.M,E'EN,
KU!itiam~t te,,~ legall'seel'l'ng
V9,or te leggen.
genwoor di gers d er Loges" Exce 1SlOr
,1I\j
worden mlsbruikt door gewetenlooze
phoon, veel
zoo van
lezenjazz
wij en
in speeit
de ,~tr.
"
' kome,n,".
,
P
H
,
~
,
r6
Buitenwrg en "Broedertrouw" te Ban- den, tenelnde hun slaohtoffers te dwin- Mfs. RenateZwaardemaj{er deed deze
~aplteln en ,mevrouw ~waardeP1a~er NEl{ ~!(J!l Jl!~.RfJ!J ZR~P,; Y.ERPI$,N- Onnoodig te zeggen dat het Bestuur
doeng ter begroeting aanwezig.
l.g~p, tptbet doen ,van ~enpr,e~tfl.ties, bekentenis op' eell min of ll).eer beschei- hebben het plan, een interessante rel~ STE~IIK M,AKRlI.
botweg weigert. Dan gaan de tankoeDe firma's Fuchs en Rens en Verkerk 1 welke ~uu ei~en ten ~lloeve <iier ,slacht~ den, j~ ~elf.s ~~hrQQmval1ige wijze; het te maken, voordat zij zich in een klein
laJ{$ 1)aar ,een notarts, die het docu.ment
& Co., waarmede de heer Van Tongeren \ o~fers verrichte pr~sta,\I~1S in zeer ~e-, l:i~~n 90 .k ~~Uijlt,.een Yrouw~ vQOr~l, dorpje bij Weenen, waar zi1, cen huis
DE "OPHALERS" WORDEN .pOOR I well~~aUseert. Ret ijJ,l. treedt handelend
zakelijke OOlangen hee-ft waren verte: langrijke mate overtreffen.
41s ~e ,dan n9:g \be}{e,~d staat ats ,een hebben i,n het Wlenerwald,. g,aan vesti- llET COMI.Tt VAN DE NOODIGE IN- op e,l). vers.1apt J).9o.i.t, W;;lar het de voorTEmaanzien van v,ele, overe~nkomstenschl~terer~de Yt~li~W, ,te v,ereenigen met gen.
•
TEEKENFORMULIEREN EN EEN KOR- If~hting' l)etreft. Op d~sakoempoelans
genWO,Ordigd door de h~eren Van der
SChaar en Borger.
zal niet gemakkelljk kUl1lJ,en worden ult- he'~ -.be,:gr,ip "s~xop,h6Q,1,1". .
Zijzullen beginnen met een reis door TE lIANDLEIDING VOORZIEN.
- wordt'de bevolking altijd'· gewezen op de '
kt f ij I d
1t I
k
' ,
Neqerland~ctl lndie te m~kel), waarna
funeste gevolgen van het nemen van
Na de beg rooting, welke vanzelfspre-: gemaa, 0 z' a . ~1,l .n e, f\, ~ Woe er:~en ~eeft .in $in~apo(e nOQit' mrs. zjj n~r Afrika ~ullen vertrekken.
VRIJWILLIGERS(STERS)
WORDEN i vQQ,rs~hotte,l). Doch Kromo heeft alt.ijd
kend eenigen tijd in beslag nam, begat overeenkomsten moeten w?rden aange- Zwaardemaker dit irtstrument hooren
Zij zullen debark,eeren te Pretoria, VERZOCIIT ZIC.H VOOR VRIJDAG, 11· ee)1 ~e~).' el,~stisch crediet noodig. De
een <,teel van het gezelschap zich naar merkt.
,,
'
bespelen, omdat ze het" thuis, in' Wee- waarbifeeh bezoek wordt ge~ra~ht a~n D$CEMBER, A. S. SCllRIFTELUK OF, 19Qpel)d~ Qnqe.rl1:andsche overeenkomsteIJ.
d{l derde binnenhaven, om daar de aanHet behoeft wel.geen betoog, ~at on- n~n, heeft ~c1;lter~elaten, t:oel1 w drie den Victoria.;.waterval t waarna zij door MONlJELING, OP TE GEVEN BIJ DEN van bovenvermelden aard worden door
komst vall den
,g~~ng:~e~~~~l~~ded~ha\v~~~,~f~ jaar geleqen na,ar Shigap<>re }{wam.
het binnenland naar 'den Belgisehen SEC~ETAR1S'~AN HET BATAVIA CO-: het B.a. gelocalis€erd door het aanleggen
,
.
.'
•
"
·.lj~
~u
te
v~?1
}jagage
gekre-ge;u
h:eb~
Congo zUll~n reizen om zich claar in te MITE, LAAN -r.RIV ELLI ,37, TEL. WL. van speciale reoo'isters, waaraoor het BeGedeput "'e rd ,Grootnleester d,ien zin, dat. 1 e de r ,e woekerovereen- ben" zei ze met een g'll'mlach
.
.
d
~c}lepen
en zoo ten
'
, ,komst In den vervolge zal wor en voo~,
, , "'.
tnaar Genua,
ik ' ,
" slotte ,4(J12. INGE,VAL VAN AFWEZIGIIEID
N s,tu.u,,r preci,es weet, hoeveel er va,n derr ho,ud lk ~rg veel van, Weenen ,ebereen.
;tJazz? Dan
"
VAtI DEZEN FUN,CTIONARlS, OF VA ,geliJ·,l.re,
o.n,"'r,en,s.e,
c.o.ntr.a,cten best,,a~n, die
i\lNeqerlan~sch-Indie, mr. 'A. H. van, komen 0 f d egevoIgen d a,arvan onge d a a n ,
.
, .
, '
,
~....
't
Oph,l1,ysell, ~Ie van een vac,anUerbi.$ v,a,n zullen worden,geIl!aakt, vQorshands niet jnaar het nwet goede jazz zijn. Z~iets
3d "
BEN VE~LVULDla IN GESPJ?,EK ZUN, dal'l op ,de k9Cmpoelans als afschrikwek~
!-i
'1
~..
in h het dgenre van Geor,ge' Gershwin's
WENDE' MEN ZICH DESGEWENSallT kend voorbeeld worden aangehaald.
o\1gev~er
Qrte
maanden per s~s'j,Tjisagedach t '~an
woraen. ,
','
Welli ht zal later nlet het nemen van ,*R apso y in Blue", zei mrs. ZWaarde"Blll'telllull(I"
TOT DEN SE9J3.ETAIUS VAN ~llET .AL.
.l'()ea" van de Java China J~panLijn
c,
''
,
maker.
OEMEEN'COMITE, I pia. K. P. M.-:GE-:.........-.---ter~g~eerde, af ~e wachten.
'.
~:e~::g:~~~er ~:~n~~S~~:d~~ g~:~a~.enDrie Jaren geleden zag de muziekwe- N~ar aanleid'ing van ons, artlkel,)Iet BOUlV,WL. 1.80Q TOES TEL 4.
De Zusternututschappijell
De heer, Van" Tongeren heeft zi~n InGeblekert is weI" d'a.t de ergSJ~ 'rriis- reid vart Singapore twee vrouwen',me- groote niisverstand" van Zaie,rdagavonq
trek genomen in Hotel des Indes.
standenop h~t gebied' vandEm woeker vrouw', Lida Langerve!d ¢n mevrouw schrijft men ons van hooggeachte zijde :
IND/~N V~L~ff MEDEW,ER1{EN IS DE
~-- zich voordoen blj de transactie$,dJe, Zw~ard~~ak~r, e~n s~a,n~e versehijnfng
n'r. Smits, was in goedgezelsch~p, MOEITR G~IUNG.
De oP9re~.$ten der Zusfe.rmaat.schap,.
piJ,el1 ,c;>ver de tijdva,kken Jan.-Nov. '~(),
word-en afgesloten door lieden, die er In~t ~ei1hinemenden glhnlach, :oj> het wen hij indire:ct r:federlapdals' "buitenhun ber<>e1> van makeh, get dso, mm,'enul, t tQoneel v~rs~h~nen, di~ 'zlch op cong er- land'" aandu.ld.4e, m~n .. in dat van den
Jan.-Nov. '35, November '36 en NovemDe l\JI:lilboot :
te; l~enel1, welke in den regel het be- ,tqn, doch OOk,!n b~slo,ten, krln~en als Ned¢rlatid~chel~\yet g eye
('x;:onlng
fI~t Wee;maqht~90mite ~oor 4e R,esJ:-, l·ber '35 bedragen blijkens een Anetadrag ~ail f ,50{).~ nlet overschrijden: uH..stekende viohs~en deden ~enn~n.
pll.l,S &t.at~n-Oe~er'1a1), die ijed.,:,Indie 4~n,'ti~, n, 'at"av(l;t' U)ekt~e, 'rQdiP,-.lttister.aq.r,s ,', t~l~gramuitsemarang. respactievelijk =
Wie met de "Sibajak" vertrekken
de Qeroepsgeldsehieters. Niet aIleen ' ·~~nkele ,maf\n?~tl ge,leden v,erljet Llc;la ta.y. de ' :t:{ederlandsche . strafwe,t als op, ,q.e.4.enav?1l.d te wll.lf#l! l1!-t$le.r~n 1.ZQar
&truirang'. Cheribon:
1.733.000 ;
Van de' passaglcrs, die met de "Siba- wordt, door deze -personen gewoonlljk een Lall:gerveld Sip,g~p?re, terWijl1l\evro}l~,r:bulteni,and" kwaIUic.eerqe' op tecb- de re,devoer.l1!qen! W,'elke zllJlen lflorqen I' 1/1,,29..000, ; 146.00"0, en ,140.000 gulden~
ja~'" ~ welk mallschip van den Rot- exorbitant hooge ren'te 'voOr het door ~waardemaker, wier echtgenoot,' kapl- nisch-jurldischegronq.elJ, gelijk Smits gehouden ~la de B. R. V. door Dr. lV. A.
~marflng JOf;lmi: 1.088.090; 1.097.~O;
terdall1sche Lioyd morgenmiddag te 12 heh uitgeleende bedrag gevraagd, maar te,in ;~ij ~~ J5:.~. M., n,~ ,ee~l~ie~~t~ijd yan m. m. geed. , :
.
"
F. Stokhui}zen, des avonds om 8 u~Lren /125.000; 9~.,OOQ gulden.
"
lUl r .)lit Tandjon~-Priok 4e~huisrels bov~mdien 'maken zljZ1ch teg~riover de ~~ 'ja~rme~ ,pen~ige:nga~t,' tQt gr9?te . ij'e; ~rondwe~sartl}{el.' dat' een wet om door Dr. R. Soeratmo om 9 uur n.m. , oOst Jaya: 454.000; 516.000; 38.700;
,~t\p.val)gt - lUwr E~ro~ reizen, poemen leene~svet:tl~l ~e~UI~ig aan allerlel ~n'- ~,~,t v~n m~i,k~al,81n&aporeth~l)s naar in '1ndiegeld~Ild te zljQ,~ulk3 l,litqrulc39.900 gulden.
w'iJ: bu~g~meester mr. B. B 0 1s e- 1;-gela,atbare p'raJ{ti)ken.Zoo .!a~n zijzl~b . uropa vertrekt.
'.
kelljkmoet verllleldep, is natuurlijk peS. D. S.: 264.000; 263.000; 25.600;
val n, van Semarang, de heer P. qQor den" teener een. ~~,ceptaf~ey.en, "lit vind het ook jammer, weg te moo- ke,nd~
.
"
, '
~J1l~telJ'" fpt()gr~'.eJ1
2!.'lOQ 8uldeJ~.
~ e e 11 ~ e r t z, voorzltter van het Kina- ~a.a, rln qe~e ln, st,fljd , ~e, t ~~ w.aarhe,id ten ga:.ln", aIdus de, yiollste ,want ik
Aldus een weJwillend lezer: iuder-:, ¥ : e n y~r'f~cht, dat ge stljgende tenbureau.
, t verk.la~rt ,te ,h~ndel~n ~s ~Q91>inailen. ~eb e'en ·h¢~rnjken tij~ 19 ~ini~i>o,r~ g~- daad, \Va,s de ~trekklng vall d~: Sllllts'
DQnd~rdagavQnd houdt de ~tavi~- qensvoqrlC9Plg aanhoudt, d~ar yeor de
Te Bel,awan etnbarkeeren: de heer' ~\c~ 'ver~,9n~en ,te llebf)~n~rza.k~van l:1,ad, m~f1r iJ{, QehnatuurllJk Q9k bilj, b,etoog (Qver nlet in ~ n d i e,docl} l s.che !\,mateur fotografen. en Cine CluQ' 8erriarang Ch,erjbQn meer vervoer van
A. R. Dromley Davenport, insp~cteur k09phtt.ndeI. '
" n a - a r mijl1 geboortest~d Weenen teru~ daarbuiten ~ buitenslands - zetelende I' ~ palfnegen in Malson Verstee~ een s~iker te verwachtell is, en voor de Joader Dell Mij." ~G heer J. ?4'ac QlJ e:e n ,
«et voorna~ms~ 4961 hlerv~n is de t~ 'keeren~'.' ,
"
,
~an~e.elhou~er8) zoo qUJ~elijk, d~t het prop~ganda-aYQnd. De he~r Franken zal na reeds goederencontracten loopen tot
m'allager vail Harrisons & Co. Crossfield ll1og~l1jknel~ W ,sch~ppen, ,dat Qe g~ld-Mevrouw Zwaardemaker studeer~e op feitelijk .geentoelichting behoefde
o.a. op deze' bijeenkomst een causerie uItiP19 Maart. De algemeen.e verbetering
en de heer L. M. Reuvers, secretaris schieler een vonll1s regen den lee her de muziekacademie te Weenen, een van tenzij men, een beetje gepl'ejudicieerd houden over "Eenige wenken voor den " van het welvaartspeil leidt voorts tot
der H.A.P.M.
/ .
krljgt, dat bij I ij is d'wa n g uitvoer- tie vennaardste ins
ter wereId, en is jegens "de Indlsche mentallteit".
smalfilmer".
'
grooter vervoer van reizigers,
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Agenda

Grootmeester Van Tongeren op Java

------._--IJ.\TAVJA

Indie voornamelijk uiterlijk veranderd

Bloscopen hedenavond

Rex - The ate r : .,The White

snel tempo plaats gehad, terwijl veor
de tournee door Indle wat meer tijd beschlkbaar is.
Daarbij komt dat Kolonel Van Tongeren de oeste tijd van zijn leven bier
heeft doorgebracht, dus ook nog eenigen tijd voor zichzelf hoopt te kunnen
I besteden.
Hij repatrieerde in 1936 en uiteraard
yond de heel' Van Tongeren Indle vee1
veranderd, voor accw8r hij reeds een I""",'' ' ' '.' "".
I oordeel kon Yellen. Toch lijken hem die i
"/"''':.'l.'.'.':'::':''':a/:1Illll
ver anderlngen hoofdzakelijk uiterlijk. De I '
I cude,
goed-Indische geest is nog niet I
verdwenen en de kolonel en zijn .vrouw
vcelden zich hier dan ook dadelijk weer
I thuis.
" Men weet dat de heel' Van Tongeren
te Medan de "Silnj ak" heert verla ten. I.
'I Dat was 23 November. Vier dagen is hij
,
te Med~n geQleven,' waar de loge Deli'
werd bezocht, em vervolgens door te ]
I relzen n~~r f~apat, waar het relspro- I
gramma mtn ,01 meer ip de war gestuurd i:,
~erp door de tradltloneele 'a:;trdschui-I'~~t

Nu een lljwezigheitl van
20 j((lll4

I

Angel",

e a pit 0 1 : "Hollywood zcekt een Prinses".
D'8 c a - Par k : "The Trail of the Lonesome Pine".
. e i n 'C m a: "Mystery of the 39 Steps".
Cit y: .,The Man who broke the BankI at lUe,:,: te Carlo".

l
I

I! geven
Prcgramma 'ian het vcoravondccncert. te
door
Horigaarsch Oixest onder
h'.t

I

leiding van A. Fo:di,. heder avond 7.15 :
E:tudianLna (Wa.zer) , - Waldteufel.
, ,: ~.e Dieb.sche Elster couverture). - R05'I

I

:::unl.

"

LUGia

I

Di Larnrnermcor (Opera Fantai-

sra), -_. Dcnizettt,

Sc,urce (Bal ut) . - Delibes.
Die Fledermaus (Operetta Pctpourrt);

La

I

I

.ron.

$:rauss.

oavc;te Ca~rice. -

~ortkiewitZ.
Walaer No. ,2. - Dvorak,
nas Hollandwetbchen. - Kalman,

I
I

Hotel, del' Nederlanden

I

':. I

Programma van het groot vooravond-concert van het Russisch Balalalka-orkes';
",,\ I ,.Bayan", onder leiding van M, H. Gorrerc.
,;: . hedenavond 7.30:

I vmgen,
I

IIatel de3 In~e3

;

..; I

Gelukkig waren de verkeersstremmin- i
blnnen enkele dagen weer opgehe,stars and Stripes" - Marsch SoU'sa.
I yen en na een bezoek aan veraf wcnen- I
"Lustsplel-Ouverture". - Keler Bela.
de breeders in het Siantarsche en het l
"Lotosblum~?" (Wale). - O~~~en.
. . Asahansche kon de heel' Van Tongeren :
I a. "Kuban] , b. ,,OJ, na Oon . - Volksliederen - Keor.
1 pecember Padang 'Side~~poean berei"Prin'2e Igor" (Fantas.e) , - Borodin.
H. van Tongeren,
ken den volgenden dag Fort de KoC'k
"Husljar" (Groote Russ. Potpourri). .:...1. en den~ aen Padang, waar 'de lege "Mata
Sch.rmann.
De ontvangst van sehout-blj-nacht Ferwerda aan boord van den Franschen krulser,
Zooals men elders lezen kan is he- Harl" gevestlgd 'is.
'
~
a. ,.Schone Dnjepre", b. "Zakuwala".
lVolksliederen). - Koor:
.
,
. \den morgen uit Padang gearriveerd de
Zater~ag jl: stapten de heel' en me"CzardasfU~'stin (Potpourri). Kallllal~l~
Tenslctte baga yen zich neg ann boord
heer H. y anT 01) g ere n, oud-ko-, vrouw Van Tongeren op de boot naar
"Re majeur" (Lied). - Kcor.
de gouverneur van West-Java, de heel'
1~)J1€1 der genie van het N. r. Leger en ~at.a.via.
,
L. O. C. A. Van d e r II 0 e k, en
Wf\T IN DEN AE'I'IIER IS
Orootmeestel' van de orde der Vrijmet- I De bedoeling is nu, tot 14 dezer in de
de burgerneester van Batavia, ir. V 0 0 rselaren onder het Oroot-Oosten del' :Ne- hocfdstad te vertoeven en dan de ~eis
n e man.
DINSOJ\G, 8 DECEMBER '
Bevelhehhcl' der Ii'l'allSche l\Ial'h~e h~ Ve~·l'e· Oosten ,
derlanden de hoogste functie in de, oyer Java aan te vangen, n;;,1 b;esprekmVice-admiraal Esteva heert daarna in
N i rom
20,30 Licht· programma.
Op bezoeli
..
'...
i gen met. den gedepu~eerd Oroot~eester
20.CO Propaganda veor de
den loop van den dag de vN'schillende
B. R. V.
VnJmetselartJ m het Ne1erlandsche I ell het Provinciaal Bestuur.
Weermacht-actie.
tegenbezoeken
afgelegd.
ij,ijk. Daarbij is de heer Van Tongeren I' In Maart zuBen waar~chijnl.ijk Ban18.00 Werken vap- Richard
Oistermi1dag te ongeveer drie uur kon- I Piqouette", waar onze vlootvoogd met, OlJ de landingsplaats, bij den "Uitp. M.Y.
Wagner.
tevens Orootmeester van aIle vier orga- djermasin en Mi:lkassa r b~o'cht wor- digden de .saluutschoten va.n den ~~an-I het voorges.c~Heven ceremonleel w€rd kijk" was voor den Franschen vice~
Z e e sen
21.15 Volkszang.
ni~aties, welke zich in de Nederland-j den, terwijl intusschen oek Palembang sehen krmser ,,Lamotte Pl~ouette de on,tvangen. Trompetgeschal klonk toen allmiraal een Europeesche eere-compagB. B. C.
22.15 Boekbespreking.
s~he Vrijmetselarij onderscheiden, n1.
een be~rt ~oet hebben gehad.
komst van dezen oorlogsbo~em v90r $.chout-bij-na~ht~.erwerda en zijn a,dju- nie infanterie opgesteld.
.~
Par i s - Col. 2f.3'.OO "Le bourg'eok~ nux
champs" <Toonee!).
.
.
jphannes-Vrijmetselarij, de roode of
Het Jaaremde hopen de heel' en me- Tandjong Priok aan, als voorlooper van dant de statlerap bestege,n en de scheepsRome
20.40 Concert.
Fransche eskader Qat ongeveer eel) ,k~pel speelde verv,elgens het ,,~ilhelpe ~lrn1a L 1 n d e t eve s S t 0 kkapitt~l-Vrijmetselaren, de afdeeling v~<Juw Van, Tongeren te ~erabaia te het
mus", terwijl de eerewacht het geweet v ~.s heeft veer den_ duur van het v~ri ht Vleren, waar mevrouw famihe heeft wo- week te Batavia zal·vertQeven.
lUORGEN lUAGNEETJES
presenteerde.
bhJf van het Fransche eskader een .SC~lt\(~l den me~stergtaad, een or d e, ges t c , nen.
terende
Peugeot-auto
tel'
be3chlkkmg
'k
A
N
de
1
nden
Voor
dit
bewek
zljn'
'verschillende
<;tOOl' Prins F re d en
,~er
era
,
III Aprl'l, als all~ lcges aan de beurt
~~~SNU'I_~
d
..
feestelijkheden georganiseerd, doch het • Qnze vlootvoogd w~r~ naal' ~en salen van den bevelhebber gesteld.
~n de afdeeling del' Oppergra en.
geweest zijn, onderneemt de heer Van zonnetje dat deze feestelijkheden zoo vran den IVanschen vlce-adrrlraal ge- I Terwijl v~nmorgen de gezoe~en plaats
'. In "Hotel des I!1des", waar de heel' en TOpg;,r,en van ¥edan uit een. "pelgrims- goed had kunnen inleiden, schitterde l:~dJ waar de beide bevelhebbers zich een nadden aan boord van het admiraalsIf' eerbel'iclu
mevrouw Van Tongeren hun intrek ge- I tocht naar ~tJeh, waar hij Jaren geze- gistermiddag, in fig~urlijken zin, doo,r hental minuten met ~lk~~lder Onder~!el- schip, hetwelk olie innam van den langsnomen hebben, mechten wij een kort t€n h.eeft, o.a. als chef van aanleg van aflwezigheid. Het gerommel van de ge- del.l. Onder de ge~np.kehJke eerbewIJzen zij liggenden tanker "Leloing", 'stc<JInde
(VAN /JINSDAG 8 DEC. 1936)
onderhoud hebben met den Orootmees- de At]ehtram van Langsa af en als hoofd loste saluutschoten vermengde zlch met v~.Ilieten schout-blj-nacht Ferwerda en de "Amiral Charner" de haven binnen.
zljl1 adjudant daarna den oodem, en
..
.
van den bouw van de brug over de h t
kl tt
d
t
d
J?e pel's was, vanmorgen 111 de geleg,enlle ,hooge druk in Noord-China blijft
ter.
... Tumiang-rivier ; met de leiding van liet
e
ge e er 'Van en. s rOQmen en toen de admiraalssloep op' eenigen afstand. van: den It''ranschman verwijderd held een rondgang ~e n:ake,? aan boord aarthouden (Ichang 773.8 l~m., HangKQ.1onel Va\l Tongere~ is naar In~le dagelijksche werk was belast de tden- regen.
~~kpmen om aIle loges hler te lande, een . - 'If ,- k • it '. : an Es'
.'
Nadat onze kustbatterij 't saluut van de was, barstte het vuursaluut los, waarliiJ ~an de ,,~a~otte Ptqouette .
I chou> 773. mm.). In Japar~ lS de barokJein~ dertig e.en bezo-Gk te brengen als nnt ge ap em v
.'
"Lam.otte Piqouette" op de voorgescht:e- de motor van de admiraalssloep werd
De krulser; die 7.249 ton meet, heeft meter gestegen (Nllgasakt 768.8. nun.,
qrootmeeste; van hef Oroot-60sten.
D~ heel' Van Tongeren acht het een YOl wijze had beantwoord en de kruiser af.ge~~t, ,terwijl schout-bij-nacht F,er- €~n be.manning van 577 koppen. De be-I T?kio' 766.4 mm.J. Van he~ maximum
, Indertijd heeft hij reeds een reis rUUtl' voorrecht, Indie weer eens te mogen goed en weI llgplaats in d,e binrienhav~l1 vierd.a salueerde.
wapenmg bestaat uit 8 kancnnen van wt neemt dp. luchtdruk Zuzdwaarts af.
Z'uid-Afrika gemaakt en het spreekt bezoeken. Hij heeft altijd vee I van het had gevon1en, begaf zich de. Ftansc~e
"
15,5 em., 4 stukken van 7,5 em. (voor. (PratYj,s 7(33.(3 mm., :Phu Lien 763.6 mm.,
vanz~l~ da~ nu ?ok de ..lndische l<Jges lan.d:gehou~en. H~j h~eft h~er als genie- consul-generaal, d~' heer R.' D~Iag~,', a,~~
Iuchtafweer), mitrailleurs en 12 torpe- Bangkok 759.8 mm., Apal'ri 706.6 mm.,
'Irecht" bp een persoonh]k bezoek had- ~ff1Cler tw~~tig J~ar ~oergebracht, en ,bocrd, vergezeld' van een commissie van
do-kanonnen. Aan boord bevindt zich Manila 759.5 mm.J.
den. '
. . . . . u:dien faml!le-omstandlg~.edenhem da; .ontvangst uit de burgerij. Bij ·,.het aa})
V?orts een, watervliegtuig veor ve'rkenIn de Str(lits bleej de barometer con". Intusschen heeft de kenmsmakmg met met belet hadden, zou hlJ zeke,r lange boord gaan van <len consuI-generaal'Uemngen.
stant, maar steeg in Sumatra, oost-Jq:l)a
Zuid~Afrikaansche loges in een vrij gebleven zijn.
ten de Fransche vuurmondt-m 'wedelom
en Borneo (Singapore 759.2 'mm., Medan
hun zwaar geluid hooren, eV€l)als later
759.t; mm . , Soer.abaja 758.5 mm., Banbij het verlaten van den kruiser.
djermasin 75.9,1 mm., Koepang 758.8

I

I gen

I
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I

I

I

Frcnsche Oorloqsschepen te Prick

I

I

q.e.,

I

'.

I

".;1

de

De

inschrijving voor deze Oranjewed~trijden sluit op 13 dezer des voormiddags om acht uur.
De wedstrijden vinden op een nader
vast te stellen datum in Januari plaats.
O.a. het "Bataviaasch Nieuwsblad" stelde een aardigen prijs beschikbaar.

De IllHvelijksfeeslcn

mm.J.
Een vlak minimum omvat 'de Noordelijke Molukken, Zuidelijke p,hilippijnen
en de Groote Oceaan tot Goeam (Ambon
757.8 mm,., Zambpanga 758.0 mm' l Goeam 757.4 mm.). In Noord-Australe daalde de 'luc1Jtdruk (Darwin 758.1 mm.,
Wynr;lham ,758.5 mm., Alice Springs 759.7
nun.J .
l!oogtewi'nden: In het N. W. van
den Archipel en Noordelijker waaien de
hoogtewinden volgens ,het ·Westmoessonstelsel.
I
Manila Oost 35 km., Bangkok N. O. 40
km., Straits N. O. 35 km., echter Medan
Zuid 10 km., boven 1500 m. O. Z. O. 55
krn., Palembang N. W. 20 km., Batavia.
West max. 30 km., Bandjermasin West
20 km., daarentegen Semarang Z. Z. O.
De Fransche kruiser "Lamot~~ Piqouette" ; jnzet vic.e-admiraal Esteva, die de Fransche 25 km.) Soerabaja veranderlijk, Koepang
marine in het 'Verre Qosten commandeert.
O. Z .
25 km., Darwin Zuid 15 km.
~==~~~~~~
.. --:.~..~.of _~__
Verwachting: In het N. W.\ zwakke
Westmoesson, in het Z. O. kentering.

Aan beord werd de commissie aan den
commandant· van het eskader Vlce-Admiraal Est e v a voorgesteld, welke
kennismaking m-et een glas champagne
werd beklonken.
<',;,:~.,.;
Zooals ree~s bekend, is de luitenant :,~,,;.·;;r~~J.
tel' Zee Ie k~asse J. F. W. Nuoocr ge..' .",'. '.
durende het verblijf toe Prio.k aan Vice- '~•.~«J~;:
Arlmiraal Esteva toegevc~gd.,
::,'.~n " ' \ : \ ,~ . ,)~
De beide andere onderdeelen van het.
.,: '" :::':-:'.i\i:}//
fskader: het flotillevaartuig "Amiral .' .'. ·~· ...j;/f<:
Charnel''' en de tanker "Leloing", arri- l'j\':,,:!.;-/:{(/"
veerdell hedel1'nlorgen voor de Prioksche ,:,':?-- Y~/J
haven.

I

.o.

BAGGER~lOLENS

..

VOOR Bi\NKA

,

Geen rfstco
1

Het vertrek van den baggermolen
"Wilis IV" naar Banka da't gesteld .was
op gistermiddag, mQest wederom worden uitgesteld.

'PORTRET llER PRINSES'

DE VQL,KSUNIVERSITEIT

f.
"DWi\RS DOOR HATAVIA"
Voor Chilleesche athletell

IlET RU.BBER- UITVOE,R,RECII'r

Eenigen tijd later vertrok van morgen
uit Priok de "Kraus" der Nlshm, met
den modderbak, die, zooals men' weet,
bij het avontuur me~ de "Wilis Vll"
gered kon worden.
'
Oranje-wedstrijden
minton Bond.

lUND A{\NGEREOEN
"
M<Jrgen v~rtre!tt uit Priok nog een
In de Spoorweglaan w~rd een 9-jarig baggermolen voor Banka. namelijk ~e
Eur"Jpeesch kind door een auto aan?e- "Wilis V", ~it Soeraba~a, die l~esleept

I

Ba ..t -

1

.
.
De Badmmton Bond Mee.ster Cornehs reden, tengevolge waarvan het de l1l1-. zal worden. door een boot van de' Zouten . Omstreken heert besloten tel'. gele-I' keroovenarm brak en in het Carolus- regie.
'
g.enheid van de a.s. huwelijksfeesten on- ziekenhuis moest worden opgenomen.
del' de leden van de B.M.O. Oranje-wed- t Oe ch~uffeur, die schuldig is aan he~·
Afgesproken is, dat de Ilkraus"
strijden te organiseeren..
,ongeluk, is gearresteerd.
.
oogje in het zeil zal houden f
j

,"
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Froscher & CO.
Brood- en Banketbakkerijen
Cafe-Terras
Telefoon Weltevreden 1958

...,....

BINN~N\lJE•.

MUURVERF VOOR
'GEEFT

BESLIST
.....Aft#>..

K

ELEC'tRISCHE EN NIET ELECTRISCHE
VRAAGT GRATIS PROSPECTI.

'6~~·O~~i~~tie~~~J~l uft~~~:~.er

j.1•.

Ondertrouwd :

IIBANJOEMAS".

.

5 % ObligQtieleel1ing
1928.
.

...

21960

'

Op 2-5 November 1936 zijn ten
overstaan van de-ri. notaris H. W.
r
- - - - - - - - - - - -••• Hazenberg te Soetabaia 'de volgende obligaties uitgeloot: No. 62 - 67
Heden ontvingen wij tot ons
'73 75 - 117 - 129 - 13,5
dlepe Ieedwezen het be149 - 154 - 171 - 187 ;- 212
richt van het overlijden in
213 - 230 - 23&. De uitgelote
Nederland van onzen vrlend
obligatles, voorzien vall co~pons
vanaf No. 17 en van talons zullen
Mr. L. P. VAN CALCAR
van 2 Januari 1937 af betaalbaar
worden gesteld met f 1000.- per
stuk bij de Factorij der NederNamens zijne vrlenden :
landsche Handel Mij. te Batavia
en bij haar kantoren te Semarang,
G., 'J. JoBSIS
M'r;'C. BINNERTS Soerabaia, Solo en Bandoeng; in
Nederland bij haar Hoofdkantoor
Mr. H. L. A. ;M.
te Amsterdam a pari.

) I

r~

1 H ,A IJ

L ION G

M E U B:E L ~ M A ,K E R IJ,
Batavia ,1893

""~'R~:U:: B'RA'Nt'Z'::~'>

G,O U 0 E N ME 0 A ILL E
Tentoonstellinq ivon Londbouw,
Nijverheid
en Veeteelt.
_:-.
_

E

DAME S '

......,

De echte CAPSULES.

VII

DrdOREr& HOMOLLfJ

ENE ZEN: Vertrag"'o 01118.
el'l Wegbllivea der Maandlh;~,den.
Q

PhIl S{6U'", 1M. ROIl S! ~P'wi'" all, Apothktft

.,

•

I

Dokter JENNISSEN

verhinderd afscheidsbezoeken of
t e reggen.

alb vliegtuig "Rietvink", 12
December 1936.
'
p. p. c.
21995/6
,.

,

•
,

HEDEN EN DONDERDAG

oe

.~

Donderdag 1 7 <December a s.

FOORMAN, ,
IN EEN ORKEST.

Hier

REGENJASSEN

-

Batavia.(C.)

~e~r~~IS voo,r nuttige en woor-

,

'

Toko TIO TEK HONG

IJ£SOH£NK£N Pasar·Baroe'

Batavia-C.

Een keur-collectie jade-steene",
zoewel losals,gemonteerd.

22,001

DE

WERELDBEROEMDE

-

5 a t a v i a, 8 December 1936.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BATAVIA.

Telef. 1108 \VI,

G'ezondheid

" .

.

(

22003

.

HOOPER

C H E ,R

~I

BON.

voor abonnementen, klachten

--~--

HEDEN KIJKAVOND.
MORGEN VENDUTIE

OU1~

trent de bezorglng van het BataVlaasch
Nleuwsblad
gelleve men
I
,

J~

c.

Koningin Wilhelminalaan 9
felefoon 108 Mee~ter-Cornelis.

aa'rde is, dat is Sanatogen voor
de verzwakte zenuwcellen,"

T;anqkol 3S

NETIE INBOEDEL.

,

8. 8.

21982

VriJdag U DEC EM 8 ER

V~ERVROEG·O

tot;

Donderdag iO DEC EM 8 ER, 5 u. n.m.
,

i

Doordat S~n(Hogen het geheele zenuwgestel versterkt. zullen al Uw zenuwklachten, zooals vennoeidheid, lusteIoos-

Begin daatom DOg valluaag met Sanatogen te
gebruiken. ieJere Apotheker en Tokohou~et

N. V.

Konfnklijke

Paketvaart MaafschapplJ.
219Q4

i&!fIMSOU:".

•

I • •' .

N'"
M AGN EET J E.S· TAR I EF,
A,MWN

Per 5. regels

Geen. omslag met het schrijven van kaartjes
01 het brengen van visites: eenvoudig een
nieuwiaarswensch\ in het Nieuwsblad en gij
bereikt al Uw vriendel~ en kennissen.. De
kosten zijn slechts

e~n

"ROGGEVEEN"

van Tandjong Priok naar Zuid· en 9ost-Afrika via
Rodriguez. Mauritius. Reunion en Tamatave. hetwelk
oorspronkelijk was vastgesteld op:
-:

teerdheid, . enz. ~poedig geheel' over'"
wonnen zijn. Geleidelijk maar zekc~
zu'llen UW krachteJ;' met Sanatogen
toenemen en gij zult 0 ste~ds gezonder
en sterker gaan voelen..

ileeft eens 'een bekend geneesheer geschreven.

•

'

Hierbij wordt medegedeeld. dat het vertrekvan het

" \AIat regen voor de verdroogde

B L 0 K

21971

Vertrek 8. 8. "ROGGEVEEN"

thans is

ten huize van wijlen Mevr. de Wed. zlch te wenden tot den Agent, <ten

HOFMAN geb. v. Goens

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

Sanatogen voedt de - verz\vakte
'zenuwcellen met phosphorus' en
gecoticentreerd melk·ciwit, de voedingsstoHen \vaaruit "kracht" \vordt
opgebouwd, en legt zoo den grond-,:c'
,slag voor. een nieu\ve, krachtige
gezondheid~
•

I

"C ENTRA"

ANNA ZELITA
, SCHOONHEIJ)8PREPAHATEN
zijn verkrijgbaar bij

I

ECHT 'CHINEESCH ANTIEK.
156cti

,

~

Sluisbrugstraat "I

GlJ

Y

Vendu-Kantoor

IS

III .'

o. B. U.Z

ook,kunt U gezond en st.erk
voelen - .opgewekt en' ener~lek.
. Wan't, tenzij gij aan een organisch ,::
gebrek lljdt, is er ge~n enkel~,
reden, waarom Sanatogen U niet "
die "jeugdige krachten gezondheid
zou terug geven, welke U w kenniss~n doet uitroepen: "Wat zie jij
er p"atent uit!" .

,<$
v.a.; f .:25 p. st.
lEE CHEONG "& CO. diverseL afmehngen
A ~ Gv.a.E'N
f 2.Rijswijkstraat 32

•

21990

B.OEKHANDEL

~11.

/

..k

O'f W J P K0K

1

O~BUOT VAN HET NIEUWE FOO~MA~ g~CHEST~A
JULIENSLAVOISIN.
MILO-

21973
----..;..------~;..-- '/oor Dames, Heeren enKinderen

'

.

Leening 1925 der Stadsgemeente
Batavia,
oorspronkelijk
groot
f 7.750.000.- Nederlandsch Courant pro resto f 7.167.000.- ten
kantore van de Amsterdams~h~
Bank N,V. en de Rotterdamsche
Bankvereeniging N.V. te Amsterdam en van de Rotterdamsche
Bankvereeniging N.V.. en de Amsterdamsche Bank N.V. Bijbank
Rotterdam te Rotterdam, alsmede,
tel) kantore van den Gemeenteontvanger van BatavIa te Ilatavia-(C,),
de inschrijving openstellen ,op bovengenoemde leerting op
'
Donderdag den 17en Dec. 1936
van des voormlddags 9 tot des namiddags 4 uur,
00 3 .1. o/.
tot den koers yon 1
78 '10
op de voorwaarden, vermeld in het
prospectus van uitgifte dier leening ddo., 8 Dec. 1936, waarvan
exemplaren bij' de hlerbovengenoemde karitoren van inschrijving
verkrijgbaar zijn, bij welk(> kantoren tevens inschrijvingsblljetten
verkrijgbaar zijn..

WATERPROOF

F LI T

,

~~t u"gcl~e obtigaU~ in de 5%

°

" "

So eT a b a i a, 3 December 1936.
De Directeur der
N. V. ELECTRICITEIT MIJ.
"SUMATRA".
21978

VERVAAROIGD
DOOR
FA8RIKANTEN
VAN DE
OtiOVERTROFFEN

BURGEMEESTER EN WE'rHOUDERS van de StadsgemeenteBatavla berlchten, dat 'zij ultslultend ·
voor houders van de nog uitstaando

N V p.'
kh d I R··

THE FOUR LASALLES

BATAVIA~

van f 7.052.000~
der 4 % Conversle..
Leening 1937 A in sfukken von
f 1000.- en f 500.- Nederlondsch Courant nominool oon
toonder en rentedragende yanof
1 Januari 1937.' '

"Y

Op 25 November 1936 zijn ten
overstaan van den notarls H. W.
Hazenberg te SQerabala de volgende obllgaties uitgeloot: No. 3 - 6 \
28
74
78 82 83
88
100
103 - '109 - 110
1~6
138
141 - 148 - \50
~58
167
191 - 198 - 203
204
207
208 - 217 - 230
240. De uitgelote ob-ligaties, voorzien van coupons vanaf No. 16 en
vail talons zullen van 2 Januari
1937 af betaalbaar worden gesteld
Ihet f 1000.- per stuk bij de FactorIj der Nederlandsche Handel
Mij. te Batavia 'en 'bij haar kantoren te Semarang, Soeqlbaia, Solo
en Bandoeng; in Nederland bij.
haar Hoofdkantoor te Amsterdam
a pari.

2200a

Uitgifte

I

5 %. Obligatieleenin9,
____-1.... 1929.'

Bat a v i a, 8 December 1936.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BATAVIA.

obligatj(~n

rendruk, 2 uitvouwbare anatomlsche
,
platen van het menselijk l1chaam en
,,
.•
ecn afzonderlijke bljlage~ Amsterdam Alteen Err~s. t~est~lI,:n be:lutte!'
1927. 2 deelen geb....... :........ I 7.50 ~en seleCtlVltelts-lndlc~tor. D~t
Vt>lde, Dr. Th. II. v.d., Gesch1kt of IS nu ~eer. een vail ~Ie practlongeschikt voor h-et huwelijk. Een sc~e nleuwlgheden, die. het puleidraad ter beantwoording van de b!l~k doen .zeggen : Errls maarvraag : Kan. wH, mag en zal ik trou- re~n ~rres f •
•
le hooge elsche~. stelt kle.ze
wen? Leiden, 1931. geb.
f 7.50
Fischer-Dtickelmann, Dr. Anna. Het .zlch een Err~s. .WIJ hebben de
gulden vrouwenwek. WdtJ ied~ complete. serle nleuwe Erres apv1rouw van gezondheidsleer en genees- p_araten ..In Yoorr.aad.
kunde weten moet. Voor Nederland Komt bit ons IUlsteren.
I
be\vcrkt door A. Gorter. Met, eenige Keu.ze Ult meer dan 60 toeste honderden Ulustraties ~n 12 g~kleurde l e n . . .
d
f 6.- GemakkellJke yoorwaor en.,
p1a t en. ?e b.
Gerling, R., Het gulden boek van Mt ERR E S R ,A D I 0
huwelijk. Een raadgever in bange en
gelukkige uren. Met vele atbeeldingen
•
lana- en
buiten den tekst bewerkt door Tit1a ~A
•
van der Tuuk.
f 2.50 '" I U Z I e
an e
IJSWI J
Goudsmit, Dr. B. C., De man en d e . ,
'
vrouw. In hunne onderlinge verhcuoingen en in hunne b~trekking tol; de
I
I
I
hedendaagsche maatschappij. Naar . , . .
.
.• ... .
het Duitsch bewerkt:. 3 deelen' Rijk Batavla-C.- Tel. WI. 1808 - RIJswIJk 19
g·enIustreerd. geb.
I 7.50 Bandoeng - Tet. Bd. 1241 - Bragaweg 29
Voorhanden bij

IISUMATRA"

a

STAOSGEMEEtlTE

HET· BEZIN.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kumWruk~a~n, 00 p~~n ~ k~u-

N. V. ELECTRICITEIT MIJ.

de houders van obllgatlen van bovengencemde Ieening niet van het
hun verleende recht tot inschrijving op de 4% Converslelee'ning
1937 hebben gebrulk gemaakt plaats vinden in Nederland bij de
kantoren van de Amsterdamsche
Bank N.V. en de Rotterdamsche
Bankver€eniging N.V. '.

VOOR '

n:eizer, Di·. D. P. R., Gen'eeskundls
Hulsbcek, 3e druk van Reissig's
Encyclqpaedie 80.3 paglna's, Geheel
omgewerkt gebonden
I 7.50
Langen, C. D. en Lichtenstein, A••
Leerboek der Tropische Geneeskunde,
Kantoor-, slaap- en eetka2 d
mer-ameubl.,
PRACHTIOE
e ruk, Batavia 1928. geb, ...... f 5.Muller, Dr. A", De weg naar gezondKARPETTEN, Westm. KLOK,
held, Een betrouwbare en onontbeer,
EDISON- en VOX SALON-'
Iijkeraadgever voor gezonden en z1eGRAM., plat. fan, enz"2~~8~
ken. Nan den 16den druk bewcrkt
em e.
·v.
·'RfPdoor Dr. Oh, Bles. Met 560 atbeeldtngen, . 50 rontgenphotographteen, 12

Mevrouw (JENNISSEN·Postma

a ~~ria~f~~~~~;rz~ln~~s~~~d'zoover

. (

MORGEN VENDUTIE
ten, hulze van Mevrouw
C. J. BO~YMEER
BIDARA TJINA No. 64
(Mr.-.comelis)

Soerabala, 3 December 1936.

verhinderd afscheidsbezoekeh af
te leggen. I
alb m.s. "Sibajok", 9 Dec.. ' 36.'
p. p. c.

..

HEDEfr'KIJKAVON0-

~I

.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Stadsgemeente Batavia geven kennis aan de houders
van de nlet uitgelote obllgatlen van

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

58 Parapattan Koningspleln Oost

De Directeur der
N. V. ELECTRICITEIT M]J.
......__. 21977
"BANJOEMAS".

•

PAP IER- VAKMAN - VERK00PER

VE~DUKAN~iioR;,WEt Tf~REO[N'; STANUAARD WERKEN

Pas·ar Baroe '47 - ' Botovio·C.

STADSGEMEENTE BATAVIA.

Courant pro resto f 7.167.000.-, dat
deze stukken per 1 Augustus 1937

•

+

21970

N. V. ELECTRICn·EIT MIJ.

--

-

"'Vl!'" .,........

J. E. B. BLOSSFELD
en

STRUYCKEN

RIO£JIMlI

(Ned. Crt.). bij de Factorij der Ne.- voor spoedigste Indlensttredtnq.
derlandsche Handel Maatschappij Brieven onber No 21979 bureau Bataviaasch NieiJw~ clad.
N. V. te Batavia en bij de overige
~
vestlglngen dler Maatschappij in ~ L ~
... ·H?...
Nederlandsch-Indle, alwaar Iljsten!
der ultgelote nummers verkrijg-llmen" heeft keus uit IIX
I" bergoorden.
baar zijn..
toaaroni ktest "men" ons bedrij/? ? ?
.. 's-Oravenhage, November 1936. terghotel "tjitere" 4.600 vt. - pengolengan hoogvlokte.
22005
1 uur rijqen van bandoeng.
--------.:.---.....
21974

VROLIJK
C'EZELUG!

Soerabaia, Niasstraat 49.
Huwelijksvoltrekking: 17 December 1936, 9 uur 30 v.m.

is

1925

G roo telMPORTFIRMA ~~o~f ~e~~~i;og~~~5. o~~:~y~~~~~~

~:~ r~~el~S[e~lre~ar~U::;~da~uf~:~

Beniqe etialqemeene kennisgev,iltg.

I. •

2190';

.
zien 'van decoupona 23 e.v. kun- heeIt p laatsinq voor een

FRIS

L. VARDON

HOORAPPARATEN

.j..

Deze uitgelote obltgattes, voor-

Ad v e r t e n t i d n

I

. PETROLEUM MIJ.

2

NU::T AF

TAFELBESCHUIT
BOTERSPECULAAS
150dlv .

"

Hooge laat U hetor Hoaren [AFLOSSING ~~erLEENING

DE DI~ECTIEMAAKT BEKEND, II. H 0 0 G E, Dagoweg 5, Bandoeng telefoon 9.2.
dat van, de . ,'l%% Obligatie-)
.
l€enihg,gr:6dt' f 72.000.000.-, ult- ............,~l!!'W'IlWfN'U"
.. _ _
2
Zm'Ulll'allldlHll •
gegeven in drie gedeelten, elk van ~....-~

ROGGEBROOD
HONIGONTBIJTKOEK
I

N. V. DE BATAAFSCHE
gevestigd te ~s-Gravenhage.

FRESCOLINE

Froscher's
I

1936 - EERS'l'E ntArJ-

8 December

.druk~

'of gedeelten daaryan

f

1.- per plaatsing

Voor 'annonces, welke niet van xokelijke strekking sijn:
Per 5 regels druks of gedeelten doorvon :
per ploatsing
,
: .,
:.............
f 1.per 2 plaatsingen
'.... ,,1.50')
per 3 ~ of 4 ploatsingen.
,,2.-')

gulden

voor een annonce van niet meer dan vijf regels

-,

Th:ln:3 ook in verp. van 90 gr.
tegen ongeveer den halvcn priis.
..""_11'

.. )

In aIle Apotheken en foko s.

-

!!

•

.ps:prayi

•

LE

De reductie wordt slechtS yerleend, wanneer bij
oonbieding het aontal ploat,singen vermeld wordt.

•

-~

" I ~. .. . . .Z£

J_

eerste,

\)

IfATA'tT
,i-i-Q'CD. NlEUWSBL3D
", -. '-.1 . vau Dlnsdag 8 December 1936 ~·TWEEDE· 'BLAD
.,y ~~
!l

Zwarte Standaard als somber Voorteeken
•
Trekt Mrs. Simpson
Baldwin's rede ,n
Mrs. Simpson's ver• zich terug?
klorinq .

begroet
Onzekerheid duurt vQ,grt
Lon den, 7 Dec. (Reuter). Boldwin werd op enthouslosre ,wijze
door aile partijen von her l.cqerhuis ontvoriqeri, teen hij 'inhet kort een
'beschrijving g~f van de lootsre fose der coristltutionee!e crisis.'
.
De premier legde er den ncdruk op, dot d~~q"ing r.enkele ,w~I;<:~ng.e

leden den wensch te kennan hod gege'ven Mrs. Simpson te hUW~,n, zoodro
zj] vrij zou zijn. '
,'.. .
'
.
'De regeering ,w~nscht den Koning zooveel moqelijk gelegenh.eip te
" gevcn het besljrit te overweqen, t,erwijlzij te'r zelfder tijd beseft, dot
het voortduren gedurende lonqeren tij,d YCJn .q~ huidiqe onzekerheld de
notionole en imperiola belonqen zou ~Uf')ne0 schoden. '
Met uitzondering ten 'aanzi.~n van het vrcoqstuk inzoke een morqonotisch ~uwelijk, dot d09r derrKoninq zen ter sproke is ~e,brq,cht, werd
.
. qeen cdvies aon den Koning geg.eyen. .
De .Koninq zol onqetwijfeld her besluitomtrent de gedrogslijn, die hi]
denkt aarl te nemer, bekenCf .mak,en.
'Een IPogi~g vein 'Wi~,ston Chur,c,hillo~ ee.n .bel,of.t.e ~.e ,v~r~rijgen, dot
g~en onherroepelijk.e stop zdl \v.orden, gedoan alvorens het HUls een vollecHge verklaring omtrent de const.j'tut};ofl,e,e:I.e.'.~n .an.qere,,yraa9st,ykke~ .h,e,~ft
ontvangen, welke poging e,en dUldeIIJ!<~ c"tlek op de reg~enn9 ,tnnJerd,
veroorzaakte een vijandige demonstratie van aile partijenit) ,qethog~rh\Ji,s.
De to.e.spraok van' Churchill. werd herhaQI.d,elij~ 9nd.erbr9~t<-~;, 9Qor
prot~sten en de kreten IIg~ zitten~'.
"
.....
.
', "
.
, Baldwin ar:'.two,ordde ~~u,rchlll, dot h,IJ nl~~ .W,lst -w,ot s ,:K.onln~s
beslissing zo.u zlJn.
.
Eeriopm,erking van den ./.ib.eraaILa'!l,berts,o,v~r.d~ ~y,rl)P\a~hJ~ von M~t
,
,L,agerhuis m,etBaldwin .v.ero.orzaa,kte een storm van ·applaus. ' ,
'
,
De verklaring .werd ao.n~~hoo.rd ~o~ry,~I~e djpl9mat~ri ,.~ie, op. ~,e q}plomatieke tribune hadden pl().ots. genom~nQI.smeq.e 9Qor ,~en ,portJC~J.I~r,en
sec(etaris van den Hertog van York, Sir Ene MJ~vJIJ~, ,die ,op de tn,b.4.n e
. voor vooraanstaande vreemdelingen .was' goon' ziHen. TQ~n WeR9wood
c>pstond om den Premier te vrage~. of hij ·~p~ed.rp j,nde 9~.I.eqenh~.i,q ~al
.worden gesteld. zijn mo.tie, welke hlJ ~"d~zer ,Indl~n(le, t.e b~,SR{e.k"e'1, qn t woordde Baldwin laconlek met II neen .
.
,
(Deze motie van Cof. Wedgwood - ex-liberaol en thans ,onofh,anke,lijk
.i,n d,e oppositie - 'noodigt het ·Lag~.rhujs ,uit t.~. 9J1ders.chrijy',~rir '90 t :de
jegens Koning Edward ofgelegde eed ,v~.n tr.o.uw n1~,t WQ.rqt p~my Q.~d QQ9.r
de kroni~gsplechtigheid,w~lken vorm Z,I, .e.o/< ~o.g,~ .OOr).n~men, .~n eyenrnJn
door eventueele of wezig held van wel{<en dlgnltorl.s ,Qf weLk,eper,sQo,n 90~
bij die plechtigheid en dot het Lag~rhui.s pen I<o.ning vqn .En~~lan9. door
niemand anderszdlvervangen. -:R e,Q. B.~.).
. Wedgwood trochtte verder op de ,~oo¥- i,n te goon, qqch 'p~ v<?or~i~t~r
riep hem ,tot de o.r.d,e, woarp~j ~jj verktQqrtd~, ,d9t Y·l~d~Yf.Q.0(f e.e n vrqa$J
had, ge~telden een ze~" defimtief p.ntY'qor~.hqdfor)lv~nge.n.
Lord .Halifax legde in het Hooge r HUis e~n, g,eIIJt<ll;Ilq,e(ld~ y.erk,I,9 r.i n9
of als Baldwin in: hat Lqgerh~is.

Teen de J{abine~itting argeloopen
was, werden de ministers door een deel
van bet publiek toegejuicht en door een
ander gedeelte uitgefloten. "
.

Nederland
(TelegralDlll.n van bet Alg. Ned. Ind,
Persbureau Aneta).

Monkton keerde .per auto terug naar
het landgoed van den Koning, Fort Bel/

,

vedere.

liE'!' PRINSELlJl{ PilAR

In een semi-officieel berlcht, dat na
de Kabinetszitting werd uitgegeven,
wordt verklaard dat totdusver geen opIossing verkregen is. Een beelndtging
van, de' crisis schijnt th~U1S. een kwestie
van tijd te zljn. '
-'

Den H a a g, 7 December. Pril)ses Juliana en Prins Bernhard zljn hedenmorgen nit Berliju teruggekeerd,
waar zij jl. Zondag de moeder van den
Wekt groote ver,r,qssi09
Prins, Prinses Arrng ard, twee maal in
I
het ztekenhuts hebben bezocht, Zijge,inhofl<ringen
bruikten de thee in de Nederlandsche leDe, kablnetszlttlng die oorspronkelljk gatie. Prlnses Armgard is intusschen
op Maandagrnorgen half twaalf bepaald reeds aan de beterende hand en hoopt
was is thans overbodlg geworden door het zlekenhuls blnnenkort te kunnen
de vergadering .yap Zondagavon,d.; Pre- vertaten.
mier Baldwin Is nlet: voornemens heden ' .
.
verdere bezoeken bijden )<oil'ing .ar te . H€den ,zo~~ het D..UltS?he ~ezant:chap.
Ieggen maar
1
D'
itt
11Il Den Haa", een receptte ge len tel: eere
10 bli!ven r za op
awn ngs ree '1J". van .de Koningin, Prln ses Juliana· ell
.
J. "
Pri113 Bernhard, die hterbl] tegenwoordlg
zouden zijn.
N a d r U k k e I ij k
w0 r d t
o,ntkend d~t het Kab~
net ~ e d u r end e h e t wee kERNSTIG AUTO-ONGELU~
lei n d e get ra c 11 t
z 0 u h e b ..
b e n ,op den K o n I n g
II a a g, 7· December. De heel'
I p r e ss I e u t t te 'oefenen P. Den
C.
de
Boer, uitgever van de "Helder0.111 hem
t e b ewe g e 11, e e n
b e s l i s sin g
t e n , e m 'e 11 . sche. Courant", is met zijn auto, waarin
H e t
K a b i net h. e eft b ij ook zijn moeder zat, in hot Noord-Hollandsch Kanaal gereden. Beiden zijn
g ee n
e n ,k e 1 e gel
g e
he i d z ij n
a d vie z e 11 v e, r- verdronken.
PUB~IEKE BELANGSTELLING
.Tijdens de. zitting arriveerde de gevol- gezeld doen gaan van
bed l' e i gin g met a f..
....
machttigde van den Koning, Monkton, e e n
GEl\'IEENSCHAPPELIJK DANKGEBED
Rtcht zlch op Dowl1ll1gs~reet
I die onmiddellijk tot de zitting toegela- t, r .e d:e p.
L
'
,I ten werd. Een reusachtige' menigte had
Den H a a g, 7 December. AIle kerko n den, 7 Dec. (Reut~r). Van,af zichbuiten de woninO' van den premier
Het eEmige advi€s dat het Kabinet
~en vro€gen mo.rgen war:n kleme groep-I waar het Kabinet ~ergaderde, verza~ del1 Konipg ~af, is dat waar011;t de"Ko- genootschappen van Nederland hebben
Jes mensch$n l~. Downmgs'treet en op I meld, te~'wijr'iij om beurten den Koning n,in~ .vfoeg toen Hij op eigen Inlti a ti~f hun leden opgeroepen V001' een dankal:dere belangIlJke punten verzameld' l toejuichte en het "God save ,the King" het verlangen te kennen gaf dat d:e re- gebed, uit te'spl~eken op 6 of 7 Janl;tari a.S.
ZiJ sloegen ilet ko~nen e~ gaal:', van de zong. Eenigen tijd later werd de straat geering het voorstel van een' n1Qrgav.ooraanstaand.e persoonhJkheq~n ga<;l.e.\door' bereden politie. ontruimd.
natisch huwelijk zou bestudeere·11.
0

e

n-

1

,.

De ~cln~ljke au~ v~kok uU ~rt
Belvedere en bracht den rechtsgeleerden raadsman ,van Cornwall Monckton
naar Dow~lingstreet No. 10. .De heel'
Monckton bleef hier twee en een half
uul'. Vool' de aankomst van Monck,tOll
bezocht de minister del' Dominions Mac
Donald den premier met een bundel dQcument~n en bleef tien minuten bij hem.
Een andere bezoeker was Sir Edward
Peacoc~, de ontvanger:-generaal van h,et
Hertogdom ~ornwall.
'

\

~'~~~_~
__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

-

.

()y,erstroomingsramp Op
Philippijnen

Dreigend offens~efQP

DUIZENDEN

,

l\IENSCln~N

OlUGEKO.MEN

Acht en twintig jagers del' Rooden
1\1 ani II a, 8 Dec. (Reute.r). De )ll;i~
zQu,d:en e~n aanval van vooi't-ien Duitsche bOl1lll1enwerpers op Madrid hebben litaire bevelhebber vall Isabella in ~I~
provincie Noonl \Vest Luzon meldde, dat
afgeslagen.
duiz,enden
ntellsche'll door de grootste
BOMBARDE~iENT OP GUADALAJi\RA
I?ri,e Heip,k~lvliegtuigen werd,en, neer- ovel'stroomillg, die de geschiedenis vall
, Lon de n, 7 Dec. (Reuter). Uit geschotell.
de Philippijnen heeft gel{end, zijn me ..
l\~adri(l wordt gemeld, dat er een intel)S
.d,~,ge~jeeVt.
hombardement uit de lucht plaats h~d
PPlUARSCII DE~ MlLJPJQ'~
Publiek juicht en fluit:., OIl
llij verkI.a~rde, ~lat minstens 54 ste..
Guadalajara.
~~:tl
zihlover~troon1(l en d,\t' d~izend
Doqr
deWi.t.t~p'g~,~t,lJ}.t
BIJZONDERIIEDEN OVER DE KA~' '. '
Immscb.en werde,!l meegesleurd, toen het
, BINE'.fSZITIING . .' .' "'.'
De pers te lUadr~d meldt de aallkomst
LOrd: Crewe .spraJt. z~jp..: yo~dQ.epiI1.g .. .l~Jt
'P~l' ij s,
7 Dec. (Try.n~Q.~~an). Ra- water ,naar .de zee terl1gstroomde. ,
l"~
'HI ,. vall', ~ro~te; n~itsche versterkingell .~~
over pet felt,', Q.at ,d.e' v.~rkl~lp~e.n y:an
dio S,eviUa m.eldt, ,d~t ,d,e' opm.ar:scll d,er
L ,'0 n den, '6 D~c. (Transocea~~).: 'l~leent, dat de Duitsche bevelbebbers de lUJU¢io's ten Noorden van M:aqridgeonverantwoordelijke kring,en, dat de re, ~Ien nH~ent, dat l\e doodenlijst enornl
'
geerlng ~eI?- .QnQ~bpqrlljJte pre~~le, op den pre~ie~ ·~aldw~n p.e,eft Z9l).dagmorgE!n Olllltiddellijke heropening van een zeer stuit is.
Konmgul Mary op Marlborough House'
.'
. .'.
.
W~ppert boy~n iFQ,r~
Koningzo,u h,epb~Jl uitgeoef~nq,PJlge- een . bezoek g~prl;l.,cp.t. De "Sunday' Dls- l~rachhg offenslef op lUadnd gelastten. 'De ',troepen van generaal Franco sIaag- is~
grond 'ziJ.n. (l;3ij,y~l). ' ,
,
,
,Belvedere
patch" gaf 's' middags een speciale ediRadio Salamanca maakt melding van den erinpractisch al het verlorenterl;'eh'i terug te' winnen.
U~ ~it waarin verkla,ard .wor4t .d.at dit
WINSTON CHURCHILL O~.RJ)f;N
LQid ,C~~w.e mg~n,d.e, .df,lt i~'~e,gende~ b~9,~k noodzakelijk geworden was om- cell oproep van Radio ,Madrid. waarill
KONING
allen . den premIer dank verschuldigd
aIle tr,oellen, worden uitgenoodigd het
zijn voor de in deze moellijke sltuatie dat ·Koping Edward VIII tot een definli1~v.e qeslissing gekomen zou ?ijn." , .!;. dl'eigend offensief op de hoofdstad ta DE AANKOiUST DER Z\VAR'.fIlEMDEN
,
L
1
11
7 Dec. (Transocean). aangenomen ,bouding (~ijval>' Spreker
ERI\ENNING VAN ETHIOPIE'S AN)
>I):J
we'el'staan, dat heviger dreigt te' worden
o n ( e ,,
sprlak zijn groote sympathle Uit voor'
.
NEXATIE 'f
\Vellicht
wederom
een
"canard"
:T.erwijl
de
"Sunday
Dispatch"
ni~t
i11
dan
alle
andere
aanvallen-,
welke
to,t
De zwarte standaard van Cort~wall met d,eP:Ko,nJp.~ ~en de Koninklljke famiUe,
zijn vijftiel~ gouden ~ezantell IS op .d~p 'inzonderheid voor Koningin Mary, die sta~t is om mee te deelen van welken dusverre zijn gedaan.
·L 0 n de n,
7 Dec; (Havas).·De beaa'rd deze be~lissing is, wordt er in een
Geen Engelsch ..ItaJjaansch agree·
hoog~ten . toren van Fort Belvedere ge- ZQO vQlJ.<..omen(ie eer,bled en trouw van
weerde ontscheping van '2500 zwarthemco,mmentaar op gewezen dat <,le Koning
ment zonder }'raitkrijk
heschen in plaats van de uit rQQde, blau- alIa ~nder,4.~n~n van Z. M. gewonnen nie,t in staat is zijn prive-Ieven. te rege-:Radio Salamanca meldt voorts,' dat den te AIge~lras wordt van offlcleele zijKo- h,eeft. (ToejuiGhin~en).
.
~en in overeenstemming met het advie.s de regeering veiligheidshalve van Va- de nlet bevestlgd.
we en gOl1 d ell k Well t 1.'eren bestaande'
. ."
.
,
Pa r Ij s, 7 Dec. (Havas). Madame
yap. den premier ~ waarmee waar- lencia naar Lerida is overgebracht.
uin!dijke standaanl, ~ie gewo,onlijk ge',fabouis
meldt' in het dagblad "L'O~u
scpijnliJ,k beoogd wordt hem' van
hesehell wordt op de ve~blijfpJaats v~Ull Stemmin.g in de Dominions Simpson te schelden - dan weI de .cavre", 'dat.. men in welingelichte kringen
den regeel'endell souverel11.
"
,
Sue~ Kanaal Mij.
ta.,strofe tevel'hinder,en' wel,1,{e het Brit'toe Londen en Rome ervan overtuigd is,
Activiteit in Asturie
AJJ~TRALI~ llEZn~GD OV~~ EVEN- $ch.:e Rijk zou treffen, ~anneer de 'J{o.
.
..
dat Frankrijk binnenkort de verovering
De Konll1khJke standaard wappert
"
'fUEE.Lg· #JDICATIE
VE~~AAGT DE .T{~'U~V~N
nipg een tegengestelden' koers ZQU volI
van Ethiopie door !talie zal erkennen.
thans boven. ~(arlbor.ougb House, waar
"
Par
ij
s,
7
Dec.
(Havas).
U
i
t
geP:- dat. wll ze,ggen : een huwelljk me:t
Par ij s, 7, Dec. (Reuter). De r~Fld
Spanje
worden
enkele
mi,s.
Simpson
en
een
l}leuwe
regeeKoningin Mary vertoeft.
L' 0 n d,e p, 7 Dec. (Transoce~n).
Voorts meent men in deze kringen,
ring te vormen om de :p,uidige op te o n bet e eke n end e a a n v a I- van beheer van de Suez Kana~l Mfl~t
g volgen.
'. ,
.
len ~ e r n a t ion ali s ten 'g e- sehappij maa~t bekend, dat ,met ,ipgang dat Londen aan Rome verklaard zou
's Konings voorkeur voor den persoon· T e r W l'J' 1 d e r e g' .e .e r I
.'- ....
m e I d. A lIe e n i n A s' t uri e van 1 April het tartef voor ,schepen, die hebben, :dat zonder deelname van
lijkeu standaard wordt druk door Ae p,er.s v ~ n h e t A u s t r ali s c h g eh a 'ct e e n act i e 0 p g r 0'0 t e r in b~l1ast varell, verlaagd lis tot drie
besproken 'en als een somber voortee· m e e neb est .d e h 0 u d l n g
iIet Britsche Kabinet werd ZondagFrankrijk het sluiten van een gentlemiddag p\o,tse~~ng voor een buitenge- s c 11 a a l p 1 a a t s. D a a r . vi e r- spilUng"per netto tqneilvoor door,vamens
agreeinent,
zooals Mussolini
den
2000
man
d:er
Roode
rende
pa~:Sagiers
tot.
6
shllling
per
'perken beschouwd.'
van h e t E n k e I s c h e. k a- wone zltting:'bijeengeroepen. Daar.deze
t
r
o'e
pen
g
e
d
0
0
d.
'
soon.
wen&cht,
onmogelijk
zou
zIjn.
bin e t i n dec.Q n s It i t ti- ontYfJkkeling van gebe,urtenisse~l g~heel
Slecl!ts weinig personen begaven zich
c r i sIs s t e u n t, onverwachts kwam, wordl~ aangenomen
t ion eel e
heden llaar }'ort B e l v e d e
1d re
' d . ·1'l o t
_ dat zaken. van groot belang een 0111111'd 1 ,e r
~ van" delijke bespre.king noodig maakten.
m e
e n
e
Twee oude dam.es, die o~ twaalf uur g e n
be. ric 11 ten, d at d .e.]
.
's willdags ill eell gesIQ,t.ell ;.lut,b ~,rriveer per s e ~1 d ,e 0 p e aib are
Zelfs wam~eer het k~b~net. Zondag tot
de)~, overha.td~gdell den ~c~~.i~~wach.t e,~)~ in e e n i n g i n A u s t I"a lie; een def1nihev~ rl3esJ,lssmg ~ou komen
.
'
t wordt er geen cOlllmu.~ique verwacl~t
grQ~~e enveJoppe, waarop bet .ops,~.b,r.i,.t
u 1t er s t
v e ron t r u s t, w.o r-I Y.Q.ord,at pr~inJer B.aldwiIi. Maan<\agmid-,
"Voor den Konin p".
den d 0 0 r
d e
m 0 gel lj 'k- I daD' in het Lagerhuis gesproken zal hebh ,e i d van a b die a tIe van I b~~
,
Winston Churchill, die tijdens eell den K 0 n i n g e n d e eve n- ..'
/
lunch in de "El)glish F~en.cb Luncheon t u e ale g ~ v 0 I g e n d a a 1'- 'D.e Londel)sche ZQl).dagsbladen, waarSociety" een dronkop den I{oniuf i~- ~~. ~ v 0 0 r
h e t. B r i It s c h ,e v~n .er v~~e met speciale edities u.i't:kwastelde, verJdaarde: "Ik, die Z. lU~ van
J.
ll?-:e~, waar~n elk aspect van de CrISlS tot
.
"
b k
U e en'
in bjjzonc;lerheden in beschouwing genokllldsbeen at gekend he, an
z gg ,
Tevens wordt gemeld, dat de Aus.tra- nien' wordt, zijn het onderling nlet eens
d:\t gij ervan verzekerd kunt zijn, dat llsche prem,ier Hugh,es de verwachting \V~t ,betreft' de uiteindelijke' oplossing
hij nhr.:.mer, evenmin in den letter als heeft uitge~prQke)l; dat de Koning een, d~r gebe\;lrt~pissen.
in den geest, in strijd met de, Britsche offer zal br,~ngen in' het belang van den
vrede in het Rijk., HIj verklaarde, dat
Ilet ~t.ee1'endeel der bladen hQudt
gr~)11dwet zal handelen".
Z. M. voldoep,de tljd ,moet w.ord,~,il gelaechter rekening met de mogelijkheill
Hm om deze' gewichtige beslisshl'g t.~ ',n.~
v~" ab,di~atie,' maar hun beschouIn' het House of Lords men.
,wingen beteekenen niets anders dan
LORD C~EWE .oO.GST DUVAL
gissinge'n 'daar men in officieele
IN .CANADA
,
kringen de grootste terl1ghoudend·
LOll dell, 7 Dec. (Reuter). Na
heid blijft betrachten.
'
de verklarillg van Loni lIalifax in
het lIoogerimis verklaarde Lord
o t t a w. a, 7 De,c. (Reuter). De
E e n
b e ric h t,
w a a '1' a a n
Snell, die tot de Labour-partij, bever~lar~~,g van ~a~~win in het Lagerhuis, 1g roo t e a and a, ,c 11 t
b e~
w 0 l' d t,' i s
d a t,
il()O~t, da~,zo:ol~l1gh~~ IJ\t,i,S ,n.iet ov.er die 111 zlJn geheel naar Canada werd uit- s tee d
w or d t
gezonden, ·veroorzaakte een duidelijk ge- w a a r I n ' gem e 1 d
essentie:~le f~~t.ell' .~,esdlikt, e~k~ ~,e
voel van verlichtlng in aIle kla~sen.
d ~ t
pre m i e r
B a I d wIn
spreking lloodzakelijkerwijs OllW~
Zat~~dag een
bezo~k
zenlijk zou zijn en n~oge.Iij.k ook
bra c h t 'a a n For t
B e Iv e'd . e- .r e, w a a r 'h lj den
OP FORT BELVEDERE
schadelijl{.
K 0 n i n g
b ~ P a a I de
doc uAan den anderen kant kan de zaak
Lon den, 7 Dec. (Reuter). De'm e n· ten
tel" h a h d s t e 1niet vaor onbepaalden tijd op zijn' be- Koning bUjft te Fort B~lvedere.Den ge- d e.
loop gelaten worden, zoodat hij hoopte, heelen ~'(acht waren er geen te,ekel1en
/
.dat de regeering, zoodra de omstandig- vaii activltelt. De llchwn, die sedert het
Zondagmiddag half 7 werd een aanlIet bericht, dat de Italiaallsepe en de Duitsche regeeringen be;$lo,te,n ,de rege~ rhig-Franco ,te' erkennen, werd ,in a.lle
heden zulks toelaten, het parlemeri't de b~gin: van de crisis tot vier it vijf uur yang gemaakt' 'met de buiteligewone
Spaansehe s.teden, die in ha.l,ldell der recb.,tscpe ,t...oep~n ~ijl'" w~t .v,"~~~\l,e 01J.tvangell. Te Salaiuanc.a ziil,l 8'root.e ,vr,e\lg."
te harer beschikking s,taande inllchtin- 's ni.orgens werden gezien werden heden- Kabinetszittlng, welke e,~ri, uur .en' d.rie
kwartier" duurde:
.
";,1 J;
d'e~ betoogingcl1' 'gehoudc'li,' waar vali hlerboven eeil afbeelding.
_
.'
gen zal verstl'ekken;
\
nacht kort na twee uur gedoofd.
,';

Onder Duitsche aan-'
voering?
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19:I6 - TWEEDE BLAO

'BATAVlAAS"CH' NIEUWSBLAD
4%% Bat. Verk·.

Het Verre Oosten.

en Nijverheid

op

Hyp.

"Sank
41/20/oJava Hyp.

---_....1 ---- ,

De Chineezen 'rukken

Mij.
ObI. Java

q~

Beurs-Ocerzichten

'

Bank
,6% ObI. Java Hyp.

Batavia. zonder animo gedrukt door zware wlnstnernlngen van
een grooten speculant, K. M'. S. M. prijs,% ObI. N.I. HW.'
Beurs te Batavia
Beurs te l\lllsterdulll
Bat'. a' v 1 a, 8 Dec.' (Eigen dlenst), houdend.
Bapk
Suikers kahn en vast. H. V. A. lag na
Er heerschte in het algemeen een stem(Otflcleele koersen. nadruk verboden) ·n~% ObI. N.J.
Hyp.
S lot k 0 e r sen (Elgen DIenst)
.Bank
ming, .waarbll de belangstelling ulterst een vaste opening zonder handel.
•
Ii
5%·ObI. N.I. HyP.
beperkt bleet.' Zoo vielen in de eerste
De tabaksafdeeling was kalm.
.
Bank
Nabeurs
t,. 7 Dec.
plaats Rubbers bizonder tegen en kon
Beleggingen onveranderd. .
6 ~ Obi. N.1. Hyp.
Amsterdam' Rubber de 280 nlet: over7 Dec.
slot ;
i3ank .
Cert. Ned. Handel-Mlj.
16~r/2
schrllden.
Louden flauw
40/0
ObI.
~etn. Cr.
Ned. Ind. Handelsbank
138%
100 101
Ook OHes rlauw, speclaal voor Ko66%
Bank
983A Kot. ,Bank
Ned. Ind. Escompto-Mij.
219
G% Oblhr. oem, Cr.
Lon den, 7 Dec. (Reuter). De
nlnklljken, welke 4 punten onder glsteHandelsverg. Amsterdam
423"% A'dam Rubber
Bank
speculanten op de Londensche stockren
werden atgegeven.
32t,4-32%
Koloniale Bank
,67% Vorstenlanden
G% ObI. p. llandoe
exchange vertoonden weinig neiging om
H. V. A.· bleet zonder zaken.
Amsterdamsche Bank
88% 7% ObI. p. Randoe
152% Unle
transacttes te beglnnen alvorens het
139t,4-139%
13~t,4
7
~
ObI.
P.
Randoe
Paketvaart
Konlnklijke Petroleum Mij.
,Kol.Bankopertde lets hooger. doch
395%
constitutloneele
probleem is opgelost.
56
6°/0
J)aJeuh~
,N:
.r,
Spoor
14Q,
Koninklijke Paketvaart Mij.
Itepriabeurs weer terug,
20t,4 , . Manflg'oenll
)00
Op de meeste afdeeUngen liepen de
Nederl. Scheepvaart Unie
Van Jndustrleen en Handelsvennoot9~H~ serajoedal
5411 5431
_
8%
" carumbv ,
Malang Tr.
Java China Japan Lljn
65
schappen warenPhlllps en Unilever een prijzen terug onder leiding der goudge,274
6% ObI. ~aridaling .
Emni
Deli Spoorweg MiJ. ,
107
punt lager, terwljI Internatlo het gun- rande waargen. doch rubbers llepen
156-156t,4 1'10
6% Obi. BO<1J. DatAl
Ned. Ind. Spoorweg Mij,'
55% Aimem
6%'
-'Juliana
stlge aspect van glsteren deels weer scherp op, hetgeen zijn oorzaak yond in
de aanhoudende vaste stemming van dlt
102Yi 4~% obI. O. Bat.
Ph ill ps
264% Bengkalls
prijs, gaf.
397
5 ~,ObL ~m. Bat
396%-397
Kon.OUe
Rubber CUlt. Mij. Amsterdam'
285
SCheepvaart· goed prijshoudend voor product. terwijl buitenlandsche obllga'6% .osi.'Oem. Mr.
ties over het algemeen vast lagen.
$ 2%-2 16/is
Internatlo
169% Cities ServIce
Vnle en llchte vraag voor Japanlijn.
,
Curnel1s
$ 12%
97t,4 st. ,Brands (R. II)
Lindeteves Stokvls
,
Rubberproducten lagen aanvankelijk
Sporen
tustetoos
en
afbrokkeJend.
5~% ObI; Oem, BU!; $ 43-43%
Kennecott (R. II)
Mijnbouw Mij. Redjang Lebong
212
vast,
doch flauwden later af in sym'teIi~org
Mijnbouw nog steeds zonder belangInt. NIckel (R. II)
$ ~6
pathle met New York.
'
4 % Obl. Gem. Banc$
100'/.
iot..
.. 36 .
Anaconda (R. II)
. , I stelllng.
S lot k 0 e r sen, (Aneta)
41' 2% ObI. Oem. Bern;
,
IMetalen
waren
vaster
doch
hadden
ook de Amerlkaansche atdeeling was
4~% I. L. '30 '3. f 500
lOO~
3% ObI. ~m. Sem.
flauw
gestemd, voornamelijk voor staal- een klelne omzet.
t
'~
..'31
a
f
100
4
,4
%
ObI.
Oem.
Seer.
100Ys
• 5 Dec. 7 Dec.
Wallstreet opende
levendig hoewel
en
koperwaarden.
100% 5% ObI. Q. Boer,
4% "':-,,- '34 a f 500
werd later stH en
L€~ningev, die gistermlddag een va;s- onregelmatlg maar
100t,4 5% % ObI. O. P'bang
--.:-,,~ '34 A a f 500
4%% IndH~ 1931
' 100~'a', 100%
I'
Q'h %..Qbl. Oem. T. en
ter aanzlen hadden, lagen heden weer zonder kenmerk.
109%
4% Indie 1934
loo11/ ls 100%. BasHam
.
Pekalongan
gedrukt.
De Londensche pepercontrolecommis107%-108
4% Indle 1934a
l00 / Js 100% B. Datar
6% ObI, Hotel des
108
sie verhoogde de locale prijs van Mun-·
149
5%% Young (m. verkl.) 22
22% Boekit Lawang a f 250
'lillies
AmsterdaJl1 terughoudend t6k-peper in entrepOt van 5t,4 d. (duty252
Sum. Rubber
Amsterdam Bank
150%,. 152
\ 5 % ObI. Pro Hotel
!,OO 101
paid) tot 6 d. Tegen bovengenoemde
8~ .. 'Hot. Homann
Javasche Bank
297
Amsterdam, 7 Dec.
(Aneta). prijzenwerden beperkte hO,eveelheden
G% " DJocja Hot.
Koloniale Bank
66%
67%
Drlemaandsdollars deden % e~ dito Lon- aangeboden.
6% ObI; Java Horel
Ned. Bank Cert.
185
8~. 6%
i, Planrentuin'
den 1% cts. agIo.
N. J. Escompto
981ft
99
te leening
.De
stemming was sterk terughouBerlijn eveneens Ilauw
Handelsbank
138
139
JasumlJ '
gedaan:
...... 4;5
dend, hoewel de grondtoon wll11g was.
N. H. M.
167%
167
Tag81 Pr. V~er
21]0 250
Een en ander vond zijn ooriaak in het
B e r. 1 ij n, 7 Dec. (Transocean). De
A. K. U.
48
47,%
lergde Pr.Veer
95
conflict en de vrees voor de maatrege- aandeelenmarkt was flauw gestemd. Er
1
~em. Stb. Pr. Yr. '
197 /4!98
81%
80Ys
Calve, Cert.·
Ind. B1. Yr. Veem
80
87'/2 len die Roqsevelt denkt te ,nemen tegen werden weinlg zaken gedaan.
Philips
266
266 ';
Wall street.~ ,
Ook de obligatlemarkt
was weinig
Nlllmij
B/O
160
·190
Unilever
154Va " 154
Het publlek bleek nlet gen~lgd tot veranderd.
H6tel
.des
tndes
56
60
Cities ServIce
216/1~
3
het aangaan van groote verbintenlssen.
50
29C)l/2300 "Pr, RoooJ
Callmoney deed 2~~ tot 3.
2O'/lS
20~ Javuc4. Bank
'Shell Union
Rubbers echter waren zeer levendig
1615 109
Stroohoeden V~m
47'/2 Shell Union Cum. pret. 94Ys
94% o.n1f. N. H. MiJ.
Woning WJ.
30
en willig, gestemd in verband met de
Handel alleen professioneel
,U. S. Steel
561/ 11
56%' HA11delabilnk
gunstlge, marktpositie van dit, prodUCt.
Anacon~a
36 Y4
36 ~ 8:01. Ba-Ilk,
Hoewel publlek en professIonals sterk • New Y 0 r k, 7 Dec. (Aneta). WallCultures
Bethlehem Steel'
53Ys, ,53~ =~.
genelgd waren tot koopen, was het aan- street was bij opening lets hooger, waarMontgomery Ward
49%" 49% ~mpto &and.
99] bod ze~r gering. ,
op echter een reactle intrad.
Intern. Nickel46.1lts, 46% B. V. A.
°5
420'/2425
. Amsterdam' Rubber opende vast; de
U.. S. Steels waren, eerst iets hooger
160
Oeneral ElectrIc
388/ 1& ' ,381$/18 A.o1Jl, Rubber
laatbe~rs was een weinlg. gedrukt door en daaldenlater weer iets. Sporen wa15P/jStandard Brands
12%' 12% ault. MU. Vors•.
wlristn~U1ingen.
Incourante
soorten ren nauwelijks
110
prijshoudend. Kopers
General Motors
5211lts .525lIS InWrnatlo
160 166 openden levendig en vast, vooral Ban- zakten een tlkje in. Auto's waren lagei'
Kennecott Copper
4315/ 1S 43%, Llndetevea
dar. Dell Tabaks Mij .• Hess a, SerbadjaBorsumij
178
179718 Band. K1n1n.
231 ! dl en Sumcamy, en sloten, zeer levendig. genoteerd. Chrysler meer dan 1 d.
n
Unit
Rubbers werden gevraagd.
Internatlo
166
169
JapaD.1ijn
150
Aku was prljshouctend. Phllips opende
725 1100
Lindeteves
95'
97
Lloyd
De middagbeurs was onregelmatig
vast en trok aan. maar sloot kalm.
140 H5
Alg. Exploratie
169%
169~ K. P. M.
131112 139
met afbrokkelende koersen doch geUnlleveropende
ter
vroegbeurs
aar253
Billiton 2de rubrlek
500
st. MJJ. Nedf;ll.
zelend~ maar werd later vaster.
Het ringeverschlllen.
135
Koninklijke Qlle
396
3971,4 N. I. 8\}OOt
De handel was aIleen professloneel.
1
fonds'
was
echterblj
slot
verwaarloosd.
110 / 2
Java-China-Japan-Lljn
64
65
~u S~!'
Sporen lagen verdeeld. Stalen werden
22"
,; ~et Londen$che' publiek koehtaan223'/2
.....
Kon. Paketvaart Mlj.
141
140. Stm. 0 er.Tr.
,.
2lO' 220
4eeJen KQu. 9lie. aanvankelijk- zeerle- aarigeboden. Union Pacifies gingen een
Scheepvaart Unle,
"
89%1,
9Q~A • ~~J~a. Tr.
vendlg, later' kalmer. maar de grond- punt omhoog. Olies en RUbbers lagen
:,'1 t) ,
Sem. Stoomboot &; r~.· 201 ,.' 20~
dtraJoed~l Tr.
hoog~r.
toon, was vast.
I
Cult. Mij. Vorstenlanden 31%' ,32Ys. 8&\, Verk. Mij.
S -},o t k 0 e r s': e n
VerUezen werden genoteerd
door
De
scheepvaartrubrlek lag verdeeld,
1
54 / 2 56
':. if j
H. V. A.
422
425Y2 Malang Tr.
Chrysler en Am. Smeltings. De omzet
U;nles
waren·
vast.
Andere
Iljnen
op
het
. \ \~(:
Arendsburg
390
400'
Ood Java Tram
, (T 0 t 1 2.30 u u r)
Oo&ten war~n kahn gestepld. Nashm bedroeg 1.680.000..· •
A:. .
~
I}eU Bat. Tabak
235% 231%:~ 81ma1l
280
'Amsterdam Rubber
Dell Mij.
300
303 '
D~I.' ~bo:~l~
Oostkust
64
66
~~
264
Fhi.litAs
.
Senembah
263
264
~
ItO
, 66~-66%
Kdl.Bank ,
1~0
(Aneta)
5 Dec. 7 Dec.
JapanUjn, ,r
64-64%
Malabar Thee
u
~ 101
Wisselkoersen
220, ,~a~d~l~b~l1k '
Moear& 'Sipongl
167
137%
MichIels Arnold
Prolongatierente
JI/.
.,
,. • 110
106
285t,4
Deli Spoor '
Amsterdam Rubber
275%
Koe.r3
Batavia,
8
Dec.
500
BUl1ton B
156 '
Enl»l;"
212
Ba"ndar Rubber
201
Amat.-B·via
l007/t1\
100 120
'A1mem
31%-32
Sumatra Rubber
248%
lWhe
Sern"~Cher'tbon
249% ' Bewrk&l1I
Fac- Eseomp- ,Handels- !\ idem
110
.
55'
b lde~
1009116
Malang Tram
56t,4 . 57
Malan~ 'Tra~ ,
,140 150
torij to MlJ. bank
zuid-Bantam
9.G(}j/g
Amst.
Londen
395
Serajoedal Tram
20%
Kon: Ollea f 100
?J.
..
a 10'
., New-York
1.83151te
W/. ~/t \
993/ .
12'3% 123 ,
c1tles service'
2% r.~. A'aam
Besooki Tabak
BUuton 2e rubriek
fl "/s
,tt
Par1js
8.5
f}i>1.
'J"Ji/.
(JCJ'/.
19% ?;icht. A'dam
135% Tarakan
Shell. Union
135%
Nisu
•• &rlijn
74.00
1/ls
J
mId
Ndam
00'/2
392 392'/4Kon.OUe
35%
Anaconda"
.
100%
100
4% Nederland
i mid A'dam
99318 993/t
J93 1h
u
1\ 100
392
-Kon.OUe
3% Nederland 1936
98Ys
98Ys
, mId A'd~m
99-1/t
170
Alg. Expl. MU.
1001ft ) mid A'dam
Robaver
Londen
' - 263 ·265, L. ~ 934 A a J 500 ,
Ph111p.s
12% r. '1'. Londell'
~tandard Bran'ds
8.97
Incassobank
8.97 8,97 '
~7/s 21:>.'1~Cities servl~
Zlcht Lond~If' .
'd.97
56
167
8.97 8.97
166%
Javasche Cultuur
,U.' S. Steel
35 \ 'J7
~
Pref.
(Reuter-Ea8tern)
30 d/z Londen
110
. 193/ 4 20
208
203
BasHam
,Waisumatra
Shell Union $
t'
oS
,mlz
Londen
94
110
214
Bodjongdatar
210
Id.
pref.
Vico
1'.
T.
Austral~a
7.18
7.18
7
Dec.
5
Dec.
7.18
.
Cor.\ '('rust Sh.
223
Boerowinangoen
Gandasoll
1.t8
Zicht Austral;a
7.18
7.18
~
10
sh.
$
distr'.
20V1 r. T. Amerika.
Pangheotan
'Joana
1.833/ . 1.83'/.
1.831/ t
Cor~. ~ust 8b.
IOS.le
105.13
167
Pasir Nangka
Zicht Amerikl\
1.83;i/. 1.83'/t
1.831/ 4 11. P.u',18
!~~enlat1~. "
~ 10sh. $ ace.
'£t. Berlijn
12.17
12.17
Continental on
2g.t/1S
2!)l3/1S Corpor. Trust 8h.
T,' To, Frankrijk
8rJ/ a
\
85j/ 8
8°/8
3
Tt. Amsterdam
9.00 / .
9.0(}~/t
(N a 1 2.30 u u r)
Zlch.t Frankrijk
85/8
85/8 Tt. New-York
Comm. Amer. sinelthi g' 72%
72 3Ji
.a lQO 811. $
8 /8
11/ 16
489'3116
4.89
3, .
l;lcht
Belgiij
(Belga>
31'/.
311/.
3P/.
52'1.
52
Chrysler Corp.
96%
95~lIS Bethleh. st. Corp.
1/ .
74
T.
T.
DUitschland
74
74
MorAg. Ward en Co
423
H. V. A.
Bengkalis Expl. Mij.
Zlcht Dultsch.land 14
74
741/ .
7 Dec.
Int. Nickel Oy
461h
Corp. Tr. (mod. distr.
112
Reismarken
471/ .
48
Gen.
Motors
Corp.
52'/2
---~
type)'
•
Reglstermarken N.P.
Gen. Electr. Oy
38'/2
Londen/Shanghai
1 sh. 211/ 15d.
UnIon PacIfic (cert.
oheques
411/ 3 . 49112
35
Anaconda C. M.
,·lJeurs
te
Londen/Bombay
'1 sh.. 6~ d.
passages
47
.96
gewone aandeelen)
standard Brands
121/ 8
1 sh., 3t,4 d.
Londen/Hongkoijg
518
~lcht
Fraag
65/s
3
45
6
J.asumij
Kennecott Copper
42 / .
~l~htZwitserland 42~/6
Londen/Singapore
2 sh. 4S/I~ d.·
. (Van Aneta-Reuter)
423/ 8
55914
cert. 6% Cities Service. 35%
U. 8. S.
Weenen ,
3i
1 sh. 161/ 6, d.
Londen/Japan
Gas Mij.
151 / u
Cert. Hudson Car.
7
l,lcln Hal1ij .
97!
205
9
Is
Oas MiJ. Nat. bel.
lilcht· Stookholm 4f}l/:
/
46-'1/ 4
Anlem
A f g e dan e t ra n sac tie s
Zlcht Oslo .
45'/2 . 451/ 2,
Aniem Nat. bel.
; 3%., 3% Zichl; Kopcn,b..
810tkoera
cit~'es'~~vl~e .'
40'll . 40'/2
Solo Elecw. MiJ.
.
.26%'
26
Sh~ll Union· '.
Zlcht ijal~on
553,4*)
1/
55%*)
N. I: S.
192
197
2
aebeo
,~ ;"74%
U.::s steel'"
74% T. T. Bi.-IndiG
106%')
Deli Spoor
33' 34
BanjoemM Electr.
'47%" , 47% r. T. Colomoo
An:~londa>;"
'36
. 321ft*)·
32"*)
Sem. Cher. 'fr.
Sum. Electr. Mij.
5 Dec.
7 Dec.'
70
Bethieherrl '
71%
71Ys r. T. Japan .
Bali en L. Electr
Bern. Joana Tr.
Japan
,
3.7614
3.74 Z11cht
Rembari~
Electr
'fr.
(Martd}t.
Sh.)
Gorp.
200*").
Gasmij. Nat.
Z11chtMat.llla
Hudson Motor CY.
'60% r. T. l:Io'Iigkong
61
International .Nickel
4.903/ 1e .
l't. New-York/Londen
490
2293Ji*)
Anienl
,~% Obi. Ind. L.
i27
.
l"t.
New-York/Par1ja
4.6;/18
Unipn
Pac"lile,:'
~25%:.
4.6018
r. T. Amoy
Tarakap
t003/ 8 101
'10
n. New-York/Amaterdam 5 t 41 54.41
'50%' 503,4 \ r. T. Shanghat ••
Oel,eral
Electtic
220*)
Soerowinangoen'
.. ..
•• ~ GOO
15% r. T. Foochow
Stul'ldard ,Brands
15Yz
110"")
Basllam
105¥2*)
'1h% ObI. Ind. L.,
67% T.T.Swatow
Genera. 'Mo,t()rs
68Ys
212*)
,
• 'II
RedJang
214*)
1051/2
65% T. T. 8inaapore
1051/ .
65%
MPzjtg(ml~lY' Ward
It
It
At 500
CUL'r. MIJ. PANGLEDJAR
'1le1al1res
. "De markt sloot vrlj vast.
t~.~5
f
9.25
57
5f
.. .•
.••• 1"
K~rtnecott: .
per 100
per 100
~% Obl.,In~ L.
66%
66%
S~,al}da.rd,On
De Cultuurmij. Pangledjar keert een
'14
t9%
19%
HllQ.son.Motor Cars.
, gedaan.
interimdividen:i uit van 6%, seint Aneta
'l
.'
"
At
500
nomlnaal.
uit Den Haag.
.. .•
. . . 101
stem~ing: flauw.
Batavia ·(Aneta)
7 Dec.
8 Dec.
bledkoers.
,i% ObI. Ind. L.
laatkoers.
UA
Iaatk. bledk. laat~
~ 500
PRIJS-INDEX
" DE . l\JARKT' TE .SOERABi\Ji\
\% ObI. Ind. L.
.t. Bat,lBlngApOt.
1.053/8 1.047/ li 1.05'/..
'34 (3e)
100 1"0'/8 .t.. BatjL.onden
~.t47
l't.95·
897
DE l\IARKT TE DATA ~IA
......
. . . 1500
S 0 e r 'a b a j a, 8 Dec. '(Aneta). De l ... BI\~jN.-York
1.831/4 1.825/8 I 83 1/ t
Lon den, 7 Dec. (Reuter). Heden
100
..
. . • tot
167.8. Zaterdag 167.2. 4 Weken" geledell
tweedehands, sUikermarkt bleet onvel';
B a ta v i a, 8 Dec. (Elgen dlenst).
162.4. 52 Weken geleden 144.2.
anderd en stU.
'Palembang Robusta Dec·Wan. f 13.50 3%-% ObI. Leening
1935
101
Amsterdam
, De Nivas' verkocht voor export 1000
nom.
4% ,Obi. Ind. L. '35
tons; ~uperleur; voor oonsumptle 833
Lampong Robusta Dec./Jan. ·15% 5% Bem. Chr. Tr.
SURSEANCE DER S. J. S.
S% ObI. Oebeo
slotkoersen.
tons: ,superleuren 453 tons' browns.
f 14V4 vraag.
~% ObI. Band.
,
Wit te Muntok peper Dec/Jan. t.o.b.
R:ubbersheets'35 3A vraag.
'Klnine
Bij vonnis van den Semarangschen
73.98-74.C~
IMark
,
I
Banka f 20.25 vr., f 20.10 aanbod.
5% .• Solosche El.
cr~~ 37\;~~~g.
9.0(y/16-9.00 1/15 Raad van Justitle is de bijwndere surPound sterling'
zwiute Lampong Dec./Jan. (e.k. Ba- 5% Obl..B'mas Elw.
De,;marktwaS:,stn.
1.83%-1.83 15/ 18 seance van betallng voor de Semarang
,Dollar
J
tavia) f 12.':'- vraag, f 12,2'5 aanbod (e.k. j%. ObI. Rembang
8.56Y4-8.56Y2 Joana Tram met ingang van 15 De,Franc
Koffle ready exportkw:allteit 17.-Electr.
Telok Bewng) Oec./Jall. f 12.90 vraag, 6%" Sum. Electr.
6.47%-6.52% cember a.s. voor den duur van andervraag~ nieuweoogst .17..,.- vraag.
'Praag
f 12.20 aanbod.
-t ~2 ',{, ObI. Volkshula·
half jaar verlengd.
32.60-33.00
,
Weenen
. Oe i tn5\rkt wa~ stU.
"
. vesting SOer.
Citronella ·Dec./Jan. f 1.32% gedaan.
.~lc'

Be.zorgdheid der Mandsjoes
P e i pill g,
7 Dec. (Shanghai
~dlo). Volgens een berlcht uit Ping Ti

Ohuan, dat uit onafhankelijke bron afkomstlg is, berelkte de voorhoede der
troepen qit Suiyuan Huang Hua Tall
(in Chahar.)
Zil zijn thans nog slechts zes K.M.
van de loopgra ven der ongeregelde troepen verwljderd. Verldaard wordt, dat
Huang Hua Tan en omgevlng thans door
800 man der ongeregelde troepen wordt
verdedigd.
De vijandelljkheden worden elk moment verwacht.
/

Volgens een bericht uit Kwel LuI
braken gtstermlddag gevechten uit tusschen de Chineesche troepen en de ongeregelde troepen bi] Ta Miao.
Thans heerscht groote bezorgdheid in
de basis der Mandsjoes· Shang Tu in
verband met de berichten inzake een
aanstaande stoot der Chineezen in
Noordelljke rlchting. Groote hoeveelheden wapenen worden van Shang Tu
naar Noord Chahar overgebracht.

Gebruiken de Mandsjoes

gifgas?
MOREEL DER ONGEREGELDEN
GESCIIOKT

o

o

,,0

0'"

I

0

P e i pin g,
7 Dec. (Shanghai Radio). Volgens gevangen genomen manschappen der ongeregelde troepen voeren de Itroepen' der Mandsjoesuit Chahar gifgas mede, dat tljdens de volgende vijandelljkhedenzal worden gebruikt.
In verband met de herhaalde ernstllie
nederlagep bij de pogingen om Pal Ling
Miao te heroveren is het moreel der
ongeregelde troe~n verminderd.
De teekenen wijzen erop, dat zij voornemens zijn Ta Miao te o:atrulmen.
De troepen onder den bandletenhoofdman Tsao Shih Hal trokkeri reeds tot
achter Ta 1'4Iao terug, terwijl vele volgelingen van Wang Ying zich reeds aan
de regeering overgaven. Verklaard wordt.
dat bepaalde krlngen Prins Teh onder
bewaking stelden, terwijl Wang Ying gevlucht moot zljn.
.
JAPANSCIIE EISCHEN

::nn:

Ro".

1

I;t<

.;.,

:

'r sin g 'r a 0, 7 Dec. (Domei). De
Japansche consul-generaal Nishi eischte van den burgemeester van Tsing
Tao, Shen Hung Lieh, ten eerste slulting van het locaal van het hoofdkwartier van de Kuo Min Tang en de andere bases der locale antl-Japansche
agitatle. ten tweede bestraffing der
ambtenaren van het gemeentebestuur
van Tsing Tao, die de st.aking in de
katoenfabrleken verwekten. ten derde
verontsehuldigingen van den burgemeester en ten vierde de verbannlng van
weerspannige Koreanen ult Tsing Tao.
___
M~
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Scheepsberichten

,

•

,DE HAVEN VAN TG.-PRIOK .

Aangeko'men, 8 December .

"v. Spilbergen", van TeL Bajoer en Bal1kpapan.
ltV.d. Hagen", van Soerabaia en Kroo.
"Silverbelle", van Calcutta 'en Singapore.
"Tjisaroea", van Muntok. '
"Meijer", van Tg.-Pandan.
"Roggeveen", van Hongkong en Singapore.
Ve..trokken, 8, December

RADIOVERBINDINO EN
9 Dec.

Oldenbarnevelt Batavlaradlo, Dempo Bandoengradio1 Baloeran Bandoengradlo, Poelau Roeblah Karachiradio, Kota Nopan
Portsudanradio, Chr. Huygens BandoengradiO.. Sibajak Bataviaradio, Slamat Bandoengraaio, Tarakan Adenradio~ Barentsz, Bontekoe, Houtman, Nieuw Holland, Swartenhondt .en Tasman Bandoengradio.
Da schepen zijn aIle in Kortegolf-verbinding met SCheveningen- en Bando-engradio,
uitgezonderd de p. Roebiah, K. Nopan en
Tarakan.
.
(Zie verder Vierde BladJ
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'Verlojgangers
clie zich op de rucht-maifeditie van
het Bat. Nieuwsbrad hebben geabon..
neerd, zenden ons ongevraagd de
hoogste roftuitingen.
'

Aantrekkelijk !

Abonnementen f 3.- per kwartaal
l(buitenfQnd I ~.-·L
'
..... - ... ... -:.....
.......

--._----_

.• '

(Reut~r-Eastern)

"Josefina.
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Verwacht. 8 Decelllber
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s,Nagoya-Maru", naar 8emarang.
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BATAVIAASCD NIEUWSBLAD

Producten-markten
RUBBER

~i~v~r})ruik stljgeud

KATOEN
New .y 0 r k,
Dec.vversch. 12,22.

~lngapore

7

1936 - TWEEDE BLAD

nee,

(Aneta):

lUAIS

Uit de Provincie
. '(\rall Gijselnlail & Steup -

Zichtbare wereldvoorraden ,hooger.
Het tlnverbrulk vertoont volgens de
statistieken van het Haagsche Buerau
van de International .Tin Res'earch and
Development Council een opgaande lijn.
H~t schijnbaar wereldverbruik yah ~in
nam van 134.916 ton in het laar geelndlgd september 1935 toe 'met 14 pCt~
tot 153.751" ton. 'in het [aar ge~lndlgd
September 1936. De clHers voor de wereldproductle .in .dezelfde perloden zijn
resp. 124.585.ton en' "166.032 ton.

SC11~IJF1'

,"EN

ONS:

B u e 11

0

in

I

I,

•.

rtet aanbod beliep ongeveer 8500, ki~
ten, hetgeen rond 1000'· klsten minder
was dan gedurende de vooratgaande
week. De kwaliteit bleef vrijwel op pell.
De vraag was eenlgszlns onregelmatig
en nlet algerneen. In het begin van de
week bestond er nogal fllnke vraag naar
ordlnalre tot middensoort Oebrokens,
doch de belangstelling verflauwde tegen
heb einde der verslagperlode.
.
Prijzen voor ordinaire tot gewoon middensoort Oebrokens stegen ongeveer 1f2
tot 1 cent, doch later bleef deze pi'ijsverbetering nauwelijks gehanghaatd.

"

?ij

I

=

I'
I

...0-

I

I

R~ebell F~'le,

All1eri~aallsche

..

De man met deroode pet

~epok.

+

• I

.:

Baiavia)

Naar aanlelding van Uw mededeellng
De Sint bij bet 1. E. V. omirent "De man met de roode pet",
deel ik U het volgende mede,
De atdeelmg Depok van het I. E. V.
heett in alle opgewektheld het SinterReeds eenige jaren belast ik mij met
klaasfeest gevlerd. Te half zeven arriveerde de Bls~chop uit Batavia, bege- het doen innen van rekeningen waarvan
sneetis spot
329116 32'i1
" Januarl
leid door den voorzitter der afdeeling. de meeste "dubieus" zijn. Het lnnen van
325/ 8 325ha
DE RIJSnIARKT·
" Aprill/Junl
32·3ha 32'12
In het zaaltje van Toko Baroe werd hij z.g. loopende rekeningen en van dubleuse
, Jull/Sept.
321/ 8 329h4l
(WesseUnk
en
Dfjkhufs).
door
een zeventtgtalklnderen en ouders posten ,ging den laatsten tijd (voorna3
., f.o.b Dec.
32~/8
32 / 8
Medium blankets
verwelkomd, : 'Meteen kort speechle .melijk de laatste twee [aren) , erg. beRijstlloteerillgell . vall "I Dec.
leldde de Sint den' avo rid In, tenvijl
Dec./Jan.
321/ 8
32
's mlddags
zwarte Piet een kijkje blj de klnderen. droevend,
Rolled bark Dec./Jan. 3P/8
31
Het tinverbruik in de voomaamste Fannlngs en Dust bleven prijshoudend. glng nemen, hetgeen de kleintles nog
nom.
al eens in tranen deed uttbarsten. De
Eenige dulzendenguldens ter incasso
Ban g k 0 k : Ketan' no. 1 e.k, landen toont de 'volgende tabel : ,
debroken soorten met beteren schenk
De markt opende prijshoudend.
Batavla aanbod f 5.10 p.p, of f 8.26 per
waren vrij goed gevraagd - de behaal- ultgedeelde schertsartlkelen deden ech- hebbende, komt daar de laatste tijden
100 kg.
I. .
de .prijzen waren naar gelang van de ter .spoedig alle waterlanders' verdwljnen slechts een paar honderd guldens per
jaar geeln- ~pt. toenemtng kwallteit.'
en deTeugd vermaaktezlch kostelijk. maand van binnen.. ! .... en hoe? !
Java Ketan e.t. Batavia aanbod I 4.25
Londen'
De markt voor bladtheeen was wll- .Het uitdeelen der cadeaux verllep vtot,
dlgd 1936 1935 . of vermtnp.p, of f 6.88 per 100 kg.
long tons
derfng
Talrijke aanschrijvingen - telefoonlig. ~ de vraag concentreerde zi~h terwljl de klnderen zlch de ltmonade en
(Reuter-Eastern)
· K raw a n g: fro wagon. Krahoofdzakelijk
op ordinaire tot midden- h~t vanille ijs goed lleten smaken. Te tjes -' en persoonlijke bezoeken bleven
Ver. staten 71.218 56.771 +25,4%
soort Ora:t;lge Pekoe 'en grofspierige Pe- .kwart voor acht nam de Sint afscheid, en bl~jven zo~lder' zichtbaar resultaat
7 Dec. wanglijn (naar gelang v. kwal1teit en Engeland'
21:959 2~.557
5 Dec.
1;9%
plaats v. levering).
koe\
terwijl ook voor goed bereide Orange waardoor tevens de ouders de gelegen- De weinige of - !beter' gezegd - heeleFrankrijk
8·.!34 +21,5%
9.888
.Pekoe met eeil behoorlijke hoeveelheld held 'kregen het moede kroost naar het maal geen' medewerking van ~Uverse
p. p. 'of p. 100 kg. Duitschland 8.481 10.781 '~21,3%
open slot open slot
Chefs - voornamelijtk van Departementip, belangstelling' bestond. Pekoe Sou':' Jand der droomen t~ .. doenv~rhuizen.
not. ~ot. not. not. Petjah K. Boeloeh
Sovjetten - zijn 09rzaak geweest, dat lk naar
chong en Souchong waren iets flauwer.
.Dec.
aanb.
f
3.10/3.15
f
5.02
/5.10
'
3
3
3h6
Ruslaritt"
.
8.870
6.697 +32,4%.
k:tnec...s 8pot koop.
9 116 9 / t6 £31t6 9
In den na:"avond werd het feest dOQr' een andere "di'ang" ltot betallng der tleLolo~an
Boeloeh
T e r m lj' n z a ken : . Enkele afIta lie
v e r k . , _ £51t6 - 95lta
6.000
5.374 +11,6%
de grooteren voortgezet. Er zat een doe Ide vorderinge'n !heb gez;ocht.
Dec. aanb.
: ,,3.30/3.35 ,,5.34 5/5.425 Overige,
It Jan.}Mlt. koop.
9'/4 - £3/16
doeningen hadden plaats in Oebro}{en prachtstemming in en vele paartJes
verlt.
9°/]a - ' 9'/4 Huller Bo~loeh'
Ori;lnge Pekoe met goeden schenk, ,'uit Heten de gelegenheid tot dansen dan
landen
27.335 25.601 +.6,8%
De slechte - annex wanbetalingen April/Juni koop.
9 1/ 1 91/ 4 "
Dec. aanb.
,,3.55/3.60 ,~ 5.75 /5.83
de 'December/Januari productie.
ook uiet voorbijgaan.De beheerder 'van zijn ontelbaar geworden.
verk.
9% - g·'i/ 16 Slijp Bo~lueh
• JulUSept. koop.
95h~ 9 1/ 4
Prijzeq met uitslulting' van Kampong TokoBaroe had alles uitstekend geor...
Dec. aanb.
,,3.80/3.85 ,,6.15 5/6.235 Tot. schijnbaar
"
Men bestelt voor een kleine honderd
, verk.
9 3/ 8 - 95116 Petjah K. Tjeree
Theeen.
" ' ganlsee~d, zoodat het nlet ;W verwon~
verbrulk.
.
153.751
134.916
+
1'i,0%
Oct./Deo koop.
~1t6 - 9 1/ ,
guldellaa11 kleeren bij cen Europeesche
5/4.61'
deren'
f :valt,
dat
eerst
te
twaalf
UUt,
Nominaal
Dec.
aanb.
"2.80/2.8~,,
4.53
Tot.
werk~l.
verk.
9'1/ 8
_
93/ 8
's nachts de laatste "gasten hul&waaits kl,eetmaker en durft dan met...... f 2.50
Lolosan 'fjeree
verbr. (bij .
Or~nge Pekoes (ordinaire
5/4.9'1'
keerden. jIIet I. E. V. kan 0t> een uitsie'7 per maand af te betalen. Een groot taxiDec. aanb.
,,3.-/3.05 ,,4.85
beriade/ t o t gewoon
mldden-'
De markt opende vast maar flauwde
bedrijf he~ft VOOr honderden guldens
40 cent. kend ge.slaagd feest terugzlen.
ring) \
151.200 136.9001.: +10,5%SOort)
later af, ondeI' invloed van de buitenaan onlnbare bons liggen - apotheken
T
j
1
and
joe
r
:
Orange
Pekoes
(goede)
markt-liquidatie en teleurstellende be41/43 "
LIefdadlgheid worden met f 0.50 afbetaling afgescheept
Verander. in
Pe~oes (ordinaire tot gerichten uit de Vel'. staten. De markt fro wagon Tjian-- modemag.azijnen - juweliers - en
djoer
-:
:.woon
mlddensoort)
.
38/39
sloot lusteloos; er werden goede zak,en
Beras
Machine
voorr.
bij
Pekoes
(goede)
39%/41
"
Dank zij de'medewerking van de De- dergelijke luxezaken -'- moeten maanafgedaan. Londen voorr. 36.156 t.; leBeras
Machine
verb.r.
(bij.
'
.
'j-'; S. and Souchongs (orpoksche
ingezetenen is' het kleedlng-· en: den en maanden op hun geld wachtell
vering 1864 t. Liverpool voorr. 49.129 t. ;
'
.
ben,)
+
2.500
-.,2.000
.
.
S
L
R
De
~choolvQe4ingfondSeen instelling gew6r-' (lIt als ten slotte wo~dt begonnen met
. . . .
c . c U n a i r e tot gewoon midlevering 2580 t.
den, die zeer veel nuttig werk veri'lcht. betalen --- betaalt men in payementen !
aanb.
,,4.30;t 6.96
In.' 'Engehln~ valt sle~hts ~en 'ge~inge '.ctens90rt)·
37%/38 .
Reeds
gedurende~nlg~ maandeh wOfdt
S. P. A. Dec.
vermeerd i t t t
i .. P~ S; and Souchongs
.
NeW-York
er schoolvoedlng verstrekt en de resul- ,Er zijn Departementen waar de klerk
aanb.
460
-045
,.'
er ng eeons a eeten, Jll.aa~" n, ..'( b d')
,
3811. /4i'
Beras Kepala
" .
,.
de Vereenlgde staten nam het :verbrUik' ... pee I
.
/ 2 , , , .'taten zljn duldelijk merkbaar~ terwijl h~t, plitentmedlcljnen
de. apotheek "~p
(Reu ter-Eastern)
in h'etjaar geelridigd: ~p.-teri1be'r ·'1936 . ~r.; '?r.pekoes (ordinalre 1'.
dOOr de' kinderen, zoowel als door de credlet koopt en aaze weer onder. Zlj~
V. F. K. Dec.
toe met 25 4 .pOt e I' Ff' .k .ijk·· . ' t . tot gewoon midde~soort) 37/2/38 "
ouders ten ,zeerste wordt gewaatdeerd. colleg_a's. tegen lageren prijs verkoopt
aanb.
"4.60,, 7.4~
.,.
. 11, n
an r
m~
Br Or Pekoes (midden5 Dec. 7 Dec.
zaterdag j.l. had de jaarlijkSche uit<i~E!': ,alleen Qm aan contant. geld te komen.
'.
. ,
21,5 pOt. Het verbruik inRus~aI1dtoont
s'oort 'totbeste kwalltelt) 38%/46
ling van. kleedlng pll;l.ats en wat Or1$ hlet- De .apot~eek betaalt h~j na veel soesa
(t:'
adruk
verboden).
'
.
.':
.
'
.,
weder
.
.
'
.
een
n.le
.
uw
:
r.e~o~.
d.,.
in
".de.
.
.
laa.
~te
BJ'oken
Pekoes
(ordinaire
.
"
4 Dec. 5 Dec.
bij opvlel lsdat de kwal1teit heel wat met zeer kleine afbetalmgen terug! !
. .
. ' . ..', vijf j~ar . is ~et verbrui}tJl) dit lan~ .ver- . tot gewoon middensoort) 36%/37
erepe spot koop.
205ha
20
'beterwas dan voorheen. Dit vindt voot· Olt'F. NOTEERINGEN TE BATAVIA.'
dUbbe.1d, .de vermeerder~ng ten op,zichte B~oken Pekoes (midden"
Aangifte veor '2J.g. 1less,chentrekkerij
Sheets spot koop.
1g.~/16
t9 .
al .zijnoorzaak in de ll1eerdere baten,
~anl h~~~or.ig jaar l~.meer:~an~? Pyt.. ';~oort tot beste kwaliteit .
wordt na langdur~g 'onderzoek uiteindeverk.
195'16
19\ /s
'waarove'r
het
comlte
thans
kan',
beschlk-'
.. Jan.lMrt. kool>.
1(.3/ 16
19 . · opgave van de produoten-noteedn.· U$ a .' .sta~ t t~aps op, q~ vl~r~e plaa.ts , . i:Incluslef Pengalengan
lijk berecht ~n met...... voorwaardeiijke
gen der Handelsvereenlging . "Batavll;l" onder ~e ~ln;verbrui~~~4e lande!l, d~r,J'theeen) ' ; 37%/46%'" . ken. Het is te'hopen~ dat nog meer in- straf beelndi:gd ...... resultaat....... nihil! !
.. Apr.lJunl koop.
1931t ll
1~t/16
gezetenen
hun
'steunzullen
geven;
de
,
w~reld.
pe,
.tl1al1~.·besch~~pare.~gegev~~s'
irQke~Teas
en der Ned.-Indische Ver. voor den Rub..
.
vUle.
191>116
191/ 8
36/43 "
blije 'kihdersnuitjes zijn dat ten volle
val) ,de tJn1>l·o~u.ct~~' in. Japa,n': In 1935 Fanning
berhandel,
loopende
van
7
Dec.
1936
36%/51 "
Men kan Iten slotte de wan- en slechDe markt was prijshoudend bij daling.
waard.
12 uur n,m. tot 8 Dec. 1936 12 uur n:m.· toonen en; re cordJ?rodUctie .~van: 2.02?, ;Dusts (3
34%/37 "
te .betalers niet genoeg in het zonnetje
ton, tegen;tI99. to·n·in·1934 en 950 ton' ';[:;
zetten, de goede betalers hebbenzich
810tnoteerlngen
hi 1933. .H:et ·verbruik·Jn~Japan 'aan et-. ,i;':.·~
A!geda~m
laatste
van, een roode, witte of andere kleur.
gen
en
ingevOe~d
tin:
pedroeg
6,215
tOl),\
r;,
.
•
•
gisteren heden' vraag aanb.
Buiten~org
pet
niets. aan te trekken - immers, daar
in 1935,' tegen, 5,190.to·n,Jn 19.34',. dit is :;~L ~De Welvaart 111 l\Ulerlka
4 Dec. 7 Dec. Pal e mba n g Rob.
komt hij maar eens per maarid, doch
15
~,:e~ sPOt koop.
du~' e~n v,ermeetcle'r!n~·y~n.29·P9,tADe">~~i 1[' ~d I t··t·t bl"ft t'j
19/1a ko!!le. (pe1' picol)
18 / H
Jublleum' ~IUitair Tehuls bij de wan- en/of slechte 'OOtalers komt
,-,14. :.'n. __ . tinimpQrt nam· t,oe~~~~t2~Y2>pct. v3,n :~?~ \. an e &ac IVI el
IJ
s 1 gen ,
verk.
19
J~I/., . E;.~ ..Bat.•Ready:
. ,
hiJ .zoo noodlg ledere dag en het 'Uefst
Sheets Apr.lJtinl koop.
1Ql / lIi •..'.' t)ecenib~r
, ·~;·~:H. _'nc'~ '. 3,803 ton in ,11et.jaarge~ind~~d8eptembertAan het wekeIljksch economlsch .1 Donderdagavo'nd
18n lta
10 dezer hoopt het l~ 'de namiddaguren, da~ kunne~ ~e
'ferk.
19
191/ 8 . ,
Januill-l- ' '. 1935, tot 4.622 to~-in·. ~etjaar geein~,Igd overzlcht der Vereenigde staten, OVer! ChristelljIt Militalr Tehuis .alhier zljn
•
Fob. Palemb. Ready: _.
septe~be.r ,1936.; Betang'fij~.e .v~rmeerde~ de' week, geeindigd
op 15 November 25-jarig .bestaan te vleren; een zUveren buren er ook nog van genieten ! Op
De markt was prijshoudend.
fatsoenlijke aanmaningen per brief
December
rln~en,in h~t thiverbrulk' vertoonen ook 1936, dezer dagen door den Amerikaailjubileum <tat aIler aandacht en 'geluk- wordt niet gereageerd - dan 'maar op
Januarl
de .volgen<;le , la~den : . Polen 38. pCt., schen Handelscommlssaris .te Batavia wenschen verdlent.
e~n meer openbare en zichtbare wijze.
'l w ar,tie Lamp.
Tsjecho Slowaklje29,4 pet., C~nada 12,7 ontvarigen,ontleenen' wij het volgende :
.PEPER
De
uitgenoodfgden
zijn
verzocht
vaar
Pep e.r (per picoU
pct. en Belgie '10,5 pCt. .
;, Wanneer rekening gehouden wordt ·7 uur te arriveeren ~t het" oog op de
Mijn menschen gaan alleennaar den
E.k.. Bat.•Ready:
met seizoensafwijkingen en onder- eventueele komst:van leden der land- werkgever van zoo'n prachtbetaler,'
Londen
December'
11.90 1225
Van· het· tOtal~ industrleele. verbrulk treklngen door reestdagen. schijnt de voogdelijke famlUe.
wanneer ettelijke keeren bedoelde'lJerJanuar!
12,25 12.50 12.59 12.15
van. 151.200 tQn "in ·het·jaar ge~lndlgd actlviteit in den handel over de maand
(Reuter-Easrern)
soon nlet thuls Is... of zlch niet thuls
E.k.T. B~tong Ready': september 1936 wotdt gesehat,dat, NQ~en1oor het, hoogterecord van OctoJn~tituut Bloln hOuldt en het er dik op ligt, dat hij' er
December
12.35
12.
12.25
ber'
j.l.
tot
dusverre
te
evenaren.
Hoe57.200· toil in' de bIlk, fabrlcage 'is ver5 Dec.
7 Dec.
malinlg aan heeft, eerst dan wor<;lt in
Januar!
- 12.50 12.25 12.50 bruikt, 12.800' ton in', de: aUtOmoblel1n- 'wer de verkiezingsdag, die in verschllZwarte BlngRpore c11.
Van het fillaalvan dit.Instituut alhler uiterste instantle - aan kantoor of toWitte Muntok
dustrie en 81.200 ton .in ane overlge lende deelen van het land een vacan- slaagden voor het onlangs gehouden ko -'- de rekening aangeboden.
Londen Dec./Jan.
23 '.. aanb. 3 aanb. Pep
e r '(per picol)
industrieen. Destatlstleken geven een tledag is, tot een geringeren zakenom- examen voor diploma maohineschrijven
Witte Munrok cit.
.
\
reeord productie van 3.522.000 ton blik vang in de. week, geeindigd op 7 No- 9 van de 10 candidaten, voor stenografie
Landen Jan./Mrt. 47/ 8 m1dpr. 5 mldpr. E.k. Bat.. Ready:
Wanneer lemand een kleine dlefstal December
21.
21.-n.~(warte Lampong c11.
te zien In het jaar. geeindlgdSeptem- vember, leidde, is een vergelijking, over (130 lettergrepen) 5 van de 5; voor verdulsterlng of oplichting pleegt, of zelfs
Januarl
LOnden Jan./Mrt.27/ 8 goo. k. 3 ged. k.
.ber 1936, het cijfer voor de YQorafgaan- het algemeen genomen, betrekkelijk Idem (165 .lettergrepen) 1 van ~e 2; maar een pcging daartoe doet, wordt hij
gun&tlg. De afname van het spoorver- voor idem (200 lettergrepen) deeenigste of zij gestraft, maar de tlentallen die
de 12 maanden Is 3.09'1.000 ton.
Voorl'aad witte peper 11840, zwarte C 1 t· ron e'1 1 a-o 1 1 e
(per K.O. w.el. drum)
voer schijnt geringer geweest te zijn candidate.
peper 1827 tons.
hler in 'Batavia honderden en duizen'ContI'.A. Reaoy: 1.30 1.30/325 1.323 n......
De wereldproductie van automo»lelen dan in verband met de seizoens-omden guldens schuld maken, van te voDecember
13) 1.3()/32:; 1.3260. - , nam. toe met meer dan 30 procent tot standlghe~en verwacht kon worden en
l'en w~t~nde die niet op. normale wijze
Jan./Mrt.
1.30
1.31.> 1.325 ' 1.35 5.678.000 wagens in het jaar' geelndlgd de' omzet van electrlsche kracpt is
TIN
te kUlmen betalen en dan ook maar
i
t.32 a. -.
Jan./Junl 1.30
September 1936. De productle' in.' het dechts iri zeer gerlnge mate terugge- productie hooger was dan in welke Ood~ water over Gods 'akker laten 100Jull / Dec.
1.30 . 1.30 1.30.a.Londen
maand ook sedert de afgeloopen 6Y~ pen - blijven nlet alleen ongestraft JBD.jDoo. 1.275/30 1.30
1.30 1.325 voorafgaande jaar was 4.357.QOO wagen~. loopen.
~n
geprononceerde .stijging werd jaar.
doch daar ne~mt men nog. de hoed voor
Contract C.
De zlchtbare wereldtlnvoorraden na~ waargenomen in de 'automoblel fabrle(Reuter-Eastern)
Algemeen .word,t voorspeld dat de pro..' af - en d'at is in' den regel' nlet "de
December '
i.25 D. 'men toe met 2.003 ton gedtirende Octo- ken, welke zlch, naar "verwachting 'Itot ductie in dlt kwartaal nlet 'in belang- kleine man", daar zou ·ik U tlentallen
ber 1936 tot 17.975 ton, elndOctober 1935 he.teinde van de maand'zal handhaven. rijke mate zal terugloopen, omdat de voorbeelden van kunnen noemen!
.4 Dec. 7 Dec. Rub b e r (per Ih
K.O.)
Wat· de staalproductle betreft, geven twee oorzaken van de huidlge' toenebedroegen zij 14.845 ton.. De gemiddel1
n&Dl1d(}...~-a!doeIl1l1gen
228
228 / 8 Mal'ktprijs ten 12.15 n.m.
de prijs van standard tin in October de ;wekeliJksche . cijfers over de eerste mende vraag ~ automoblelfabrieken en
De Antl-Woeker-Vereeniging, de V.P.L.
midpr.
m1dpf.
Java std.
helft
van
November
een·.
iets
geringere
1936
was
£
201.7.3
tegen
£
194.17.7
in
1
en
dergelijke hulpinstellingen, zijn voor
.Sheets
spoorwegen
de
selzoens;l~name
zuBen
l-mnds.-Iever1ng P. to·
2273/ 4
228 / s
de voorgaande maand en £ 227.8.11 in. omZ:et aan dan over de maand Octo- elimlneeren door orders van enkele an- 90% van' dez.g. hulpbehoevenden (lees)
gedJverk.
DL1dpr.
Java. Std.
ber, hoewel aan den anderen. kant de dere bronnen, terwijl de: stroom van or- schuldenmakers) uit den booze. Zlj inaCrape
October 1935.
ders .tot het einde van het jaar in ver- ken. eerst zoove~l schu1den dat ze er
GOUD.
band gebracht wordt met de tariefsver- niet meer uit kunnen komen. Worden
..
hoogi~geli die vQ9r 1937 aangekondigd die schulden nu voor hen beta aId of
Lon den, 7 Dec. (Reuter-East)zijn.
. , geregeld dan binnen afzienbaren tijd
ern). Openmarktprijs in staven fijn per
Op de obliga tlemarkten werd de meest ziiten ze weer in groote nleuwe schuloz. 7.2.1.
bet~ekenende winst in November ge- den '....:-. immers, zij konden er niet ko-:
maakt op de industrieele aandeelen - men van hun tractement - hoe willen
die een nleuw hQOgterecord '}:>eha'alden zij er dan komen wanneer. van dat tracZlLVER.
in .de hUldigeherstelperlode en op tement nog idem zooveel wordt ingeAmerikaan,sche staatspaple'ren waarvan houden om een of andere ;instelling ·teLon den, 7 Dec. (Reuter-Eastvele het' hoogste punt sedert den da~ rug te betalen ? ?
ern). Cash 2io/16 en termijn 2P/16. dhina
tum vaq, uitglfte .bereikten. .
verkocht. Br.-Indie kocht. Er werden
Slechts een zeer klein gedeelte is met
Utilities en spoorwegaandeelen noteerslechts kleine zaken. afgedaan. De
den echter een gering neHoverHes in de een keer uit ,de Jsoesa te zijn geholpen
markt was stH. Sedert de. off. vastste!~riod~ van 1 tot 10 November, niette- voor goed' uit die. soesa, 'het grootst~
ling was de stemming zeer stH. Er was
genstaande klelne winsten op bepaald~ gedeelte blijft niet alleen in de geldzorgen .doch komt er nog dieper in.
nelging tot aanbieden doch er was geen
da~en.
..
. ...
verkoopdruk.
'Een factor die he eft bijgedragen tot
't Eenige middel om zoo weinig mOI de betrekkelijke. prijshoudendheld van
industrleele waarden was gelegen in de gelijk scbulden te maken is, leef naar
koop alleen
:a 0 mba y, 7 Dec. (Reuter-Eastern>.
omstandlghei~ dat groot~re divldend- de tijdsomstandigheden bezui·
Cash 52 rupees 10 annas. Verrekening
; ultkeeringen, gedeeltelljk gestlmuleerd als je het contant 'kan betalen
nlg
je
in
alle
opzichten
en
teer
nlet
8 Januari 52 rupees 11 annas. Verredoor de b~lastlng op onverdeelde winst,
kening 6 Februar~ 52 rupees 14 annas.
door industrieele maatschappijen sterk' op ,de gemeenschap. Berst .dan zullen de
civlelrechtelijke procedures met tlentalDe markt was stH doch prijshoudend.
de aandacht hebben getrokken.
. De detallverkoop van de warenhufzen len terugloopen terwijl deze nu met...
•
en bazars is in October toegenomen hoe- honderdtallen vermeerderen - ook dan
ZQU "de man met de roode pet" kun~
weI bazars een gerillgere stijgihg no- nen
New Y 0 r k, 7 Dec, (Reuter.verdwijnen.
I
teerclen
dan
voor
die
maand
gebruiEastern). 45%.
.
I
kelijk is.
S.
i Wat de wafenhuizen betreft, die gezamenlljk een veel grooteren omzet dan
Wij laten geheel in het midden of het
COPRAH
de. bazars hebben, heeft de stljging het instituut van den "man met de roode
indexcijfer voor dit seizoon op 90 ge- pet" hler gewenscht is, maar daar in
Lon den, 7 Dec. (Reuter-Eastbracht (1923/25 ~ 100); waarbij in Jull leder geval het doel is het aan den kaak· '
ern). Dec.-v~rsch. 21.7.6 vraag;
het hoogste cijfer, nameUik 91, bepaald stellen van wanbetalers, geeft het geen
werd.
.
pas den man met de pet te zenden naar
De verkoop in de landbouwstreken was de werkgevers van wanbetalers.
TARWB
,_
'.
e
:
het' seizoen iin :a.anmerklng genomen,
Dit kan alleen tot all~rlei misverstand
de jeugclige
schakerdie reeds een
heeft verworven, heeft onlangs eell siniultaan- hooger dan in welke maand ook sedert
Chi c ago, 7 Dec. (Reuter-Eastaanleiding .geven. - Red. B. N.
voorstelling gegeven ~ls gast, V'!ll, de ~le "we Rotterdamsebe Scbaakvereenlging. l\Ien ziet hem bier ,den eersten zet doell. 1929.
~rn). Dec.-verscheping 125%.
sAl res, 7 Dec. (Aneta>. Fair average quality (slotnotee7 Dec. 7 Dec. 8 Dec. ring
papieren .pesos) per 100 kg. Dec.
levering 5.80.'
open
slot. open

(Reuter-Eastern)
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"San Franclscc"

.......

Zij vonden elkaar en de Ifefde, toen een vreeselijke
ramp fosbrak ••
en een machUge stad In uuln vlel I
aan hun voeten
21£97
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I nO ECA PA-R-K'''I'I~
•

•

..

f

'"".

m

Haden, Premiere
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der . kleurenlllms

reeds .....
'De Groote Trek van de Transvaalsche Bceren
Zal het gemoed der menschen steeds onlroeren.
. Hun moed was voorbereid
Door Holland's deeqlijkheid.
Maar zouden zij dan BoIs niet dankbaar met ~ich voeren 7

~1810

Wi;h~TRACY
'J A ,C'K :H 0 L T

HED~N

MOMENTS TO REM'''',.RI ,

Lovely star of

Dauling "Chick-

"Rose Marle" 81n'9·' ens Ball" .. deInq'WOUIJ> YOU?' slructiQn of Sao
and otb er grand
'ranclsco., Barbary
love ~on9sl
,Co,,"st rev,el!,!
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H 'E A . L Y

A W.~. Va~ Qyke Pr041,lction

,EQERE

MJN,UUr

GROOTERE SPANNING.
~Niet
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ONDER

~peda~1 SI,gar.eo'4MagazIJn

·T WEE \

Hun lielde overleefde" de rulnen van f:~e'n der droe,v'gs~e rampen ter wereld I
. I " , /~~:
22,001
,

~UN~E~'TEo~At)N I

....

4eroemde

REX ~og_slechls heden·enmor_~enaYond:
•

"

••••

•• ~

.. \

~

\ . '

~

,.'

f' 1

- . , ..

epos over
, he' Fransche Vreemde,Het b
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in de gloeiende ~ahara,
met RONALD COLMAN
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Warner Bros.' reusachtig lnsleand maesi~rw.erk:
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THE, WHITE ANGEL
met
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D,'nhiH

KA'I FRANOIS
I

CLAUDETTE COLBERT
ROSALIND RUSSElL
VICrOR MACLAGLEN

iTobacco

•

end Pipes

De levensgeschiedenis van Florence Nightin~ale, de stlchter'es van het Roode Kruis. Een der rno olste en interessantste films van de laatste jaren.
EXTRA:' FLOWERS FOR MADAM (kleurcartoan) - JOLLYCOBURN'S
ORCHESTRA, musical, .
KOMT ALLEN, GOEDGEKEURD VOOR- AllE LEEFTIJDEN I

EEN MIJLPA,AL IN DE F.ILMHISTORIE

-'
2].Q8;,)
Regentijd. Bewaar Uwe sigaren
droog met nNOZON n Droog- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

f 2.25.

f1.esschen veer 50 5i9.

"San iF:' ranCISC:O

21992
w'

voor kinderen).

de groote 20th Century-Fox
film, 'naar Oulda's meesterwerk

'Va,oaf morgen'

,21976

"San, Franci$,~Ou

Jl

de mysterleuze splonnaqe..fllm van Gong met

I

""

en MADELEINE CARROLL In

· "MYST[RY· Of THI 39 STfPS
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BESlIST VOOR HET JAATST

,ROBER'" DONAT
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Een betooverende romance in's werelds ,meest bcdoryen wijk f
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CAPllOL
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'(,Iark (i.«J1>le ~Is de k()JJhHJ van JJ~rl1qry (past •• •
Jeanette ~(n.Don~J!J ,«pIs de ster van de TivqJi Opera •• •
totdat z'J ,~en .".iJP ontmoette, dlen xH beplln,de. 219~9
'-GF .n !!!!!!%£!!~!!,_!£§!££?
. .
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"T~e Man W~o 8ro~e T~e Ban~ At Monte .C.Orlo"

Em-

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

n S~rtFraneisco~·
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Ronald 6,oJm@n,enJo.an 8ann'eft
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MijU'4J«

. (HOLLYWOpD ZQEKT ~.EN PRINS.ES)
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4e gr?otsche ~p'erette.film, welke weken a,ch,er.
~en met enorm succes in Holland werd ver,t,oon& - een lilm v0,1 tempo en humor '
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JOHAN HEESTERS
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Clark ~able heeft een nieuwe vrf~ndln ••• Jeanette
MncDolJiJld' " • • in ~en gloedvolle, p~kl(e~,~e romance
van B,arbi}ry CQast I
'22000
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(HET Ve~~EpE~ H,EEFT A.FG,EPAAN)
naar he.t' .9~.k~nd~ ,to?neel~,tuk v~n
(Easy Virtue)

,J

Chantage en moord aan boord van een oceaaoreus in een fijn·geestige imitatie van haar groote
col/ega Greta - een bijzonder geslaagde combinatle
v~., humor en my~t~rie.
Een Paremcunt-Illm.
(Niet voor kinderen).

,9.30 uur 11. IJl
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He·t Anti- Komintern-pact

van Dins{lag 8, December

Indie

he 0"0
oe
Men houde t h 'fid k I

door
VILLANUS.

27 November.

Het verdrag tusschen Duitschland en
Japan wekt onrust. Men vertrouwt het
nlet, De ophef, dlen 'men •er te Berlijn
van heeft gemaakt, lokte reeds daartoe
uit. Was het zoo wereldschokkend, als
Duitschland, dat het communisme geheel
onderdrukt heeft, en Japan, dat het oak
met afdo,ende kracht heeft bestreden,
twee landen dUs, die niets van deze beweging binnen hun grenzen te duchten
hebben, een v~rdrag sluiten, om de communistische propaganda ook verder geen
kans te geven binnen hun grenzen, en
elkaar in te lichten over alIes wat zij
daarvan bespeJ.lren?
Ware het verdrag niet meer dan dat,
dan zou het op dezelfde hoogte staan
als de afspraak, die Duitschland kort geleden met Italie heeft getroffen. Niemand heeft zich daarover druk gemaakt.
Zelfs Rusland niet. !talie schijnt e1' echtel' niet aan te denken, zich aan te sluiten bij de Duitsch-Japansche overeenkomst, of schoon dit toch zeker voor de
hand zou liggen. WeI is het bereid, met
Japan een regeling te treffen gelijk met
Duitschland. Daartegen heeft het geen
bezwaar, en daartegen kan ook geen bezwaar bestaan. Maar de Japansch-Duitsche overeenkomst is het blijkbaar te
kras.
De Russen kunnen Berlijn slechts
dankbaar zijn voor de propaganda, die
het van en met het geval heeft gemaakt.
Tokio zal dat z~ker niet gewaardeerd
hebben.
GQbbels Het in zijn radiorede al te
duidelijk weer het denkbeeld van een
kruistocht' tegen RUtSland doorscheme"reu. Beter, kan Moskoll niet wenschen."
Hitler heeft, met zijn bekende rede te
Neurenberg, waarvan hij groot effect
verwachtte in Engeland, in werkelijkheid
de openbare meening, in Engeland, en
vooral de El1gelsche regeeril1g, heel veel
verder van Duitschland verwijderd. Dit
geval Is, naar de eerste teekenen te 001'. deelen, nog veel erger. Wij hebben in
lang de Engelsche pers niet zoo eel1Sgezind bereid gezien om naar de wporden van Neurenberg te luisteren en
vijandig zien staan als tegenover dit
laatste accoord. De Morning Post pleit
ertegen, de bladen van Beaverbrook en
Rothermere, die even militant plegen te
zijn tegenover Moskou als Berlijn het is,
waarschuweri zelfs het zeerst, en, spreken van gevaarlijke, geheime clausules.
In heel Europa wekt het verdrag verbazing en wantrouwen. Maar de heele
rest van Europa met elkaar boezemt op
het oogenblik Berlijn niet z~oveel belang in als Engeland alleen.
Illvloedssferell ill Illdie
De Evening Standard, een blad van
Beaverbrook, wist te. melden, dat
Duitschland en Japan NederlandschIndie zouden hebbel} verdeeld in belan-
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dermljntngswerk van de Komintern, zullen uitnoodigen maatregelen te treffen
in den geest van de overeenkomst tusschen hen tweeen, Oat gaat ervan ult,
dat die Ianden zelf die maatregelen niet
treffen. Immers, anders hoeven zij daartoe nlet te worden uitgenoodigd. Dat
beteekeut dus inmenglng. Van Nederlandsch standpunt is dat verre van onschuldig. Als men in 1926 en 1927 de
Duitsche pers, die toen nog niet Hitleriaansch was, las over' het communistisch gevaar in Nederlandsch-Indie, dan
kon het lijken of het Nederlandsch gezag daar op het punt stond omver geworpen te worden. Ais Berlijn en Tokio
belang meenen te hebben bij een inmenging, kan Ieder relletje daartoe tot
uitgangspunt worden gekozen. Dit artikel bevat feitelijk een afspraak over andere landen. Dat is een ongekend en
zeer gevaarlljk verschijnsel in de internationale politiek.
I
Overal verkrijgbaar tegen den pr ijs
Het aanvullend protocol bevat bepa21981 lingen, die heel duldelijk tegen de Duitsche emigranten, ook tegen de nlefvan f 1.15
roode, is gericht. Zij kunnen aangepakt
~,...;!--~~~-~~~~~~~~~!,!~~~
• 'V=-snn· , worden als "begunstigers van het ondermijningswerk van de Komintern". Zoo
noz voortbestaat of schoon het zau wo'r- kan men leder bestempelen, die critiek
: de~ weggereOrga~liSeel'd. Immers, va~ dit uitoefent op de nationaal-socialistische
bureau uit is de intern:ltionale pel's in- agitatie-practijken.
gelicht over het tot stand komen van
het verdrag.
(Nadruk'verbodenJ.
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"Houd je m,ond !" riep Grafton boos
uit.
"Tot nu toe hebben we nog niet besloten wat !We zullen doen als we in Leningrad zijn", vervolgde zij kalm.
"Als we er ooit komen".
.
"Je begint me te vervelen, Philip.
Vertel mij alsjeblieft wat ik weten wil,
lk ben er werkelijk benieuwd naar".
"Ik heb je al verteld dat alles wat ik
te doen heb, is, mijn passagiers aan de
Sovjet-autoriteiten hitleveren. Verder
heb ik' er niets 111ee te maken", zei hij
op vermoelden ~oon.'
"En jij hoeft alleen maar aan Jane te
denken. Ik denk aan Desbrook. Wat zullen ze met hem doen?" \
"Oh, da'aromtrent bestaat niet de
minste twijfel, zie je, ze weten maar al
teO goed, dat hij in Rusland belangrijk
splonnagewerk verrieht heeft, vooral gedurende de revolutie en ,hij heeft het
hen dikwijls moeilijk genoeg gemaakt.
Zij zijn er de menschen niet naar om
dat te, vergeten. Natuurlijk zullen zij
geen druktB maken van onze aankomst ;
integendeel, zij zullen het weI probeeren "geheim te )louden. Aan het lot van
den' jongen Fraser of van Desbrook zal
ook weI geen bekendheid gegeven worden. Ten opzichte van den Groothertog

i. ....

Dunkbaarheld van Britsche
oud-geuuerneerden '.
f
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De "Dail,Y Telegraph" vall 27 November bevat een ingezonden stuk van Ward
Saltoun en kapitein Mc.Ewen, waarin de
Britsche officieren, die aan het etnde
van den oorlog in Nederland gemterneerd zijn geweest, worden uitgenoodigd
gemeenschappelijk een gesehenk te geyen aan Prinses Juliana, ter gelegenheld
van haar huwelljk,
"Wij kunnen zeggen", aldus het
ingezonden stuk, "dat het aanstaande' huwelijk van H. K. H. Prlnses Juliana der Nederlanden den Brltschen
orrlcteren, die in de laatste [aren van
den oorlog de gevangenschap in
Duitschland hebben verwisseld tegen
het verblijf in Nederland, een unieke
gelegenheld .geett, onze dankbaarheld te betuigen voor de vriendschap
van onze Neder.andsche gastheeren.
De belangstelling, die ook H. K. H.
voor ons getoond heeft, en de harteHjke gastvrijheid van het Nederlandsehe volk, ondanks (:m druk en de,
toenemende schaarschte aan aHe
goederen, moeten een onuitwischbaren indruk ?ebben achtergelate~l".

No de erkenningder regeering
van Burgos

gelastigde in Spartje, generaal b.d. Vaupel, is reeds op weg naar Burgos, nadat
de zaakgelastigde van Duitschlari~ te
Alicante en aIle consuls uit het door de
Madrileensche , regeel'ing nog bezette
gebieq ~ijn_ v~_rtrokkEm. Aal} d~n anderen
kant zijn in Duitschland alIe Spaansche
consulaten, voorzoover zij nog aan den
kant van de "Madrileensche regeering"
stonden, gesloten. '

,
'I'er gelegellhei(l van het bezoek van adm iraal Horthy, den I10ngaarschen regent, aan ~ollillg Victor Enullalluel III is naar
reeds uitvoerig in de telegrammen wel'd beschreven tel' reede van Napels eell groots4;lhe vlootrevue gehouden, waaraan
meer dan 100 oorlogsbodcms hebben Jleelgellomen. De ,loto toont etm deel van de schepen bij de voorbereiding
van de revue in de Golf vall 'Napels.
!I2!
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Dit stemt nog te meer tot nadenken,
omdat wij uit het gebeurde met het
Rijnverdrag, en met de overeenkomst
over de Duitsehe rivieren U1 het algemeen, weten, hoe gering de invloed van
Von Neurath en zijn medewerkers op
de buitenlandsche politiek van het Rijk
gensferen. Zooals het berlcht er stond, is. Als die heeren niet kunnen instemwas het dwaas. Japan zou Java en Su- men met de beslulten van de hoogste
matra economisch hebben overgelaten autoriteiten, dan handelt men eenvouaan Duitsche penetratie !
dig zonder hen.
De Japanners kennen zeker beter de
Men zou dit echter ook kunnen omverdeeling van de bevolking en van de keeren, en eruit concludeeren, dat als
markten en mogelijkheden in Neder- men zonder hen, handelt, dit bewijst, dat
men dingen op het oog had, die de erlandsch-Indie, dan de journalist, die varen diplomaten nlet kunnen goedkeudeze "onthulling" heert neergeschreven. reno Maar het moet al erg zijn, voor
Nu is het echter merkwaardlg, dat ook deze heeren meenen, de verantwoordede andere Engelsche bladen, en zelfs de lijkheld niet op zich te kunnen nemen.
Times in zijn hoofdartikel, vast schijnen Dat schijnt \nu te zijn gebeurd. Dit is
te gelooven in geheime bepalingen ten een overweglng, die ons zeer tot nadenopzichte van Neder landsch-Tndle die de ken meet sternmen. Daarnaast mag men
Engelschen heelemaal niet kun~en be- echter weer niet v;rgeten dat, als iets
vallen. Wij zullen daax het reehte niet, tot stand- gek?men IS, waarmede de Wl~gemakkelijk van te hOO1'en krijgen. En l~elms~rasse ZlC~ niet meer kan vereenlintusschen doen wij het beste, met ve(- gen, dlt no~ ..met bepaald tegen Ned:rTo~n de te samen gcroepen journadubbeling van onze waakzaamheid, die land~ch-Indle ~:richt hoeft te zljn.
nog uitstekend verdubbeling kan velen, Maar. hoe het ZIJ, heelemaal ge~uststel listen vl'oege'n, wa:1rom juist Ribonze gemoedsrust erbij te bewaren. Wat lend IS het gebeurde voor ons met. Het bent).'op belast was met het sluiten van
zijn dergelijke verdragen in onzen tijd ? heeft ook niet nagelaten, in ~ede~land het verdrag, kregen zij een zeer ontwijAls zij wat maanden stand houden, i~ zeker gevo:1 van onbehagehJk~eld..te kend antwoord. Het was eed vraag, die
het meal. Het wantrouwen der ande~'en wekken. Dlt was haast onvermlJdehJk. ~eel mel'kbaar verlegenheid wekte. Het
,waren vooral de .Engelsche journalisten,
loopt ze steeds onder den voet. Duitsch. , .
land en Japan kunnen elkanr tenslotte
RlbbentrOl) S posltie geschokt die belangstelling daarvOor toonden. Het
Is haast, of Berlijn ten doel heeft; de
te weinig steunen, om alles op de kaart
Het
is
waarlijit
weI
gek,
dat
men
een
positie
van zijn amb~ssadeur te Londen
Blijft PllitschltllUI in de
van hun vriendsehap te zetten.
verdrag, waarvan men op zijn vingers te ru'tneeren. In )werkelijkheid is" het
Er zijn echter twee dingen, die ons kon uitteUen, dat het in Engeland het eenvoudig onervarenheid in diplomatieke
toch achterdochtig kunnen" stemme"n. grootste wantrouwen moest wekken, liet dhi.gen. De ervaren diplomaten, die fijner
Een speciale medewerker scbrijft ons
Een noemden wij al reeds: De afzijdig- sluiten door den man, die speciaal naar onderscheidingsveqnogen bezitten, zien uit Berlijn :
heid van Italii~ van deze overeenkomst. Londen gezonden is als gezant, om daar eehter zeer weI, wat er b.v. in Engeland
\ De vroegere Spaansche ambassadeur
En dan het feit, dat het verdrag niet vertrouwen te winnen ten gunste van de reeds mee verkorven is.
te Berlijn, de heel' Agramonte y Cortijo,
door het Duit-sche departement van bul- Duitsch~Engelsehebetrekkingen. Ribbentenlandsche zaken geslote.n is. Dit laat- trop's positie moet hierdoor zeer zijn 'geVerdacht artikel heeft reeds in de Wilhelmstras.se zijn
ste stemt zeer tot nadenken. Het is een sehokt. Men zal in Downing street niet
opwachting gemaakt, om aan Rijksmlvolkomen abnormaal verschijnsel, dat meer v.:eten wat men aan hem heeft.
Er is in de g.~publi~eerde over~enkomst nister von Neurath den dank del' reeen verdrag tusschen Duitschland en Reeds IS gebleken, dat het bureau van een heel leehJk artIkel. Daarm wordt , .
Japan, waarover niet te Londen onder- Ribbentrop, dat een soort prive departe- gezegd, dat Japan en DUitschiadd an- geermg ~an Burgos .voor haa.r erkennin~
handeld is, gesloten en geteekend wordt ment van buitenland~he zaken was, ge-l dere staten, waarin gevaar voor den bin- door DUltschland Ult te spreken en te·
door den Duitsehen gezant te Londen. heel los van, het offieieele departement, nenlandsehen vrede bestaat door het on-Ivens om te verzoek~ri om zijn diploma__ ~~~~:--:-.~~.~~~--::-~~='==~= _
~ieke erkenning in opdracht van gene-, r-------~-----~--~-~------~--~-~~-----raal Franco. De nieuwe Duitsche zaak-
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zuBen ze waarschijnlijk weI een andere
"Nat.uurlijk".
taktiek volgen.. Hij .l.s een R~~ en lid van • "Dat maakt natuurlijk een verschil.
de vroeger~. kelzerh~ke fanul1.e en het fs Wij zouden ze gemakkel~k in Buenos
best mogehJk, dat Zlj er leen 111drukwek- 'Aires of Rio kunnen verkoopen. Na~
kende rechtszaak van maken, als dat i}l. tuurlijk zouden zij 11un waard~ ~ng
hun kraam te pas komt. Het is ~en amu- niet opbrengen, maar tach genoeg voor
sement voor het v~lk en de SovJet~ .hou- ons beiden", riep zij, daar zij naar zijn
den weI van zoo lOtS. Maar het IS de standpunt begon over te
hellen,
moeite niet waard om er over te pra- want ze begon ook bang te worden
ten Ik houd mij bezig met den toe
A tid
1'
di
stal;d zooals hij nu is en ik herhaal dat v~or . l1 on °t.el~ voor e gevohgbelbl,
e
,
,
zlJn JIm disere Ie zou k unnen e, en.
i er mij bezorgd over maak. Een stem
"."
binnen in mlj zag) mij, dat het spaak
"Ik zal ~r nog eens over nadenken. VIe
loopt. Ik kan dien ellendigen Antonio n~oeten bmnen .~en paal' uur ~en beshsniet uit mijn hoofd zetten. Hoe langer ik SIng nem~n. lWIJ zu~~en spoedlg om Ierer over denk hoe meer ik er van over- land heen gevaren zlJn. Laten we er vantuigd raak d~t hij ons zal verraden Wiat avond nog eens over nadenken en inorwas ik ee~ dwaas om hem te 'laten
genochtend een beslissing
nemen".
<
•
gaan", eindigde hij zuchtend.
E: werd zacht]es o~. de .~eur, I~~klopt
en 111 antwoord op zlJn "bmnen trad
"Ik ben daar ook venmtwoordelijk Jane de hut binnen. Zij liep op hem toe,
voor. Onze hebzucht heeft ons daar par- volko'men rustig en met onbevreesden
ten gespeeld. W'ij moest~n toch iets .wa- blik.
gen om het geld in' handen te krijgen".
"Hier ben ik", zei ze e~nvoudig·.
hiJ'
"Ik denk heelemaal niet aan het geld,
"En wat is je antwoord?" vroeg
Nadine. Van een ding ben ik zoo goed rustig.
als zeker, hij zal Scotland Yard op de
hoogte brengen oV1er de vermomming
"Heeft het eenig nut om nog voor het
van ~et jacht. En als hij dat inderdaad laatst een beroep op u te doen ?"
doet, dan is onze eenige kans op redding
"In het geh~el geen", klonk onmiddelverloren. Ik ',begin er' hard over te den- lijk zijn antwoord.
ken om naar Zuid-Amerika te gaan.
"WeI, dan stem ik in uw voorwaarden
Tenslotte zijn wij geen
van beiden
straatarm en ,er zijn daar nog verschei- toe op een conditie. Ik zal met u trou"
dene landen, die een brein als het onze wen als
"Maar kapitein Brockdorf heeft de benoodig hebben om tot bloei te komen.
voegdheid om .ons te trouwen. Wij hoeWat vind je van dat idee ?"
ven er niet mee te wachten. We zullen
"Onmogelijk", a,ntwoordde zij dadelijk.
onmiddellijk
trouwen".
"Het eenige wat ik bij mij heb zijn
"Ik kan' daal' niet in toestemmen. Ik
mijn juweelen. 0, ik vergat de Dolgouroffski-buit. Je hebt alles natuurlijk aan ben er niet zeker van, dat een dergelijke
ceremonie wettig zou zijn. Mijn voorboord".

waarde Is, dat wij behoorlijk getrouwd
zullen worden, door een daartoe bevoegd
persoon en dat u, totdat wij getrouwd
zijn, den juisten afstand zult bewaren".
De prinses begon zachtjes te lachen
en Grafton wierp haar een woedenden
blik toe.
"Bedoel je, dat ik niet val~ de voor~
reehten van een verloofde mag gebruik
,maken, voordat wij getrouwd zijn?"
. "
"Julst, dat bedoel lk, zei Jane op
zachten toon. '
"VerondersteI, dat ik je voorwaarde
niet accepteer?"
D
t
d
t
. t
I
a~ mtoeN u maar oen? wka
u
1
m~.
l
~ etnergun'
eemtilUd~te
aan . kI viote lml
me
wel en
w
1 gespre n e
anger rekkeft, dan S'trikt noodzakelijk is".
'1"
?,,'
..
"Zu Je]~ woord houden. vroeg hlJ
achterdochtIg.
"Ja. Ik g~ef u mijn woord van eer, en
dat heb iok nog nooit gebroken".
"Dus je zult er in toestemmen om met
mij te trouwen, wanneer wij een Europeesche haven bereikell, of, wapneer wij
naar Zuid-Amerika g'aan, in Rio of Buenos Aires?"
"Wanneer u mij de velllgheid Val\ captain Desbrook en van mljn broer waarborgt, ,zal lk me't u trouwen, zoodra ik
weet da:t zij zich in veiligheid bevinden
en ik er van overtulgd ben, dat het huwelijk wettlg zal zijn".
"Dat is voldoende", zel Grafton, na
eenig nadenken.
"Dan hebben wij nu verder nlets te
bespreken", antwoordde zij en liep naar
de deur, doch hij riep haar terug.
"Wacht 'even", riep hij en ging naar
de bl1andkast, die hij opende. ;

t

Niet-illlllellgillgs.collunissie?'
\

concrete wijze is opgelost. Dat vel'klaart
dan ook de erkenning del' regeering van
generaal Franco door beide staten op
denzelfden dag. Het kon alleen nog
maar . verrass,en, dat de Burgos-regeel'ing
werd er~end voor den definitieven val
van ·Madrid. Ook te Berlijn had men
algemeen verwacht, dat dit tijd~tip zou
worden afgewacht.
'Men heeft te Berlijn en te Rome echtel' besloten, r.eeds nu te handelen. De
zich verscherpende tegenstelling tot
Sowjet-Rusland heeft ongetwijfeld het
tempo' der ontwikkeling bespoedigd.
Deze tegenstelling wordt overigens hoc
langer hoe meer het c~ntrale punt van
Europeesche politiek. Verdere verrassingen kunnen hieruit voortsprUiten
en hoe Ian~er de Spaansche burger-,
oorlog militair nog hangende blijft,
des te mindel' overzichtelijk zijn de :Europeesche, conflictmogelijkheden. Vol-.
gens te aerlijn binnengekomen berichten versterkt zich de Sowjet-Russische
inmenging en wapenhtllp in Spanje ~an
dag tot dag.
'

de

De erkenning van de Franco-regeering' door Duitschland werd sedert weken verwacht en kon geenerlel verrassing teweegbrengen. Ook in de pers werd \
geen oogenblik verheeld, dat de symNu ,wordt weI in kringen, dIe nauwe
pathieen van Duit-sehland ondubbelzinvoeling met de Wilhelmstrasse hebben,
nig uitglngen naar de troepen van de
verklaard, dat de Duitsche houdirig in
Spaansche generaals.
de Londensche nlet-ipmengingS-comNa het be~o,ek van graaf Ciano missie geen wijziging ondervindt door 'de
aan nuitschland kon er ook, geen erkenning der regeering van generaal
twijfel bestaan aan de volkomen over- Franco; maar men wil de houding van
eenstemming tussehen. het natlonaal- Sowjet-Rusland ten lopzichte van den
wcialistische Duitschland en het fas- Spaanschen burgeroorlog verder nauwcistlsche !talie nopens hun houding ten keurig volgen, om niet te zeggen conopzichte van de. Spaansche gebeurte- troleeren. Een versterkte activiteit :van
nissen. Al is het protocol van Berchtes- Moskou zou in elk gevaI.I naar verzegaden niet gepubl~ceerd, men kan toch kerd wordt, niet 'zonder antwoord blijweI aannemen, "dat de Spaansche kwes- ven. De houding van Duitschland zal
lie, vermoedelijk juist in verband met worden bepaald' naar tempo en r1chti~,
het frontmaken tegen Moskou,' op zeer del' houding van Sowjet-Rusland~
_
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"En waarom. niet? Als je ~e met verstand ultzoekt, heb je er meer ¥n dan,
aan baar geld. Zij, zijn gemakkelijk te
gelde te maken en tegelijkertijd heh je
het pleizier 'ervan, dat je ze kunt dragen. Philip Je moest .mij die parel maar
geven; ik ben altijd ,dol 'op zwarte pa"Oa zltten, mijn kind. Laat mij eens re1s geweesb en dat is juist het eenige
wat aan mijn collectie pntbreekt", zel
probeeren welke ,het best past".
ze veelbeteekenend.
"(
De diamant, dien hij het eerst aan
"Neem
hem
maar",
zei
hij'
minachhaar vinger ,schoof, bleek precles to
tend, terwijl hij de andere ringen oJ)passen.
"Die kan weI", zel ze met !zachte stem nam en wrgvuldig in de ~fe sloot.
en trok zi~h te,fug.
"
.I
"Je bent werkelijk erg. edelmoedig,
"Wou je misschien Hever qen sma~ Philip, m'n beste. Dat heb ik trouwens
ragd ' hebben? Het is een prachtige altijd in je gewaardeerd; je bent de
steen, betel' dan den diamant en waar- edelmoedigheid zelve en ik haat krenterige mannen. Er zijn er veel te veel in
schijnlijk veel meer waard".
onze ,moderne maatsehapplj. I WeI, ik
.,De w$rde interesseert miJ niet in
wensch je veel geluk met het (meisje,
het j1minst. Ik 'zal deze nemen als ik een
maar ik geloof, dat je een groote dwaas
symbool van onze overeenkomst moet
dragen", antwoordde zij met rustige bent. Ik moet lachen, als ik ~r aan denk,
noeveel ivrouwen er om je gehund hebwaar·digheid en verliet de hut.
ben en voor wie je' als een ijskegel geVoordat zijl de hut goed en weI ~ver weest Ibent. En :(1an laat je je door ielaten had,' begon de prinses te lachen, mand als Jane ;Fraser inpalmen. Ik vraag
doch haar lach klonk wrang en onna- me af waarom ?"
tuurlijk. Zij ging ,naar de divan en nam
"Ik ~et weI waarom", 'leI hij kalm.'
de ringen op.
'
,,0 ja, l).atuurliJk om haar reinheld,
"Hooren c,teze bij de Dolgouroffski-ju-,
haar
vriel1delijkheid' en haar eerlijkheid.
weelen?" vroeg zij.
~
Mannen als jij word"en gewoonlijk door
"Ik geloof het weI".
dergelijke eigenschappen aangetrokken.
"Dan mag ik .er oolc zeker weI een WeI, ik herhaal wat ik daareven ,al zei,
hebben".
I
ik ,hoop dat je gelukkig 'zult zijn. Tot
"Neen, niet voordat wij een verdee- ziens, Heve", zei ze bij d'e deur en rwuifde
ling gemaakt hebben. Je hebt geen jU- hem toe, met een spottend Hoot in haar
)
\
weelen 'meer noodig om je mee te ver- oogen.
sieren. 'Zullje dan nooit over die zwakheld voor e'delsteenen heen komen? Ik
JWordt vervolgdJ.
geloot, dat je minnaars je altijd voor
juweelen hebben kunnen '~oope~".
Uit een lade nam hij een half dozijn
ringen, waarvan de meeste slechts uit
een enkelen steen 'ibestonden. Een smaragd, een diamant, een ro'bijn en de
vierde een prachtige 'zwarte parel. Hij
bracht ze bij Jane en wlerp ze naast
haar op de divan.
'
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DATAVlAASCH NlEUWSBLAD van Dlnsdag 8. December 1937i
cornmlssle de kwestle van den tunnelbouw opnleuw onderzoeken zou. Zes [aren later, in 1882, had de commlssle haar
voorbereldende werkzaamheden volbracht
en inderdaad, met den bouw werd 'n aanyang gemaakt. Aan het Engelsehe begin135 Juren steijd 0111 een
,
punt was men zelfs 1% kilometer onder
tunnel-project
zee gevorderd en de. constructie scheen
gernakkelijker te zijn, dan men verwacht
ZAL ENOELAND 1'lIANS ZIJN "SPLEN- had. Plotsel1ng verscheen - nee, dat
DID ISOLATION" PRIJSGE,VEN 1,
weet men nog nlet -- In Engeland een
pamflet betr~ffende den bouw van de
Eenlgen . tljd geleden verwekte een Kanaaltunnel. Een storm van verontrusting ontketende zlch over Engeland. In
een radio aanwezlg Is. De aantrekkelljk- "headline" van het be k en d e Engelsche Hyde Park spraken de bekendste persoonKiL\"lER VOOR...... 1000 GOLDEN
held van de te huren plaatsen wordt er dagblad "The Times" aan belde zijden lljkheden van het openbare leven. VolDe Hofstad bereldt ztch voor op het aanrnerkelljk door verhoogd, Indlen men van het Kanaal groote vroolijkheid. Dlen' gens deze lieden, zou de Kanaaltunnel
Konlnkl~jk hllwelijk en naarrnate de de g. eheele p. lechtlgheld door mlddel van dag was het namelijk stormachtig weder. slechts daartoe dienen om Engeland aan
D
h
k de: I hts
t d
t zijn vij anden over t:\ leveren. Het land
d
\
wind .en '. d e k ou de sc h erper wor en, k 0- de radio-reportage kan volgen.
e sc epen Oil en s ec
me e groo - zou ten prool . aan bnltenlandsche splonDe vorlge week had een vertegenwoormen'd.eHagenaars meer en meer tot
ste moelte koers houden, terwlll de tele- nen vallen, ongewenschte vreemdellngen dlger van het ~g. ~bld. een onderhoud
het .1nilcht, dat het· tijd wordt, ztch Van
Wat nu de pnjzen der plaatsen be- graaf- en telefoonkabels aan ernstlge zouden langs deze tunnel gemakkelljk in met de passagiers . van het Deensche
·
"
te
voor:
i
treft,
deze varleeren
vanDe
10 prijzen
tot en m
t.
~l-..
.• nderda.gavond
een goede, beschutte plaats e voorz en. 150 gulden
per plaats.
der estorlngen
on d crhevlg
waren. DI·t fe i t ver- Oroot-BIttannlet: kunnen komen, kortom, .vllegtulg
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de ondergang van het Britsche w.ereldrijk 26 ov. ~ I en urg (OUI,sC an ) met,
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De .sevende .Januari staat in het mld- kamers zljn aanmerkelijk hooger.
me
e
ovengenoemd dag ad· in een zou In het nabije verschlet liggen
1'1 a a iers een nocdlandlng n oe t rna
., p S3 g .
v
1 S
delpunt der belangstelllng. Vele HageNietteminvernamen wi], dat prach- berlcht, dat als "kop" had: "Continent
.
ken, en den heerStembeck, piloot van
naars ontvangen .dagelijks brteven van tige plaatsen tegenover den ingang van isolated". Het ,Continent ge'isoleerd ! BeZlj, die blj den bouw van de tunnel ge- de DOL, die hen van Hamburg naar Amkeilni.ssen en zakenrelaties,dle bell'lidde- het stadhuis reeds voor 40,50 en 60 ter kan de trots der Britten op hun interesseerd waren en daarin reeds veel sterdam heeft gebracht. De rna.chine,
ling vtagen voor het verkrljgen van gulden werden aangeboden.
"splendid Isolation" niet geHlustreerd geld ge'investeerd hadden, trachtten, zoo een J. IU. 52, Is voor eeil groot deelver·
4
llefs't l'\let al ...... du·r·.. . plaatsen
nield. Persoon1ijke ()ngelukken kwarr.en
goedv,
.I..
\;C
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.'
Bevorderlijk'
voor
de
vindingrijkheid
wo·rden·.
. goed als .het ging, al deze be,zwaren, te gelukkig door toedoen van den koenen
.
vooralsnog ov~rtreft de vraag verre van hen dieaan den nationalen feestontzenuwen. Dooh de hen ter besehlkking piloot nlet veor.
het aanJJod en de ,prljzen die men pag iets w11len "verdienen", Is de- groo'
...
. ,staande dagbladel1 werden door het puvmllS,t 2ljn daar de weersplegel~ng van. te belangstelllng en het verlang~n)"er ~ Oeze trots ~er En~~lsch~n.is de reden, bUek geboycot. Tenslotte werden de arNadat de 0 y D a I van Kopenhag.en
...
I ti
b iOO I d
i blj te ziJ'n" zeer zeker. Zoo lazen wij een ..,chrljft de ,;U. Crt. , :~a, t e~n grootsch.·1 beide,fS, .d.ie b.ij denbo.uw van. de tunnel
De s~ll a e op
U nan. ers s
project., dat honderd vljf en dertig Jaar te werk gesteld waren, tegen hun werk- \'ettrokken was, zette de plloot, Bramsen,
werQiJ ya-!1 gr.oot beIf\~g, al is het ~iet advertentie, waarin tegen vergoeding geleden reeds gemaakt is en da.t door de gevers opgehi1tst. Thans viel aan een koets naar Hamburg. Boven Oldenburg
onwaarsehijnlijk dat· zij, pie het on.. van 1 1.50 per dag: goede verzorging
ode
t h i k
d
it e
kt i
·
b
t werdaal1geboden voor...... babies en m. rne ec ,n e . ver er. u, g wer. s, verdere doorzetting van het ptoject niet gekomen, is waarschijnlijk door een
detste tilt de kan willen heb en, he kleuters.
nog geen wer,kelijkheid geworden Is: de meer tedenken. Het reeds gebouwde tra- zwakke plek in het metaal een deel van
dekSel op den neuszullen krljgen.
tunnel on~er het Kanaal. Zel!s heden ten ject verzakte en verzonk tenslotte geheel het propellerblad afgebroken.Hietdoor
ZeUs daar achtte men het, noodza- dage l~Og wOJdt een dergeliJk bouwwerk en al.
. Een aardig staaltje maakten wlj tieontstonden geweldige trlllingen van den
zer dagell 'perS9onl1jk mee, toen wij kelljk Op vroegtijdlge .aanvragen aan als een utople beschouwd, die in de
'
motor en deor deze trillingen zijn een
bns "Zoo 'hler 'en daar eens op de hoog- te dringen!
praktijk nlet te verweZenIljken is hoevoor een de bouten, waarmede de motor
t-e stelden van de genoteerde prijzen,
Het wachten is . nu op het bekend weI het aan ge~n twljfel ohderhevig is,
Pas tegen het begin van deze eeUW bevestlgd is, gebroken. De motor is toen
schrljftde Avpst.
worden van de pnjzen der tribune- dat de hlodetl1e lilgenieufs een ttm:nel, kwam het 'tunnelproject weer op de prop- voorover. gezakten hing oP. het laatst
De bewoner van een fraai gelegen plaatsen, al ver~vachten wij dat men in die de beld~ oevefs van het Kanaal met pen. WiederOlu waren, het d~ Engelschen, aIleen nog maar aan de veUigheldska'
.
hoekkamer vertelde in gemoede er niet de rna and Januari toc!} nog weI de elkaar verblndt, dank zi) de ge~rfectldn- die bezwaren tegen de verwezenIljking bels.
.
. n k·
Ij
I ts voorkeur zal geven aan een beschutte neerde h1.!Ipnl1ddeleil, om zoo te zeg~h van het plan hadden. In dlt verband is
t:nzu~eJe~er~n~r:n.n ra~en per. p aa plaats, ergens achter ramen, boven een gemakkelijk'ult de iilOUW kunnetlSchud-' het weI interessant vast te stellen, .dat In De benzineleldingen werden verbroken.
lk b h.
d
h. 1
hI
"verwarmde" tribuneplaats.
d~rt terWijl ,de groote ·b.roeI''' van d~t 1929 het de Engelschen waren, dIe 'we- De benzine l1ep op den gleelenden motor
'-:-1' "'1 e:sc °iUtWb '. ~zelj eeke .gedsc heljVan den grooten toeloop van buiten- proj'eet de tun'~el ollder.den. Atlant. isc
.. he.n derom h.et eerst de plannen ter hand na- engeraakte in brand. De plloot heeft
l
d en
s as, een u eener, ver aar e
' .
E E l h t t .a h ft
oP.·enhartig:
mensehen die je.ln je \landSChe g. asten voor dien dag, stelt IOceaan, wel ste~ds eeh. to~komstdroom Imen. eln ngkelsc dS daatSdm n ee on- getracht dezenbrand te blusschen, m~ar
h. 1 h" It 1 j ~e'
d'·
men zlch niet zoo veel voor
zal blijven daatltichtsehepen vUegma- angs ze f s ver aar, a e grenzen van nog was, de pe,ch niet afgeloopen. De
US", lt1lja , ,;z e 'ie, n,maaHl eth a~trna vderNog altijd zijn voor de Zulderbu.ren I, clline,s 'en 'groote oeeaanstoo~~rs beter Engeland's onafhankelijkheld niet meer ringen welke om de m()toren zitten, zijn
moeae k noo t meet. e gaaer us
d
1 t K
1I
-, ." it ~ h I · . . t .
it t h I d e prljzen in ons land vrlj hoog, terwijI aan de te stellen Mschen voldoen.
aan
e oevers van le
anaa agen. losgeraakt en naar achteren geslhlgerd,'
~~,lt~:n~dus ve:h~~rW& l~nuka~er ~~~ de Oultschers, gezien het geringe beToenm::Is werfel~ opni~uw 'l-..~Iannedn waar 'ziJ het hoogteroer Van het \tHegtufg
ni.e.'.tLoop' en~ de p'rljzen op en' kan lk drag dat hUll voor reizen naar h~t buiGeheel anders evenwel daat het met dgemhaa t' clom pl sSleds WIler en ~~oemd ' hebben geraakt en dlt beschadigden. De
tt
. .. slag maken . dan
. , dee ik· het. tenIan
d I
tt
I
1 f
d'e t·un n e I on d er h et K·anC1.a.
n· I H t N
a es weer m en machine 'was toen bljna. nfet meer te
een .goedjn
S oeges aan, a evenm nane
auw d oc ft··ens 0to ewer
t
bestul'en en de piloot besloot een nood;'
Maardail moet het .irieens fUnk zijn. tastlscheprijzen zuBen kunnen betalen. van Calais, dat slechts enkele tientallen 00 po . ges p.
landing te, maken. -nit was echter geAnders verhuur ik niet en geel ik een
Of er vee 1 ponden- of dollarbezitters kilometers breed is, is echter e~n groote
aantal vrlenden gelegenheid den stoet t~ zullen komen is ook nog zeer tWijtelach- verk~ersob$takel tusscheti de beide groote
Thans zijn he't weer de FranScl1etl, dIe makkelijker gezegd dan gedaan. Men
zlen".
tlg. Eel1 groot reisbureau ver1kIaarde ons West-Eurapees6he landel\' Tot dusver zich ten doel gesteld hebben het tunnel- vloog hoven een boschachtlge streek.
'nitls66kde ,opvattihgblj meerdere nog geen enkele aanvrage lte hebben ge- waren de Bri,ttel1 niet erg te spreken om'!", project tot uitvoering te brengen. Men Slechts een klein open veldje was voor
trent een eventueele verandering in de ... beweert ap het oogenblik, dat de bouw een noodlanding geschikt. Het vllegtulg
bewoners · an l'\Arce.elen .gele,gen'langs kregen.
~:"':
zen toestand. Zal dit echter thans ver- van een tunnel onder het Kanaal met verloor steeds meer hoogte. Bramsen
den' te' volgen
,~
De meeste cafe's of restaurants langs anderen?
mindermoeilijkheden gepaard zalgaan, draaide het vl1egtuig, vloog heel laag
.
:
de route hebben al hun ramen verpacht
.. ~O? ,~prak~n wlJ m~teen..bewoner ,van aan een relsbureau, dat echter geen trldan indertijd de bouw van de tunnel door over een dorpje en kwam met welnlg
ee!l,'eye,neens gu~nst1g, gelegenhuis, die bunes voor deze gelegenheid mag plaatHonderd vljf en dettig jarel\ zljl\ thans de . Mont-Blanc veroorzaa,kt heeft. De snelheld boven het noodlandlngsterrelno~s_ ver~aarde, ~eI ~,n hUiskamer voor sen.
verloopen .sinds het eerste project voor I eem~e moeilijkheld is,. waar zulleli de tJe. Plotseling botste het vllegtuig toen
dlen dt\g te Willenafst,aan, mits in fa:..
t·· ..
1·
den bouw van een tunnel ond~r het Ka benoodigde drle-en-twlnhg rnllllard 'van- met den techtervleugel tegen een boom,
tnUleverband. Voot die hulskamer vroeg
D~arender en ~~~ tW; . anlgen~meln naM opdook Toemnaais was het d; daan korn'en, die een nleuw o}> te rlehten waatdoor deze vleugel' werd afgerukt.
hij J.wt~~~_heid~n9edra.gvan ...... 1500. :oif e
a vandU R' e l~reJl ~l v: e. Fransche Ingeiileur MathieU die voor het. ,maatschappij denkt noodig te' hebben ? Met to€stel maakte een heelen slag om.
id
J);\t.. d~ze prlJs allern'llnst ()v~rdreven m~~enZO~~,~a!~ns~tt:sdee~r:a~:e~ b~: eerst de lde~ 'Ian een Kana~ltunn~l aan l~er~~~~l·be~j·
:attJ,e:e m~at~~h.:PtoPt1jd~efi De snelheld was er echter geheel ult
h()O~ .1.s,..blij~t weI het best ult een .ad- lang~ijk het aanbod zal blijven overtref- de pubUeke opinle onderwierp. Hij maak- g eOO b ke z~ oen .. de . e~n1e, d at . ~ U.S- en Bramsen zette het vliegtulg op ~~n
verteptle waarln een famllle voor dien fen voor '7rv'\ver althans nle.n er niet in te er ov.erigens geen geheim van, hoe hlj v
he t n jgewtotr, el
.s a i.lrnlen n·
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1and, zon w en ne- wiel neer. lIet landingsgestel is hierblj
al.t. een ...an~ r op e eers. ver ep ng slaagt een gewoon staanplaatsj~ te be- ~igen
op dit idee ge omen was. De men
.
geheel vernield, maar de romp bleef inte huurvraagtvoor ten h.oogste ...... 1000 inaehUgen op de straat zelve, maar dan afme man, had een gtooten angst voor
.
tacb, hetgeen volgens Steinbeck te dan..
_., ,..
. . '. . r
r'
gijlden. Voor velen biedt de gunstlge zal men er weI heel vroeg bij moeten zeezlekte en daar hij dikwijls in. gngeken was aan de metaalconstruetle van
11ggh.~~, van. hun \Vomng, kantoor of zijn. Men heert OIlS voorgerekend dat land moest zljn, zon hlJ op een uitweg.
de 0 y D A 1, dieeen junker's JU 5Z was.
W}nRel,<lan ook ee~l welkome gelegenheid er hoogstens .... 125.000 menschen aldus
ne heer De Jong, vertegenwoordiger acr
l\I.athleu~9 idee
op ,gemakkelljke wijze cens iets extra's zullen kunnen staan. Waar de rest dan
1<. L.1M. inK1openhagen" die oak aan
t-e verdienen, of schoon de belastingen er, moet blljven: - er werd gesproken van
board was, heert direct de cablnedeur
Helaas, Mathieu's, Id~ewel:d nlet ernook vall zuBen wlllen profiteeren..
,tenminst~ een· half mlll10en kijkers
opengegooid en [zoodoende konden de
stlg. opgenomen. Humoristlsche bladen
Deeen <lroomt ree~s van een veiruk~ is ong vooralsnog een l'aadsel.
pMsagiers, die ,allen ongedeerd waren;
hadden maandenlang geen gebt~k aafi
.kellJkreisle naa:reen winte.rsportoord,
.
het vlH~gtulg zoo spoedig 'mogelijk vercopy. Overigens hadden ze geefi Oi1gelijk,
de ander - en dat zijn dan meestal
iaten. Hlj 1s daarna gaan telefoneeren,
want rnet de toenmaals' ten dleil3te
zakenmei1sehen -- verheugt er zlch al oil
toodat hUlp gauw kwam oJ)dagen. De
OUDST~ l\IAN IN DUl'fSCIILAND
staande hUlpml~delen had men ohhlo";
ebldelijk eens e-en beetje ult de finanpassagiers verklaarden dat :de piloot en
ZATERDAG OVERLEDEN
gelijk een dergelijk glgantlsch project
eleele ~orgel1 tekomen door dit lueede rest van de bemannlng,zlch PUiWl1Zaterdag j.1. is ,Friedrich Sadowski, kunnen verwezenlljken.
vaJle;rtj~.
,
.
gewoon Ikoelbloedlg hebben gedra·gen,
de
oudste man van Duitschland, die
Ook d~ hulselgenaren wier panden
waaraan de goede afloop'voor een groot
Thome de Oamolld, eveneeils 'een
h\ogs de .route reeds eenlgel1 tijd on- op 27 October 1825 werd geboren, overdee} te d'al~~n Is.
,
F~ransch ingenleur, werkte eenige Uen~
bewoond staan, laWn zleh niet onbe- leden.
Sadowski, die vriJwel nooit ziek is ge- tallen jaren later het reeds in vetgeteltulg(j.
WiJ I)oordeno.a~ Van een hulseigenaar, weest, schreet zijn hoogen ouperdom heid geraakte plan tot in aIle details uit.
EEN JAPAN'SCIIE 'tJENLING
Keizer Napoleon III, Wietl het plan voot...
di~ .zeUs een s~cla~l ka.ntoor had laten toe aan het feit, dat hij nooit getrouwd
gelegd
werd,
gaf
zljn
to€stemmlng,
waarIs
geweest,
aldus
een
Reuter-telegram
Inrlchte;n, !Vaar' hlj plaatsen, in zijn on:'
De correspOl~dent te ~eipin~ van de
na ernstige, onderhandellngen aangeuit de Duitsche hootdstad.
bewoonde huizen l1~t verhurel1'.
"Nichl Ntchl Shlfubun" meldt,dat de
knoopt werden met de Engelsche regee~
W~r andere hulselgenaren, die zlch E2H
eclltgenoote van den nabij Kalgah
ringslnstantles, die 111et eens al te afwijnl~t al1~n last van het 1nrichten en verwonenden boer Wang·Chao op 16 N'6zend tegenover het plan stonden. boch
huren vl\n tribunes (1) de schouders WUvember j 1. een Uenling ter wereid
toen brak de oorlog van 1870...1871 uit. De
den halen, verhuurden voor dlen dag
bracht, negen jongens en een melsje.
Engelschen wilden hun lJsplendid isolahun leegstaand pand aan. een comblnaVijt der jongensen het melsje overtl?n", waaraan zij 't niet in dezen oorlog
Ethel Dupont en Franklin
tl~, dl~alch danverde~ met de exploll~del1 den volgendt-m dag, dOc:h de mo~
bettok!teit worden to~schreven, nlet ptijsD. Roosevelt Jr., de ZOQ1\ van
tatle belast.
der 'ell 'de ovei'i~e vIer Jorigehs rna-ken
gevell. NoChhuiS W~rd in 1876 tus'schen
"d~" presid~ilt d~r V~ree'nJgde
,.Vangroot belangbij dit aUes is het
Eit~l~hden Franktijk een vei-drag ge ...
hetg8ed, alclu's e~rt Dotrtei..telegram tIit
Sfateh, Zljn vetloofd. De e~t ...
felt ot fer in ,q~ te huren rulmten ook
- 21975 slotenl . 'volgens hetweIk· een gernengde,
de Japartsche hbotdstad.
ste foto vail l1~t .Jorigepaat.

Wederom "de Kanalentunnel

Hat Vorstelijk Huwelijk
De Hendel in Plaotsen
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DEN nAAGGEOPEND '
In het gebouw de~ voormallge H. B. S.
aan het Bleijenburg is door bet departement 's-Oravenhage 'van de Ned. maatschappij roo);" nijverheld en handel een
psychotechnlsche tentoonstelllng geor..
ganiseerd, waarbij ot> duidelijk~ wlJze
een 'overzicht wordt gegeven van de toe- '
passing en. van de resultaten 'van wetensCl1appe1ljk-psychoteehnisch onderzoek ivoor practlsche doeleinden op :velerIei gebled.
~
Inzendingen 'zijn er, schrijft het "Alg.
lIlbl.", 'van het SoclaalPaedagoglsch
Instituut, dr. Bosstichting te Oronin.. "
gen, het psyehote~hnlsch laboratorium .
van de Vrije Universiteit en van de
oemeentelijke itln(versitelt te 'Amster~
dam, het psychotechn. laoo.t;atorium
der P. T. T., 'van het departeme~t v~n
defensie. ivan h~t paedologiscl1 labora.,.
torl1.llffi der gemeente 's-Gravenha~e,
van het psychotechnisch laboratorlum
der:gemeente 'Rotterdam, ,Voorts van
Phllips en van de firma's Post te Amsterdam en Boucher te 's-Gravenha.ge.
J

tigen
De inzending (van het departement
'Van Defensle Iaat zien, dat er jaarlijks
27.000' aanstaande dienstplichtlgen aan
een testproefworden, onderworpen.
Doel da,arvan is -met in aehtnemirtg
van nQg1 ,vela andere gegevfW3 to
kunnen ,beoordeelen, vOQr welke oplel..
ding de dienstplichtige vermoedelijk
het meest geschikt is of! weI wie
der dienstplichtigen het meest ,voor
een bepaalden dienst in aanmerking
korrien. Het ,resultaat van dlt on.derzoek is $Oms ulterst I merkwaardIg en levert zoo nu en - dan ongedachte conclusies voor de ontwlkkellng
en 'de geschlktheld 'van den soldaat.
Orafleken in deze stand geven een duidelijk inzicht in de inte111gentle-ver..
houdingen in ons land, waarbij bijv. '
opvalt, dat Haarlem en oinstreken bet
beste figuur 8laan.

'De afdeeling Onderwijsstatiostiek 'Van
het Centraal Bureau 'voor de statistiek
heeft een serle graflsche voorstelllngen
Ingozonden, ;Welke f~n
indruk geven
van de schoolldOpbaan der Ieerlingen.
Een dezer grafieken leert den toetoeschouwer, dat slechts 31 pet. der
leerUngen na het lager Qnderwijs nag
verder dagonderwijs geniet. De grafle...
ken van het aantal 'zittenblijvers zljn
'frappant en: wij zijn zelfsgeneigd
te '. verklaren :
teleurstellend. Tenmlhste het moet toch weI teleurstellend worden genoemd, dat van
de honderdl leerlingen, die in 1930 tot
de eerste \klas der H.BoS. met 3-jarlgel1
cursus 'werden toegelaten, er na drie
jaar slechts 27 waren, die bet eind-di..
plorna behaalden. Het aantal zittenblijvers is trelfend groot.
(
De Inzendlng 'van het VeiligheldsmusEm-mkan min of meer als een aanvulihlg: worden beschouwd van hetge'en pe
tentoonstelling in hoofdzaak te ~zlen
geeft. '
De, stand van Phiifps

De stand van P.hilips ktwam tot stand
me,t medewerking 'Van dr. J. Luning
Prak, den psychologischen advi~ur van
van dlt bedrijf, dat in 1)933 reeds een.
psychotechnisch laboratorium • stlchtte
en dat sindsdien meer dan 60.000 personen heeft getest. Hier Is het ,belang..
wekkend te .vernemen, dat promoUe
en prestatie bij uitblinkers in het 'bedrijf, kloppenf met den testuitslag. Bij
Philips 'vindt 'men 'verder 'verscheidene
middelen en instrumenten, welke blj
het onderzoek Iworden gebruikt. Trou, 'wens landere inzenders hebben, behalve
veel.gr~flsch materia aI, ook toestellen,
die 'bi} hen worden gebezlgd, na~r de
tentoonstelling Igezonden,zooctat de be..
zoeker een voortrMfelilk inzicht kriJgt
over de endrme ,verscheldenheid op "dit
gebied. Hie rb ij idient uiteraard in het
oog te IWorden .gehouoden, dat elk bedrijf
zijl1' eigen specifleke eischen stelt en
dat d'aarop ook het testonderzoek gerlcht rnoe1; 'zijn. Tn dit opzicht is belangwekkend te zien, welke resultaten 'de laboratorhl. der Oemeentelijke en V:rije
Universiteit te Amsterdam hebben ber'etkt,6.a. op het stuk van efficiency in
, een )war~nhuls, bij welk onderzoek bljv.
bleek,. ,welke afdeelingschefs een go~den
kljk op :de personeelsbezetUng heb-hen.·
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Mickey achtervoIgt.' d~n diet
van de geheime
planhen, ,,'trek..
· ker"-Havlkse,
naar de dokken,
waar hlj lemand
zal spreken. • I

"Meet danze beluisteren kan lk
Daar zljn· "Trekker".-Havikse en zijn acht~rvol
helaas niet deen", mbppert Micger re~ds in de havEmkwartieren. De schurk be~
key in zlchzelf terwljl hlj e~n kratJ
geeft zlch naar een der kaden, waar een schip ge'vol koolen l~eghaalt, met het doel
reed staat om t-e vertrekk~n. Daar h~t reeds laat
in de avond is, Is er geen mensch meer te begpeu- . er In. t-e kruip-en en zich zoo vdor
den boef Ollziclltbaar te· lnaken.
reno op de kade, er hee·rscht een. gehehnzlnnige
OndertUs~h4mverlle~t hlj de
duisternis, die eehter den dlef el'lzljn vervolger
spr~kers geehs~cende uit· het oog.
zeer welkom zljn. TetwljI Mickey naar een schuilplaat.szoekt, ziet hlj ha~ eell man op "Trekker"
tootre~dt en hembegr~et.

Eindelijk heeftMiekey een prettig nolletje in de stapel koolen
'~~ma~kt-en daar kruipt hij nu in.
Hlj stapelt nog wat koolen op zich
en trekt dan h~t deksel van de
krat dicht. NO.ll Is hij ,heeleillaal
. Ollzlchtbaar .en dat is maar gelukkig oak, walit reeds' komeil
"Trekker" en· z'n vrh\d wat meer
in de schadtiw•. dU8 dichter bij
Mickey's kist, staan.

•

Helaas kan· Mickey niet vee,l verstaan, want de
mailnen praten fluisterend met elkaar. Oat -ze
echte'r gewichtlg'e dlngen MsprekEH1, kan Mickey
aan hun dtUkkegebaren zlen, terwijI ook at en
toeeen gedempte klank zijn cor berelkt. Mickey
'wordt St~eds nieuwsgieriger en dan besluit hij t{)t
e€lt, stout plan, dat evenwel dankzij de dulsternis
vOlkomen lUkt. Htj steekt n1. z'n betmen door de
bodem van de krat, tilt dekist op en wandelt er
zoo mee in de riehting 'van "Trekker"!

,

lId testcn Va.ll dienstplicb-

lIm

v,

2&

Psycho-technische

Koelbloedig vlieger
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'De dr. Bosstichting heeftvoorn~me
iilk proefmateriaal ingezonden en het
'psychotechl1lsch la-boratorium vanhet
. staatsbedrijt der 'P.T.T. heeft 'Vooral
. aandacht gewijd· aan 'Zljl'l onderzo~k,
van clHluffeUrs, 11aast telegrafisten en
telefonisten. Tal 'van foto's geven 00vendien een goed inzicht in de werkwljze :van dlt laboratorlum. En er wOl'dt
ook met overtuigend matel'iaal aangetool1d, dat de toesenborden van alIe
schrljf.machines en·
verre~schrljvers
l1iet pracUsch zijn. t
I
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Lllcht'vc[ctrt en Alttorrlob-ilislne
-----------....---_._--,-- ... ----

Gaan de V.S. Zeppelins bouwen?
Plcnnen zijn 'gereed voor het Conqres
Oceuatulienst , in samenuierking met Deutsche
Zeppelln-Reederei

..

De vele vluchten van de "Graf Zeppelin" en de "Hindenburg" over den Atlanttschen -oceaan, die met de regelmaat
van een uurwerk worden uitgevoerd,
hebben in de Vereenlgde ,staten indruk
gemaakt en veel er toe bljgedragen, dat
men het wantrouwen, waarmede men
na den catastrophalen ondergang van
de U. S.-luchtschepen "Akron" en "Macon" tegenover het Zeppelin-type stond,
langzamerhand heeft la ten varen. Gezien ,de Dultsche successen, 'zoo redeneert men thans, meet, nu de moetlijkheden der eerste [aren achter den rug
zijn en sindsdlen veel geleerd is, Uncle
. sam t.oeh ook in staat zijn, dezelfde resultaten als Duitschland te bereiken.

Niet 'zonder belangstelling zal men ook
in Nederlandsche luchtvaartkringen de
De autoritei~n loopen, naar Un. Press ontwikkeling der eerstkomende maanmeldt, ,al ;met het plan rond, in dit op- den op dit gebied volgen.
zicht wetgevel}de maatregelen te la~n
---~---.-.
treffen, waardpor de Vereel}.lgde staten
cok hun aandeel ·in het internationale
De jager hi
luchtschepenv~rkeel' zullen kunnen op-:eischen. Op het Idepartement van Handel
De moderne bOmmenweJ'per
zijn reeds des~treffende ontwerpen uitgewerkt, welke aan het Copgres, wanEen der Fransche bladen, di~ de
neer dit in Januari a.s. de nleuwe zlt- meeste aandacht aan de Juchtvaart betingsperiode begint, tel' goedkeurng zul- steden, is de Intrarisigeant. In een artilen w9rden vQorgelegd.
kel over de Parij'Sche tentoonstelling
zegt Pergronnet de Torres o.m. :
Kunnen deze ontwerpen de sanctie
van het' Congres verkrijgen, dan eal een
"Olj ZUlli opgemer,kt hebben, dat reeds
Amerikaansche .maatschappiJ - n~ar de middelbare motor geplaatst wordt in
aIle w~arschijl'llijkheid de Internationaal "multi-places" en iIi jagers.
Zeppelin Trartspol't Corporation - door
De N~derlander Fokker heeft zich op
ll~id~el van regeeringssteu11- in: de geledien
weg begeven. Zijn kleine tweemogenheiq worden gesteld aan het luchtschepenverkeer te gaan deelnemen; en .torige, met zijn zware bewapening,
de geestelljke vaders van dit plan mee-' maakt . indruk naast de ongewapende
nen t~eds thans te 'kunnen voorstellen. Fransche ·toestellen. Dergelijke toesteldab de International Zeppelin Trans- len, die 450 kmJh maken, zullen leiden
port Corporation in nauwe samenwer- tot nieuwlgheden in. de tactiek, ja tot
king met de Deutscht1 ~eppe1in-Reederei een voIledige tactiek.
Wat de eenpersoons jagers petreft, zij
het traJect tusschen Ameri~a en
schenen veroordeeld, zeUs met vier mi:·
Duit&cl)~and ial gaan bevaren.trailleurs, maar zij. hebben weer plaats
Zij veIiwachten verder, dat het Con- gewonnen, dank zij het kanon.·
W!aaronl heeft men den Jager veroorgres de Amel'ikaansche Zeppelinmaatschappij over' een kam zal scheren met deeld? Omdat de meerpel'soonstoestelde groote scheepvaal'tmaatschappijen, len zwaarder bewapend waren. Maar de
d.W.z. haar financieel zal orldersteunen, Jager heeft altijd een rol gespeeld en
om het verschil vail: bouwkosten tus- bij geen enkele manoeuvre van den laatsclwn het binnen- en buitenland te
overpruggen en haal' ,vaste inkomsten
uit postcontracten: te verzekeren.
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voorgelegd, hangt echter in de eerste
plaats af van de verpllchtlngen, welke
de International Zeppelin Transport
Corporation bereid is op zlch te nemen
en ten tweede van een geschikt eindpunt voor de transatlantische route.
Drie plaatsen komen hiervoor in aanmerklng, n1. Morristown (N.J.), niet ver
van New York, Baltimore en Alexandria
(Va.), in de nabijheidJ van Washtngton.
De keus zal wel op die plaats vallen,
welke de gunstlgste voorwaarden in den
vorm van staats-, gemeentelijke en particuliere subsidies Voor den aanleg van
een luchtschepenhaven biedt.

Dit plan. heeft te meer k:;l.l1s op succes,
daar o<>k <,i.e Qondscommissie voor het
IUchtvaart'wCFZen in een speciaal rapport
aan het ministerie van Handel op spoedlge maatregelen in deze rlchting heert;
aangedrongen. Deze comniissie gaat zelfs
nog verder en raadt de regeering aan~,
den bouw van Zeppelinlucht.schepen
zoowel voor verkeersdoeleinden als voor
dQ marine onverwijld tel' hand te nemen
en, 'Zoodra de noodige wett,en er door
zi)n en regeerings- en partlculier kapitaal beschikbaar worden gesteld, een
luchtschepenhaven aan het eindpunt
van het transatlantische verkeer op te
l'ichten en een luchtschip te bouwen,
Oat met een buitenlandsch luchtschip
kan afwisselen. Zegt dus het Congres
aan de Zeppelinmaatsch~ppij een. gelijke
behand,eling toe als aan de scheep'vaartmtJ.atscl).~ppiJen, dan kan deze zoowel
met betrekking tot den bouw als ten
aanzlen van het geheele' bedrijf op financieelen steun 'van de Bondsregeerlng
rekenen.
Waarschijnlijk zal de bouw der Amerik~an~ch~ ZeppeHns.laan de. Goodyear
Zeppelin Company, een dochtermaatschappij ,van de Goodyear 'rire & Rubber Company te Akron (Ohio), worden
opgedragen. Deze maatschappij heeft
de3tij ds de ,;Maoon" en de "Akron" gebouwd en kan .op'grond van een overeenkomst met de peutsohe Zeppelingesellschaft geb;rujk maken van haar .oetrooien
en
construetie'methoden.
Bovendien
heeft zij de beschikking over tal van
deskundigen, die in Duitschland of door
Duitsche IngenJeurs iZijn opgeleid. De
Goodyear ZeppeUn Company zou dan de
deor haar gebouwde luchtschepen aan
de ,In terna Uonal Zeppelin Transport
Corporation kunnen verkoopen of verhUlren.
Aan'den anderen 'kant hoort men ook
de meenlng verk9ndigen, dat de United
sta~s 'Line het plan koostert, een of
twee Zepp~1ins van Duitschland te huren en <ia.armede aan net transatlantische verkeer deel te nemen, totdat de
Annerikaansche ~uchtschepen gereed zijn
om. ze te vervangen. In dit geval, zoo
meent men, zou de International ZeppeUn Corporation, wanneer de LZ 130
gereed is gekomen, deze kunrten overnemen en dan te zamen met een schip
van de Zeppelln-Heederei een vasten
Dllltsch-Amerikaanschen dienst kunnen Instellen. Br schijnen echter aan dit
. plan zekere moeilijkheden te zijn verbo:nden, want de mogeliJkheld ligt eerder voor de hand, dat doe Zeppelin-Reedelrei het thans in aanbouw zijnde
luchtschlp tot plaatsvervanger van de
,,~ra! Zeppelin" zal bestemmen.

Vliegen

sten tijd is de [ager onvoldoende gebleken.
,
Mlsachlen zullen we van den eenpersoons- naar den meerpersconslager
overgaan. Dat zal een der etappes del'
ontwikkeltng z,ijn. lIet principe Z;al niet
veranderen. De Amerlkanen zijn ons
voorgegaan in de beperking der bewapening op bommenwerpers, omdat het
vuur dwars ui,t den yl~egkoers "met steriliteit is geslagen" (vanwege de snelheld
der toestellen) ,
De Engelsche Blenheim, de Amertkaansche Glenn L Martin en Douglas
kunnen, evenals de Fransche bommenwerpers, aIleen in de lengte-as van het
vliegtulg vuren."

\Villt'cr·aVOlldvluchtCll ,
TOENEMEND

~4SSAGI~RSVE~YQER

De K.L.M. heeft dit Iaar besloten ook
in den winter verschillende late. dlensten, naar en van het buitenland te
handha Yen. In deze dagen van herfststormen, mist en regen gaat !het luchtverkeer vrijwel ononderbroken voort en
de perfectionneering van het naehtvllegen leidt ertoe, dat een steeds drukker gebruik wordt gemaakt van de
avondverblndingen, die immers zulk een
prachtige geleget:lheid scheppen om voor
een noodzakelijke bespreking naar het
buitenland te vertrekken nadat de dagtaak op het eigen kantoor is volbracht
of om na afloop van e~.n conferentle in
€en bultenlandsche lwofds~d nog denzelfden a yond naar huts t~rug te kunnen ke~r~n, aldus de "Ms9."
Hoe groot het aanwl reJzige~s is, dat
juist in deze gur~ herfstdagen d~ YOQ.rkeur . geeft aan een' snelle reis in 4e
comfortabele, beschutte cabine van de
DOuglas-machinE! boven een'~ndere reismethode, blijkt weI uit de statlstleken
der K.L.M. over de eerste zeven we,ken
sedel't het ingaan van deil winter9i~nst,
dus van 3 October tot 21 November.
De bezettingsgraad van het aV.Qn<;lvliegtuig naar Londen, dat des avonds
te 5 uul' van Schiphol vert,rek~, bedroeg
in deze periode 78,4 procent, d.w.z. dat
er gemiddeld van de 14 plaatsen in de
Douglas elf bezet waren. lJ,€'t vliegtuig
in omgekeerde richting, dat *des avonds
6 uur van Croydon naar SChlphol vertrekt (men kan dus tot fOngeveer' 5 uur
in Londen zijn zaken afdoen) had een
bezettlngsgraad van 73 procent, dus ge...
middeld 10 van de 14 stoolen bezet.
En de overgebleven vervoerscapaciteit
bleef niet ongebruikt maar werd grootendeels pr~ductief ~gemaakt door het
meevoeren van groote hoeveelheden po,st
en vracht.
Pe nog betrekkelijk jonge dlen§~ op
Frankfurt heeH gemiddeld aeht swelen per vliegtuig pe;1:e~, en Qok het v~r
keer naar Parijs, Berlijn· en ;Mahnoe Is
in vergelijking met vorige jaran ges,tegen.
l£ltS:22::

De

bijeenkomst, die· onder leiding
stond van prot: fr. Van Royen en waarVOOr zeer groote belangstelling' bestond,
werd o.a. bijgewoond deor den 'Zwit~er
sehen 'gezant 'Z. Exc. A. de Pury, den
secretaris van de Belgische legatie, ba~
ron Lizette, den heer tEde van de Pals,
directeur 'van den luchtvaarto'tenst, als
vertegenwoordiger van den minister van
Waterstaat, den directeur van den rijksstudiedienst voor de luchtvaart, ir. Wolf,
prof. Van del' Heeve namens de Kon.
AcaUemie
van Wetenschappen, mr.
D. A. P. N:. Koolen, curator del' rrechniDe vraag, of in Januari a.s. aan het s~he Hoogeschool te Delft, prof. Vening
Congres een Ze'ppelin-Bill zal worden Meines3 van de Rijksnlliver.siteit loe

De N.V. Autohandel Mij. Verkerk &
Co. alhler vraagt de aandacht voor de
zoo juist .door haar ontvangen Nash
1937, de "Ambassador eight". Inderdaad : deze wagen maakt een dusdanig
voomamen indruk, idat hij volkomen
waardlg Is.een ambasadeur te vervoeren !
Den bezoeker vaUen al dadelijk op
de elegante lijnen, wanneer hij voor de
wagen staat, terwijl het achteraanzicht
van deze auto geenszins ontsierd wordt
door den aangebouwden koffer, welke
evenwel een zeer groote en dcelmatig
te benutten bergruimte bledt. Voor zoover, in ruwe schetsen, de "uiterlijkheden". Over het inwendige zouden we
nlet ' ultgepraat kunnen raken. nocn we
zullen ons beperken tot de volgende
blzonderheden :

de smaakvolle en luxueuze afwerklng.
Hoe fraai is bij voorbeeld het met zllver gemonteerde Instrumentenbord; het
elegante, veerende stuurwlel, de horlzontaal onder het dash-bord geplaatste
handrem, waardoor rulmte bespaard en
het instappen vergemakkelijkt wordt.
Door het gepatenteerde ventilatiesysteem heeft men een sublleme ventilatie verkregen, hetgeen voor de 'tropen
een uitkomst is; tochten is geheel ultgesloten.
De Nash Ambassador eight is' voorts
uttgerust met een automatlschen snelgang, waardoor een groote benzinebesparing wordt verkregen. Dit vernuftige
mechanisme zorgt voor de automatische
omschakeling van de overbrenging op
de cardan-as bij hooge snelheden en
wordt Ingeschakeld door aIleen het gas-
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Fantastisch .plan I?
IN DRIE ETAPPES OVER
OCEAAN

D~N

.

Een vliegveld op zee, midden in den
Atlantischen Oceaan, dat, indien het in
Londen w'erd geplaatst, zich zou Juit~ .
strekken van Piccadilly Circus· tot Ox~
ford Circus, aldus schrijft de "Dally
Telegraph", is ontworpen door den heer
M. E. Heisel', een Australisch ingenieur.
die van meening is, dat het met sue:.
ces kan werken en €conomisch zal zijn.
Het on twerp wordt thans te Londen
ernstig bestudeerd en is in handen ge~
steld del' autorH,eiten. De vlieghaven zal
niet aan den zeebodem worden veran~
kerd, omdat men thans gelooft, dat
))e Nash ,Ambassador.
kabels de geweldige spanning niet kun~
nen
w2erst.aan.
In een' wip zijn Ide lZitplaatsen In een pedaal met een rukje los te laten en
geriefe}ijke slaapgelegenheid te veran- weer in te drukken.
De geheele structuur moet gest.abili...
deren.:
De dynamo is ui,tgerust met een ,spanseerd worden dO{tr enorme boeien, di~
Wat de motor b~trefot, dienen wij te ningsregulateur, waardoor zeIts bij la.ge
150 tot 200 voet boven de oppervlakte
noeme~ den lq:achtigen, soepelen 8-cy- snelheden het hoogste stroomrendement
uitsteken. Deze boelen zouden een capa...
li1J.Q.~,r kopklep·motor met dubbele ont- verkregen wordt, zoodat de accu in priciteit moeten hebben van 70.000.000 gal...
.s~king, waardoor een. volkomen ver- ma geladen toesta.nd bUjft.
Deze maand wordt door Ver,kerk nog Ions (een gallon is pl.m. 4.5 Liter) o11e
branding van het gasmengsel plaats
een tweetal kleinere 6·cy}.-modellen ver- en benzine. Deze boeien worden ge..
heert. .
maakt van dikke stalen platen en dra...
De nieuwe Nash heeft een 105 pk. wacht, n1. de AJnbassador-six met 95 pk. gen 72 pllaren van S'taal, ~ie op hun
kopklep-motol',
voorzien
van
een
dubmotor; zeer veel reserve-,kracht is dus
beurt weer het dek torsen. Dit is ont...
aanwezig. De wagen heeft een wielba- bele ontsteking en een wielbasis van 1125 worpen in den vorm van de letter U, 11'1
inch.
Voorts
de
Nash
400
met
Monitor..
sis van 125 inch, waardoor een stabiele
voet boven den waterspieg'el. Golven in
ligging verzekerd is.
. sealed motor; waarvan wij als bizon .. den Atlantischen. Oceaan bereiken in
derheid
noemen
de
in
het
cylinderblok
De carrosserie is geheel uit staal vergegoten in- en Uitlaatpoorten, olielei- den hevigsten storm een..hoogte., van 50-,
vaardigd.
.
dingen, etc.,. waardoor een overzichtelijk voet. Elk been van de U heert een opper..
Br is ruim plaats voor zes personen, geheel is verkregen, hetgeen een zeer vlakte van 2000-2500 voe~. Een been
zou de landin,gsplaats :worden voor vlleg~
terwijl het geheele interieur opvalt door groot gemak is bi} demontage.
tuigen en het andere,' met een water~
_.
_
bassin van ,10 voet diep, voor ;water...
vliegtuigen.
"
.
Tusschen deze twee "beenen" bestaat
t~m, dus rustig vliegt ell er geen .wolken er voor schepen ge1eg'enheid tot "dd'k~
aantreft.
ken" en aan de "hiel" van de U zou
In tegenstelling tot wat men izOu ,ver- hangar-accomm<x.latle kumi.en komen
wachten is de vochtigheidsgraad zeer voor personeel en bovendien een hotel.
hoog. VOor condensatle van waterdamp Boven ,de ,hangars vindt men een cata..
in de lucht is n.l. nlet aIleen afkoelinlP' pult<iek, :noodig voor zware machines
Snelheid verdrievoudigd noodig, maar in de eerste plaat.s stof~ met veel passagiers. I
deeltjes, waaromheen de droppels zich
De vliegha ven is dusdanig ontwor~
*
Waarom moeten :Vliegtuigen in de kunnen condenseeren.
pen, dat ze met den ,kop in den wind
stratosfeer opstijgen? :
!\Vaal' in. de hooge luchtlagen ae op- kan drijven. Voor, de manoeuvreer-geOmdat zij op groote hoogte mindel' stijgel1de vochtige lucht aIle stofdeeltjes legenheid heeft de construC'teur haal'
luchtweerstand ontmoeten en op een verliest, stijgt deze lucht in oververza- voorzien van 12 propellers en twee groo-'
hoogte van 16.000 meter dus ca. 3 maal digden vochtigheidstoestand in de stra- te roeren.
zoo sliel vliegen, mits echter ook de mo- tosfeer. De stofdeeltjes, die prof. Pic"Ret bouwen van zulk een vUegha ..
tor d~s 3 maal zoo suel draait, d.w.z. cards ballon losliet, waren dan ook vol- yen beteekent een mindel' groote ondat de motor dus (3 maal zOoveel brand- doende voor het veroorzaken van vrij derneming dan het in elkaar zetten
stof 'zal gebruiken, maar d'at dan ook sterke condensatie. Wanneer er dan ook van de brug, die julst te San ~~rancis
drie maal zoo groote afstand wordt af- stofwolken In de stratosfeer ~omen, vor- co is opengesteld, zei mr. Heiser. Ik
gelegd, zoodat het gebruik per K.M. niet men zich daar terstond wolken, lets der~ hoop, dat er spoedig Itwee gebouwd zulWen~ml
I
gelijks is waargenomen, bij de uitbar- len worden: cen in Noord-Ierland en
sting van de Kral<'atau, ,toen de vulka- een in Wales.
Het is echter niet 'ZOO, dat een vlieg- ni.sche stof tot in de stra,tosfeer werd
"Tw~e va'n mijn vlieghavens zouden
tuig, dat Op het oogenblik op normale geworpen.
kunnen
worden geplaatst op den Athoogte 500 K. M. per uur haalt, in de
lantischen Oceaan tusschen Ierland en
stratosfeer een snelheid krljgt van 1500
Voor stratosfeervliegtuigen beteekent Canada' en de V.S. en kosten naar 'schatK. M. per uur. De aerodynamische wer- deze hooge vochtlgheld van de lucht in
king van den schroefwlnd blijkt haar cvervel'zadigden toest-and bij lage tem- ting £ 7.000.000. Het rou de vlucht van
groot.ste rendement te hebOOn bij snel- peratuuf ecnter het gevaar van ijsafzet- een luchtreis over den Oceaan in drie
heden, van 600 a 800 K.M. maar zeUs ting. Het vliegtuig moet dus snel door etappes verdeelen van 600 mijlen elk.
een snelhetd' van 700 K.M. zou beteekenen G() gevaar1ijke zone heen stijgen: tQt €en
dat men binnen 20 uur van Nederland hoogte van 15 a 16 K.M., waarvoor echn~ar Nedel'landsch-IndH~ zau kunnen ter een groote reselive van motorkracht
vliegen!
noodig is.
~

de Str atosfeer

Prof. Piccard vertelt van zijn bevindingen

VoOl~ het Kon. Instituut van ingenieurs'
heert de bekende stratosfeer-onderzoeker. prof. A. Piccard 26 Nov. te 'Den
Haag een voordracht gehouden over het
onderwerp "luchtvaart en stratosfeer".

De nieuuie Nusl:.- 1937
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In twintig aar naar Indie· !
,,1101110 sapiens" worth
"holllIne hctc'"

Een wagen, een ambassadeur
volkomen waardig

Utrecht en vele andere belangstellenden
uit wetenschappelijke en luchtvaartkringen.
Prof. Piccard, die met applaus werd
begrcet, vestig'de er de a,andacht op, dat
bij zijn opstijgingen had ondernomen
niet.. als luchtvaartkundig ingenieur,
maar als physicus, die nleuwsgierig was
naar wat zich in de bovenste luchtlagen
afspeelde.

Het is niet voldoende, aldus prof. Piccahd, dat men 'zorgt voor een ~cede temperatuur en voor een ,voldoende hoeveelheld zuurstof: maar de \roorllaamste 'factor, die zeer onaangenaam en soms zelfs
ncodlottig op het menS{jhelijk lichaam
inwerkt, is de jvermillderde druk, dien de
De Fransche ,vliegtuigbouwer Breguet
atmos!eer uitoefent. Op 5300, meter
hoogte is de druk van de buitenlucht f$ trouwens tot de conclusle gekomen,
reeds verminderd tot % atmosfeer, op dat de beste vlieghoogte in de stratosfeer
16.000 m,eter slechts tot 1/10 atmosfeer. ca. 8000 meter zal'zijn, omdat voor grootere hQogten de motol" zoo zwaar zal
Spr. besptak de gevolgen van het worden, dat men te weinig nuttig,en last
zuurstofgebrek op groote hoogte onder kan meenemen.
geringen druk IVOQr het menschelijk orUitvoerig besprak prof. Piccard den
ganisme en de inwetking' op den geest invloed van de 'Zonnewarmte op -groote
en het denkvermogell. Hij kwam tot de hoogte. Uit onderzoekil1gen met ballons
conclusie, dat onder bepaalde zuurstof- is gebleken, dat de temperatuur op grooinvloeden de "hemo sapiens" cen "hom- tere hoogte voortdurend afneemt, tot
me bere" wordt. ,Men maakt fouten, die zij op een hoogte van.12 ;R.M;. - 55 gr.
men onder normale omstandigheden ie- C. heeft bereikt. Stijgt men hooger, dan
ker zau vermijden en' men den~t' 9P blijft deze temperatuur verder vrijwel
groote hcogte niet aan eenvoudige za- constant. Boven' deze hoogte van 12
ken, die men normaal zeker nlet zou K. M. worden geen verticale luchtstroovergeten.
mingen waargenomen; er heerscht een
spr. trok hieruit de conclusie, dat evenwichtige toestand en er bestaan
vliegtuigbestuurders op groote hoogte hoogstens nog horizontale stroomingen.
hun werk 'zullen moeten verrlcht.en on- Vandaar' de naam stratosfeer. ,In de
der normalen druk, en dus hermetisch Warme tropenlanden ligt deze grens wet
"
gesloten cabines. voor stratosfeerV1leg- eens heoger, tot op 16 K. M.
tuigen noedzakelijk zijn.
Er is in de stratosfeer nog slechts een
Spr. heert. den ballon gekozen, omdat zeer geringe :'verticale strooming door
hij daarmee vertrouwd was en in staat het opstljgel1 der lichtere gassoorten.
was er een te laten construeeren, die Monsters hebben bij analyse aangetoond,
\'001' zijn doeleinden geschikt was. Hij o.at op een hoogte van 20 K. M. he~ lichte
gebruikte een gesloten gendel om ook waterstofgas een belangrijke plaats in
de vliegtlligcollstructeurs ervan. te aver- d<' sa.mellstelling van de lucht inneemt.
tuigen, dat l:nen met een gesloten cablne
Voo).' de commel'cieele luchtvaart Is
in de stratosfeer kan leven, mits onder het van belang, dat men. in de stratosn01'lllulen druk.
'
feer fgeen Jast heeft van remousstoo-

In het'laat.ste gedeelte van zijn rede
heeft prof. Piccard nog verSGhillende
ipteressante ervaringen meedegedeeld
'van zijn beide ballonopstijgingen in de
stratosfeer.
, . Behalve administratieve meellijkheden
zljn er natuurlijk oQk 'financieele bezwa4
reno Voor een. opstijging tot een hoogte
van 30 K. M. 1s naar schatting van prof.
Picca.rd een bedrag van ca. 2 millioen
Belgische, francs ncodig, waar'voor hij,
zooals hij met humor opmerkte, gaarne
een passagier zou meeneinen, die dit
bedrag er voor over heert.
Aan het slot van zijn inleiding vertoonde prof. Piccard een serie llchtbeelden van zijn opstijgingen, die hij op
geestige wijze toelichtte. Het laatste
beeld toonde een bezichtiging van zijn
ballon dOOr Koningin E1izabeth en wijlen Koning Albe,rt van 'iBelgie, ,waaraan
prof. Piccard de dankbare h~innering
verbond aan den daadwerkelijken steun
dien hij van Koning ,Albert ,bij zijn 'We~
tenschappelijke onderzoekingen had ondervonden, terwij1 hij eindigde met het
uitspreken van de beste wenschen voor
onze prinses en haar aanstaanden gemaal.
l

Prof. van Royen dankte prof. Piccard
in hartelijke bewoordingen voor zijn
komst naar Den Haag en VOOr zijn interessante vool'dracht.
'
"

•
•

In de lVestminster Abbey te Londed
w?rdt op het oogenblik eell ge\V,eldt~
lueuw orgel gebouwd. Op onze foto ziet
men het lllaatsen van een yan d~ pJjpel1~

van' Dlusdag , 8 December
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Herplaatsing wegens Misstelling.

JAVA-NEW

augu Sav01 k0UI
m a a t kle

moderne
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~I

Wekelijksche snetulenst van Ned.-IndH~ via de Kaap-<1e-GO€ue-Hoop naar
Boston, New-York en eventueel andere Atlantische en Gulf-havens. Gezamenlijke dlenst der N.V. Stoomvaal't Mil "Nederland", N.V. Rottel'damsche
Lloyd, N.V. Ned. Stoomvaart Mil "Oceaan" en N.V. Ned.-Amerikaan.sche
stoomvaart Mij. (Holland-Amerlka Lljn),

ed i n q

Eerstvolgende afvaarten :
VAN
IE NEW.

.

S C H E PEN:
CITY OF WELLINGTON 2)
RHESUS'
KO'I'A INTEN 8)
PHEMIUS 1) 3)
'l'AWALI
.
MODJOKERTO 3) 4)
'I'ANIMBAR 2)
TAPANOELI
THOILUS 1) 2)
j

N.S.M.O.
N.S.M.O.
R.L.
N.s.M.O.
S.M.N.
R~L.

S.M.N.
R.L.
N,S.M.O.

KOTA BAROE •
TABINTA
GLAUCUS
TABIAN

BATAVIA:

R.L.

1) 2) 3) 4)

S.M,N.
N.S.M.O.
8.M.N.

7 Dec.
11 "
14 .,
2'1 "
26 "
4 Jan.
11 "
18

"

25 "
31 "
1 Feb.
8"
15"
22"

YORK:

IE NE,W

ORLEANS:

,9 Feb.
30 Jan.
2 Feb.
10 "
15 "
23 "
2 -Maart
15
17

22 Feb.
10 Maart

23

30 "
12 Apr.
13 "

26 Apr.

'VERANDERINGEN VOORBEHOUDEN
Laadt ook rech tstreeks voor Halifax. 8) Laadt ook
4) Laadt' ook rechtstreeks voor Jacksonville/
Savannah ill scheepskeuze,
voo» aIle schepen wordt tevens lading aangeuomen naar Philadelphia .
Baltimore, Norfolk, Newport News en U. S. Gulfbavells,terwijl doorvoer~
connossementen worden afgegeven veer lading naar U. S. A. en Canadeesehe
Inla.nd Points. Bovendlen bestaat gelegenh~id tot verscheping naar Sa.vannah, .Jacksonville, Charleston en Centraal- en Zuid-i\merikaansche havens
na voorafgaand overleg met Agenten, AIle boekingen zijn onderworpen aan
de contract-bepallngen en aan de connossementsvoorwaarden van de vel'.
vcerende Maatschappi]. Voor aIle afvaarten wordt het recht voorbehouden
andere, nlet In deze tabel genoen.de, havens aan te loopen,
N.V. Stoomv. Mij. Voor R. L. en N. A. S. M.
Vaal' de N. S. M. O.
"Nederland"
Agente : N. V. Intern. Cl~d.-Maclaine Watson & Co.
1804
en Halldels-Verg. "Rotterd'lm\'
No. 71
l)

Via Colombo.

2)

rechtstreeks voor New-Orleans,

'.
.'
~
/d
U~~~I=~_'

.
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fLATG~BO_~W "GRISSEEWEG"
MOD ERH GEM EUBfL HROE flATS
AAN HALTE TJIKINI

;

BUITENZORG
Abonne's van het Batartaascn
Nieuwsblad te Buiwnzorg gelleven
zlch voor klachten omtrent nlet,
dan wet ongeregeld on tvangen van
de krant te wenden tot den Agent,
den Heer

':5

O. D A V I D

(=kwaliteits-)

~loscoopweg

stent:ils
III

goMeo

WI. 336 (tusschen 8 uur v.m. en 5 uur n.m.)

..

Magneetjes Trekken
TJIB·ADAK.
BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

.

zijn berekend op groote
oplcqen en' geschikt voo,
hond- ~n machineschrirt.
e~eo

releloon

Voor abonnementen, klachten OM4
trent bezorgtng van het

geven zuivere en ha<2,.
scherpe ofdrukken. Ze

I, tel. 389 auttenzors

INLICHTINGEN:

enz. gelleve men zlch te wenden tot

.,

TOKO

t1Een brief van tante Marie nit Kansas. Het Is er zoo
. droog, dat ze den' postzegel er op heerc moeten speldenl"
.' .(Judge) t

BOGOR

PROVISI~N

Elf DRANKEN.
Telefoon No. 7 (seven)

'

lantoorboekJIand~

rertrijgban

Moppen.
,/

'Eenig in ~ijn

soorl

over heel de wereld is onze mail-courant
hestaat nog slechts Genrge maanden en
heeft toch reeds vele relaties ---_ _

De lndischman

Datkomt

Verschljnt in Nederland telkens na aankomst
van het K. L. M. - v,legtulg dus Iweemaal
per week.
-r

doordat 8 a dis k a goede servlce geeft,
en In de allereersle plaals --....- - - -

betrouwbaar Is
Lsat' Uw

drukwerken

door

B/schts
I

per kwartaal In
buitenland.

8 a dis k a hezorgen!

8 a dis k a faalt nooit r - - - - - - - -........- - -

S lui s b rug s t raat

~3

- Batavia...Cenlr un}

dfJ~ie

I

g"ltlen

Neder~and

en f 4.- in het

A.dm. Bala',hliuch Nieuwsblad - Batavlu (C.)

I

- Lieve tijd, Marie, wat voer Je
daar uit met de telefoon?
- 0, mevrouw, de meneer vall
den overkant vroeg daarnet of hij
de telefoon even mocht gebruiken,
maar ik kan het ding met geen
mogelijkheid van den muur krijgen.

"Wat, ga Je visschen op Vrijdag ?
Je weet toch dat dit e.en ongeluksdag is I"
"Ja, dat weet. i,k wei, maar lk
dacht zoo bij mezelf, dat het evengoed een ongeluksdag voor de vIs:.
schen kon zijn".

•

- Zan je nu zeggen, dat dit' een
tweedehandsch auto is ?
- Nee, hij ziet or uit, of jc hem
21965 zeli gemaakt hebt I

•
van Dins'dug -8 December'>
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~port ell
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VlERDE ULAD
, lem
H. B.. S. iret Haarlem-terrein
bewees weer eens, dat het practisch bij
elk weer te bespelen is. Ret werd een
draw 0-1).

Luchtoaart

l

J can
KorJbal

Poms sleet D. V. B.
. DE "BIG MATCH" VAN IIE'r SEIZOEN
Deze langverwachte retumwedstrijd
tusschen de kampioenscandidaten eindigde met de oneven goal in net voordeel del' Pamssers, Zoo is het dus oak
de D. V. B.-efs niet gelukt de roodhemden een puntje te onttutselen, of schoon
het nlet veel gescheeld he eft. Het spel
was van goed gehalte. AIleen het plaatsen liet soms W8.t te wenschen over.
Duidelijk was te merken dat bier twee
ploegen aan hot werk waren, beide
doordrongen van het belang van deze
ontrnoet.lng. Met deze overwinning heeft
Pams hnar posltle derrnate versterkt dat
bcdrelging, ja zelrs benadering, uitgesloten geacht kan worden.
Onder voelbare snanning blies scheidsrechter Korfage on<lerstaande ploegcn
op het groene tapijt.
D. V. B .•:

Dames:

lang, om zich speciaal voor <lit nummer
er nstlg te sparen en Vaal' te bereiden.
Uit Bandceng wordt nagenoeg met
zekerheld de overkomst verwacht van
den Java-kampioen hinkstapsprong Rorim Pandei, tevens een zeer goed verspringer; van den bekenden athleet
Harry de Keyser; van den ex-Oost-Javaathleet Effendi Saleh, wiens breeder
Mcchtur
Saleh
hcogstwaarschljnltjkeveneens zal overkornen uit Batavia. De
Java-kampioen 800 Meter Puts wordt
eveneens verwacht, evenals de oud-kamploen hinkstapsprong D. Koster. AIlemaal klinkende namen, die vinnige en
interessante wedstrijden beloven.
tru Semarang en Malang kwamen bereids voorlooplge toezeggingen van uitzeriding van een ploeg, terwijl Batavia
i:"Velleens door enkele harer beste athleten vertegenwcordigd zal zijn.

De deelname uit Soerabaia is ulteraard
het grootst. Be-halve Bussenius kunnen
\Vij nog noemen Pen ell Mee1'1nan, de
l.::ekende SGO en 1500 Meter-loopers.

~Iel')noz

vermist

In het Oosten wist Go Ahead de Enschedesche Boys met 5-4 te verslaan.
Go Ahead leidde met de rust met 1-0.

De beroemde oceaanvlieger Jean Mermoz, die met een postvllegtuig de Zuidelijke Atlantlsehe Oceaan' zou overstelien, wordt vermist, seint Reuter uit

Go Ahead schoot slecht, waaraan ook
dit voor haar doen schamel resultaat te
wijten is. Slechts op het nippertje bleef
de overwinning a an haar zijde.

Parl]s.

Bet vliegtuig vertrok am 6.35 uur uit
Dakar naar Port Natal en werd Vaal'
het laatst gehcord om 11 uur toen het
zich op 425 mijl ten Z. O. van Dakar ~e
vend.
Men hoopte dat het uitblijven van
seinen slechts een gevolg zou zijn van
een defect aan het radlotoestel; maar nu
men niets meer van den vlleger hoort,
maakt men zich zeer ongerust.
In~¥MANS }~N

SLUYTER

Naal' uit Tunis aan Aneta werd ge..
seind, zijn d.e Hollandsche sportvliegers
Heymans en Sluyter gisteren!norgen 6 u.
Veal' goede en ernstige athletiek- be- 56 uit Benghasi vertl'okken. Zij maakNop-' (,~n fraa,ie foto van de nieuwste aanwinst van de K. L. 1\1.,. de Doug-las D. C. III Ibis,
oefenaars van buiten Soerabaia wordt ten een tu-sschenlanding te Tripolis en die'"
dezer dagrll in den gewonen lijlldien~~ is opgenomen. lIet ,,~uweel" voor pet e~rst ?P
arriveel'den
's
111,iddags
5
u.
55
te
Tunis.
VOOl' logies zorg gedragen, evenals een
Croydon; cr bestond van l<:l1gelsche zlJde groo~e bebng'stelhng voor het vhegtulg.
Het weer is glUlstig.
teg-emoetkoming in de reiskosten.
Soerabaia krijgt hierdoor op eersten
Kerstdag een athletiekmeeting te zien
DE VLUCIIT DER ROSEMi~YERS
van de allerbeste soort, zooals in langen
tijd niet in Soel'abaia gehouden is.
Zooals men weet zijn de bekende Auto
De vereeniging H. B. S. hoopt hierdoor Union-coureul' Bernd Rosemayer en zijn
l:;;en steentje te hebben bijgedragen tot vrouw, Elly Beinhorn, Vrijdag jI. gestart
-.=
een verdere stimuleering van de athle- van Berlijn voor een vlucht 11aar Zuidtiek-beoefening op Java, zulks tevens Afrika, waar de l'enner hoopt mee te
Prillselijke belallgslellillg VOOI' SlJOrl. - llollgllren sJJeleu
met het oog op de eventueele uitzending ooen aan enkele autorennen.
artistiek. -- Doch de Ellgelschen IlUIJ.·en de tloel..
van Indische athleten .in 1938 naar
Gistel'enmiddag Iandde blijkens een
Britsch-Indie, waar zooals bekend offipIt/lien. - Wat de lVedel'lalldsche
cieele sport-meetings zullen worden ge- Reuter-telegram het echtpaar veilig te
houden tusschen Zuid-Aziatische staten Cairo na het traject Athene - Caire
. lv;elrellllerS presleeren
waarbij ook Nederlandsch-Indie hoopt in 4;~ UUl' afgelegd te hebben.
vertegenwoordigd te zijn.
Gisteravond maakte de heel' Groot- vanuit zijn loge, waal' hij een~ ,pijp had
hoff
in het wekelijksch sportpraatje ongestoken, het verloop vail den strijd.
H e t pro g l' a 111 rn a van deze
Ovel'igens heeft de Prins reeds blijk
voor
den
Phohi-zender allereerst gewag
Biljarten
wedstrijden l.uidt als voIgt:
van de belangstelling, welke het vorste- gegeven oak de daadwerkelijke beoefening van sport te apprecieeren.
lijk paal' tegenover de sport betoont.
Driekamp sprintwedsti'ijden.
Prinses Juliana heeft den wed~trijd
Op de overdekte banen van de Apol1. Heeren, A klasse 60, 100 en 200 m. I{anlpiocnschap van Batavia van Sparta tegen :F'eyenoord bijgewoond,
lohal
te Amsterdam heeft de Prins tenhardleopen.
waarvan de recette bestemd was voor
Ie I,lasse
2. B. klasse, idem.
den bloedtransfusie-ctienst van het Ne- nis gespeeld. Het ging nog wat ongewoon daar de Prins wat out of training
3. Beginnelingen, idem.
derlandsche Roode Kruis.
BWI\: LEIDT
was en bovendien nog niet thuis was op
4. Dames, idem.
Een volle dig Feyenoord-elftal sloeg de houten baan.
Gisterenayond zijn in cafe Trianon Sparta inet '3-1.
De loopers worden ingedeeld in groeIntusschen bestaat er den a.s. zomer
nen van acht; er worden alleen finales de wedstrijden am het kampioenschap
voor Prins Bernhard en Prinses Juliana
Prinses Juliana reikte aan al de spe- aIle gele'genheid zich aan tennis en golf
greloopen. De eerstaankon:ende krijgt 1 van Ba ta via en omstreken, eerste kIn-sse,
voortgezet.
len; een herinneringosmedaille uit. Bij teo wijden.
punt, nummer twee 2 punten enz.
deze gelegenheid toonde Jos Cohen, de
Hij (zij), die in drie nummers het
De uitslagen Iuiden:
aanvcerder van Sparta, weI van den
Wat het internationaal voetbal betreft.,
minst aantal punt en heeft, wint.
tongriem Igesneden te zijn.
memoreerde de heel' Groothoff eerst den
carbo
moy
brtn.
serie
Bij gelijk aantal punten beslist het
Hij wenschte Vaal' het eerst name'ns kamp tusschen
resultaat op de 200 m. Veor den looper de Calonne
40
300
43 7.50 alle sportslieden in Nederland het Prindie den kortsten tijd maakt in de drie r.r. K. San
179
40
16 4.47 selijk paar geluk met de verloving.
Engeland ell lIongarije,
nummers wordt een beker beschikbaar Beuk
20
300
48 15'.00
gesteld met den kampioenstitel van ~a T. L. Goan
170
20
41 8.50
Van de Prinses is reeds genoegzaam die door Eng-eland met 6-2 werd geva.
T. K. San
300
46
37 6.52 bekend hoezeer Zij zich interesseert voor wonnen.
Deelnemers aan deze sprintwedstl'ijden T. L. Goan
46
33 5.95 al wat sport betreft. Zelf beoefent de
.274
De Engelsche bladen spraken van een
kunnen verder nag slech ts voor een Beuk
18
300
75 16.66 Prinses verschillende takken van sporto strijd tusschen Engelsch en Conthientaal
sprint-of werpnummer inschl'ijven.
de Calonne
18
145
43 8.05 Ook van Prins Bernhard - zoo zeide voetbal, waarin h.et Engelsch voetbal dus
Cohen - hebben wij dien indruk al da.. bewezell had productiever te zijn. Deze
5. 800 en 1500 m. hardloopen.
De stand is op het oogenbliK:
delijk gekregen, toen hij" in een spor- definitie .Is, zooals zij werd neergeschreDe klasse indeeling wordt hierbij optieve open wagen, door hem zelf be- Yen, beslist onjuist.
geheven, doch men kan. slechts op een
gesp. gew. serie alg. may. stuurd, tier te lande verscheen.
del' beide nummers starten. .
In West-Europa en Scandinavie vel'1. Beuk
4
4
75
16.36
schilt
het voetbal sterk van het spel In
6. 110 m. hordenloop.
En.
als
het
waar
is,
dat
de
Prins
met
2. T. K. San
4
37
5.74
2
7. Kogelstcoten (7V4 k.g,), discus- en 3. de Calonne 4
zijn auto eens de maximum-snelheid Midden-Europa. Het Nederlandsch voet43
7.62
1
spcerwerpen.
heeft overtreden, ,dan hebben wij sports- pal b.v. komt het Engelsche zaer sterk
41
7.22
4. T. L. Goan 4
1
lui daarvan nag mee1' genoten, ZOo be- nabij.
Men kan hoogstens voor twee werpDe reeds gespeelde twee partijen, sloot de ,captain.
De Hongaren hebben goed gespeeid.
nummers inschrijven.
waarbij de deelnemers met verwisseide
Prinses Juliana lachte na de geestige
8. Hoog-, v€r- en poisstokhoogsprin- ballen hebben
gespeeld, worden niet speech, die gevoIgd werd door geestdrif- Zij hebben de Engelschen in vele opzichten een lesje gegeven, hoe eigenlijk
gen.
geannuleerd, doch de gemaakte caram- tig gejulch van de toehoorders.
voetbal gespeeld moet worden.
9. Hink-stap-sprong.
boles en beurten in deze partijen worden voor de eindberekening niet medeDe P.dns en ijshockey
Zij vertoonden een artistiek spel. De
Men kan hoog-stens V001' twee spring- geteld.
Hongaren wisten dat zij met hun spelnummers in~chrijven.
Pl'ins Bernhard heeft te Amsterdam wijze ot> de drassige Engelsche bodem
10. 4 X 100 m. estafette veOl' de afdeeMorgenavond om 7 uul' worden de den ijshockey-wedstrijd tusschen. het weinig succes zouden kunnen behalen,
lingen.
we:istrijden. voortgezet. Om 9 uur zal de Six-elftal van Nederland tegen e~n BC1'- doch het is teekenend, dat zij zich hierfinale plaats hebben. Het programma lijnsch-team bijgewoond.
aan welnlg; gelegen hebb~n laten liggen.
Aan de athleten van West- en Midden- voor dezen avond luidt :
De Engeischen verdienden hun 6~2
DeZe wedstrijd liep uit op een draw
Java wordt verzocht aan deze wedstrijzege ongetwijfeld. Tenslotte is voetbal
(2-2),
~
den deel te nemen. D3 Kosten zul1en geen
7 uur : T. L. Goan - de Calonne.
bezwaar vor men, aangezien V001' logies
De Prins ging V001" den wedstrijd eerst geen schoonheidsspel. De Hongaren
T. K. San - Beuk.
wordt gezorgd en de reiskosten met een
op het ijs met de verschillende spelers muntten uit door hun fraaie schijnbe9 uur : T. K. San - de Calonne.
collectief biljet zeer laag zijn.
kennis make!1. Daarlla voIgde hij rustig wegingen en mooi spel.
T. L. Ooan - Beltk..
~.-~-_-_-_~~~---:-.~_
-o_-~

D. v. Tronchin,
J. de Great, H. Soumokil, 1'. tel' H:1ar
C. v. Tronchin, 1'. !?el~monia.
Heeren:
F. v. Tronchin, de Vogel, Lim Boen Soey,
Rosenthal, Lo Tek Soey, E. Lie.
Pams
Dames:
1'. verdonk, L. Marlissa, 1'. Manusama,
b. v. Lingen, M. v. Maarseveen, E. Rob-

bers
Heeren:
F'ilet,
Lander,
Latuperisa
B. Jansen, D. Jansen, v. Wichen.
Al dadelijk I zette m.en er een flink
tempo achter. De aanvallen worden
voorloopig volkomen in bedwang gehouden. Dan ontsnappen Tronchin en de
Vogel beurtelings aan hun bewaking.
Doch succes blijft achtel'wege. Bovendien stellen de D. V. B.-dames zich zoo
op dat ze e1ka11' geregeld in den weg
loopen.
Pams zit oak niet met de handen over
elkaar. Filet is hiel' de aangewezen man.
Zijn partner Lander brengt er nie-ts van
terecht. Gevaarlijke momenten ontstaan
voornamelijk door de riskante speelwijze
van mej. Pelamonia.
Tien minuten is het spel ond als mej.
Verdonk hiel'van dankbaar gebruik
maakt en onverwachts doe1punt, om
even later ook vaal' een 'tweede goal te
zorgen 0-2.. Vakverwisseling geeft een
miniem over wicht del' D. V. B.-ers. \
Latuperisa bezorgt zijn aanhang angstige momenten door in de verdediging
meer op de bal te willen letten. Rosenthal kan er zonder moeite herhaa1delijk
doo1'komen. Een duidelijk uit de hand
slaan ontgaat deno scheidsrechter. Toch
komt even later uit de hand van Rosenthal een doelpunt. Tot de pauze blijft
de stand gehandhaafd.
De rust schijnt ,B. Jansen geed te hebben gedaan. Altha,ns zijn aanvallen worden veel gevaarlijker. De Vogel houdt
hem niet meer en ,onder groot enthousiasme vergroot jhij den voorsprong. Latuperisa lost eenige schoten. Bij zijn
schoten beschrijft de bal keurig een
wandeling op de .korfrand om e1' vervolgens weer af Ite rollen. Lo Tek Soey
reduceert vervo1gens ten tweeden male
den achterstand tot het minimum. De
spanning stijgt met 'het verstrijken van
den tijd. Geheel vrijstaand mist Lo tot
twee keel' toe, welk voorbeeid Lie voIgt.
D. V. B. speelt' stukken gedecideerder.
l\fej. C. v. Tronchin wordt aan het werk
gezet, de ,bal ,sp{'ingt uit de korf. Dit
tijdelijk overwicht kan niet in een batig saldo worden omgezet.
I
De Iaatste minuten gaan de parijen
weer gelijk op. ;De laatste kans is aan
Lie. Helaas wordt echter zijn :bal onderschept, waarna h~t einde aanbreekt.

Ilet Pholri-sportprC(Ctl,je

I
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De Ellgelschel1
de goals

('

De. wedstrijd Chung Hsioh - 'Caveo
eindigde met 5--1. Houdt stand tegep
'l'ovo werd beslist met e~n draw (2-2L

i1tltletieh
AtlI1cli(~kWc(lsll'ij(len

Inmiidels is het aandeel in de recette
ad f 15000 voor de ,gasten een aardige
Dieister op de wand.

'te i SOCl'ahjlia
J)eell1ame nit heel J:iV3

do laatsto

~thlet1ckwectstrlJ~en

,to Ma·

De kamp Ierland - Hongarije te
Dublin, waarin de leren in vrijwel gelijke opstelling uitkwamen als tegen de
Hollanders destij ds, toen' zij .met 5-3
door de Or.anje-hemden werden geslagen, leverde den gasten gunstigel' resultaten.
De Hongal:en zegevierden hier met
3-2.
De competitie

De
competitie-wed.strijden van den
K. N. V. B. moesteOn in vele gevallen den
afgeloopen Zondag wegens de ongunstige weersomstandigheden, sneeuw, reO'
gen en hagel, afgelast worden.

Pl·of. Piccar(t heeft, l1aar men in

OllS

Derde Blad kan lezell, o111al1gs te 's ..Gravenhage een lezillg gehoueten voor

hct KoninkliJk Instihlllt van Ingcllleufs. WiJ zlen bier den statosfeeronderzoeker aan het lVoord.

In de twee Westelijke afdeelingen werd

slecht$

cen wedstrlJd ijespeeld n,l. lIaar ..

•

•

N edel'lalHlsche wielre'nners

Nadat de heel' Grcothoff nog melding
had gemaal<t van de overige uitslagen
wees hij op het respectabele werk van
onze wieirenners.
Pijnenburg heeft met den Duitscher
Rausch te Kopenhagen de Zesdaagsche
gewonnen. Bij het rijden van zijn eererondje werd hij echter door' het publiek
uitgefloten en met proppen papier gegooid,. en: dat - omdat hij met zijn
partner het koppel Falk:"fIansen had
uitge1'eden.
Vrijdagavond vertrok Pijnenburg uit
Kope11hagen en Zaterdagavond reed
"de Pijn" met Wals in Hamburg, waar
het koppel zich achter motoren tweede
plaatste: Daarlla ging' het door naar
Dortmund, waar Pijn met Slaats de
zege behaalde.
Men ziet, het rennersleven.is z\vaar en
eischt den mensch ten volle op.
De renner moet weI een zeer sterke
body hebben, wi! hij een dergelijke frequentie van e1kaar opvolgende wedstrijden kunnen volgen.
Pellenaars tenslotte is met Schon te
New- York in de aldaal' gehouden Zesdaagsche op de zesde plaats geeindigd.

Schaken

"S~haaklllat" islaat "Krautat"Glsterenayond had de vriendschappelijke wedstrijd plaats tusschen bovenge...
noemde clubs. De opkomst was tenge ,
volge van den regen niet volgens de
verwachtingen.
Instede van 20 spelel's van iedere club,
waren op l}.et uur van aanvang siechts
11 deelnemers op het scorebord vermeld ;
hiervan zijn nog 2 spelers van Kl'amat
niet opgekomen,' zoodat tenslotte slechts
aan 9 borden werd gespeeld.

.

.

.1,0j

De einduitslag was ais voIgt:
,,-$chaakmat" - "Kramat"
Wertheim -~ Kadi
v. Pajzs ~ Tobing
V. Hasselt ~ Sandia
Verstoep - de Nijs
v. Haeften - Iskandar
Bechman - v. Oost
Kievits - Pattinama
Gel'l'itzen - Soeda1'sono
Roders - Winoto
Rhemrev - Noerid
GrUnnagel - Regensburg

%-%

1-0
1-0
1-0 *)

%-%

1-0
1-0 *)
0-1

%-%
0-1

i-o

7~~-3%

"Schaakmat" speelde aan de oneven.
borden met zwa~t.
"') niet opgekomen.

"De Hongaren Ueten het heste voet ...
bal zien, doch de Engelschen maakten
de doelpunten", zoo schreven de Engelsche bladen. En' hierin hadden zij
volkomen gelijk. Het Engelsch spel is
een cocktail van hard opportunisme,
geestdrift en uitstekende techlliek met
onverwachte schoten.
Onverwachte schoten ziet men in de
Hongaarsche tactiek, die danook veel
mindel' productief is, gelijk ook ditmaal
bleek, zeiden of nooit.

Uitslagen

De Voetbalvcreeniging H. B. S. te 80era:baia organiseCl't op den eersten Kerstdag groote athletickwedstl'ijden waaraan deelname uit heel Java verwach~
wordt.
Inschrijvingen sluiten uiteI'lijk 15 December a.s., op welken datum zij in het
bezit moeten zijn van den secretaris van
H. B. S., den heel' J. Rosenquist, Toendjoengan 2, Soerabaia.
De heel' Dobbenga, voorzitter van de
N. 1. A. U.-afdeeling· te Seel'[lbaja, heeft
over geheel Java een en01'me belangstelling VOOl' dit Kersttournooi geconstateerd, vooral vaal' den spl'int-driekamp. Zoo verscheen. b.v. de bekende
Soerabaiasche sprinter Bussenius nlet op

l11aakten

In Hengelo bekampten elkaar Tubantia
en A. G. O. V. V. De uitslag werd 2-2!
In het Zuiden was een st. Nicolaasverrasslng. P. S. V., die de vorige week in
een uitwedstrijd gemakkelijk van Longa
heeft gewonnen, Ieee!' thans een 2-3 nederlaag tegen dezelfde club. neg weI op
, eigen terrein !
De heel' Groothoff is zelf aanwezig
geweest bij den wedstrijd te Breda van
N. A. C. tegen M. V. V. Merkwaardlg genoeg was Breda de eenlge p.aa ts in geheel Nederland, waar dlen dag het zennetje scheen. De wedstrijd went danook
op een zich in zeer goede conditie bevindend terrein gespeeld. In dezen meer
spannenden . dan fraaien strijd deed
N. A. C. haa1' gast met 3-2 het onderspit delven.

"

Voetbal
VOETUAL IrE DI~PO[< .

W. I. U:. ..:..- II. P, C. (Btzorg) 0-0
ZOlidagmiddag ~iende \V. 1. K. van
Depek op eigen tenein haal' eel'ste
competitiewedstl'ijd te spelen en weI tegen H. P. C. van -Buitenzorg. :pe plotseling opkomende plasbuien brachten
€chter de zaak totaal in de war. Te 5·,
uur kon men er nag niet aan den ken,
,sen aanvang met den wedstrijd te maken. Het went zelfs ruim half zes, aIvorens de elftallen binnen de lijnen
konden wcrden gefloten. Van comp~ti
tie kon l'C'glen~entair derhttlve geen
sprake zijn. Het weld dan ook een
vriendschappelijk voetbalpal'tijtje, dat
deor het doorweekte terrein nu niet direct gemakkelijk genoemd mag worden.
Van be ide zijden hadden val-, en glijpartijen plaats, waardoor het spelpeil
geweldig te lijden had en verschillende
goede kansen van beide zijden onbenut
bleven. De eindstand,' dubbelblank, geeft
~an ook g'oed de spelverhouding weer.
BA1'AVIASCIIE KANTOOR VOE1'BAI,
BOND
De voor gisteren vastgestelde wedstrijd del' tweede klassers pouane - Sta...
tlstlek werd atgelast.

'I
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Scheepsberichten

Nieuwe Boeken

Berichten

FCJlni Iie-Berichten

- - _.....---

"De Luchtpiraat", door A. G.
Vel(~oe. Uitg. Gebl'. Kluitmall, Alkmaar

Sabang werd bezocht gedurende de
November 1936 door:
72 schepen : Bruto Reg. 'fon 3,10 870
.
(of '96t.662 1P).
D~ kolenverstrekklngen in deze PCriode beliepen 14.493~2 tons.
De olieverst.rekkingen 1749 M'.
maand

De luchtvaart heert zoo langzamerhand als romantlsche stof voor [ongensboeken de plaats .ingenomen van de
wijde, vrije zee. Zoo hebben wij hler het
boek "De Luchtpiraat", welks heldende nobele en de verfoellijke - door het
luchtruim varen, en daar hun strtjd
strljden, zooals boekanlers en eerlijke
koopvaarders het op de zeeen deden.

Aangekomcn 7 Dec.

De in trige heeft een soclalen tendenz,
de wereldorde is er mee gemoeid. Doch
daarom is' dit / iboek, een toekomstbeeld, nog nlet ongeschikt als kinderlectuur ! Verre van dlenv . Het
avontuur blijft de spannende hoofdzaak.
Behalve in de lucht spint het avontuur
zich voort te land, waar de mysterieuze en onoverwinnelijke luchtpiraat
niet in zijn element Is.

Ned. m.s, "Tawall", gez, Steen, van Ham·
burg en Belawan, Ag t, p,M.N.
N.I. m.s, "M'.:rak", gez, de Groot, van PaIernbang, Agt, K.P.M.,
Ned. m.s, .',Poelau. Bras", gez, Groustra,
'van Amsterdam en Slllgapore, Agt, S.M.N.
N.!. s.s. "Van Waerwijck", gez. Rashorn,
van Soera1)aia 'en Cheribon, Agt. K.P.M.
Ned. m.s. "Sibajak", gez. SJof, van Soerabaia :en Semarang, Agt. R.L.
.
N.r: s.s. "Tjimancek", gez. Keunll1g, van
Palembang, Agt. J.C.J.L.
'. .
Eng. 3.S. :,Nam Yong", gez. Chnstle, van
Een spannend boek, dat ook ouderen Singapore, Agt. K. Gwan.
N.J. m/s. "Tosari", g'2Z. Pothof, van. Tangraag zuBen lezen,
djOl~g Pandan, Agt. K,P.M.
Eng. m.s. "Clytoneus", gez. Evans,
van
~,Oll1 d~ Schatteu van de. Amsterdam en Padang, Agt. M. Watson.

Onoverwilllijl<e
Vloot",
Tip TOll-serie, Uitg. Van

VCl'tl'ol{kcll 7 Dec,
Uolkema. en \Varelldordf,
N.l. s.s. ,,'fjimanoek", gez. ,Keuning, nuar
Amsterdam, door J. G. Semarang.
Kramer
N.I. m.s. "Merak", gez. de Groot, naal'
Semarang, Soel:abaia, Boe~eleng cn MakasI

Histol'lsche stof en wat voor historische stof! De roemrijke overwinning
van de kleine Hollandsche scheepjes op
de machtlge zeekasteelen van de onoverwlnlijke vloot is in geschledenisboekjes reeds kleurlg beschrevell, om op diverse geschiedenislessen nog eens flink
aangedikt te worden door enthousiaste'
onderwijzers.
Van 'toverloop van dien. zeeslag vertelt
de schrijver ons echter niet veel. Hij laat
011S een niet minder leerrijk kljkje neInen aail boord dier zeekasteelen die
meer ingericht waren voor een verblijf
met aIle comfort dan voor een gevecht
met die "schoonvegel's van. de zee" ! Een
Hollandsehe jongen, als gevangene aan
boord van een dier Spaansche "dreadnoughts", weet later als hil vrij komt
een paar een loudige menschen te winnen voor het plan om van enkele dier
schepen, op de Iersche kust verga an, de
kostbare Inhoud te liehten.

,<
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N.r. s.s ...Speelman", gez. R~ap, naar Oos haven en Merak.
I
N I S.s Kidoel" gez. ZUidema, naar Tg.
Palito
Peiaboean~Ratoe, Tjilaoet-Eureun,
Tjilatjap en Genteng.
.
N.I. s~s. "Both", gez. Corten,. naar Smoapore Penang en ,Bela-wan-Dell.
l'.> Eng.' S.S. "City of Wel~ington", gez.
Myles,
11aar Singapore, stralt-sh~vens, Belawan,
Kaap de Goede Hoop, Hallfax, Boston en
NeW-York.
Eng. 8.S. "Nam 'fong", gez. Christie,
naar
Cheribon en Semarang,.
"n.OTTEHDAiUSCUE LLOYD"
Thuisreis:
"Kota Pinang", () Dec. vertr. D:clawan.
Uitl~eis:

"Kedoe", 9 Dec. venv: J3elawan.

.

Geplaatst op het Hoofdkantoor (Magazijnsdienst) te Bandoeng, de gencernde ingenieur
ir, W. A. J. P. SMULDERS.
~
Overgeplaatst van de Exploiratie del' Westerlijnen (Batavia) naar die del' Obsterlijnen
.rDjembcr) d'~ bouwkundige W. H. DE
OHOO'1'.
Overgepl, van de Exploitatie del' Westerlijnen naar die tel' Sumatra's Westkust de
treincoutroleur g. A. PIEPLl'~HBOSCH en
cmgckeerd de idem 1''. E. MOTTA.
Overgeplaatst
van
het
Hoofdkantoor
«t.cnstonderdcet Verkccrs- en HandelszakenRcstaurat iebcdrijf) te Bandoeng naur Batavia
de controleur bij het Hestaul'atiebedrijf J. ,M.
KAT.
Overgeplaatst van de Exploitatle der Westerlijnen (stationsdienst te Kroja) naar die
del' Oosterlijnen (stationsdienst te Madioen)
de Ie klerk (teleg raaf) J. VAN DKR BROEK
en omgekeerd de idem G. G. J. A. VELDT.
Overgeplaatst van d'e Exploitatie del' Westerlijnen naar dio tel' Sumatra's Westkust,
de opziehter Ie kIas.:e ,M:,A:S OE'rJI en naal'
Zuid-Sumatra, de Ie klerkel~ HADEN, DOELBESANI en SOE.W ARDI MARTOSEDONO.
DenO'cllld tot stationschef resp. adjunctopzichter, de idem Ie klasse en td. wd. id.
W. TULAR en ,R. M. {30EKAMSr.
Benc'emd tot Ie klerk, de two idem t. M.
HARAHAP, A. THOMAS SCHEERS, SOEDARMO, HALIMI en MOESA.
Benoemd tot opzichter Ie klasse en opz;.chter, de ambtenaren van bUitenlandsch
verlof terugverwacht, laatstelijk id. J. B.
HULSHOIt' en: J. C. SMIT en F. N. MF~YER,
en ,g'cplaatst op het Hoofdkantoor (magazijnsdienst)
resp. bij hct dienstonderdee1.
Weg en Werken (afdeelin lT Constructie ell
Brugg'ell) en de ExpIoitatie del' Werkplaatsen
(werkplaats ;\Ianggal'i.1.D.
Benoemd tot adjunct-opzichter, de ambtenaar op wachtgeld laatstelijk opziehtel'
It'. -W. COENRAAD eil geplaatst bij de ExpJoitati'c del' Oosterlijnen (kantoor van den
Chef del' Exploitatie).
Belast tijdelijk met de waarncming del' betrekking van adjunct-stationschef. de voIon tail's \V. J. VAN BEL, ROCHANI, F. O.
VOGEL, ~IAS OENTOENG LEKSONO, H.
TH. HERNAUS, SOEWALI SOEKANDAR
en N. DEGENER.
\Verkzaamgesteld gerekend van· 20 Nov.
j1. als volol~tair in opleiding voo:', adJunct-I
stationschef J. A. N. WO~TEI~BEEK.
..
Overg·epl. van den statlOmdlenst te TJl1atjap naa1' het kantoor van den iI~specteul'
\'an Handel~zaken te Poel'wokerto "de stationschef It'. E. PIETERS.
Overgepl. van Poerwokerto naar de staatsspoOrwf/5'cn' in 'Zuid-SumatJ!,<l. de tijdi~lijk
wl~d. opzichte1' Ie 1d. W. LIE.
Gepl. te Pcenvokerto de op:dehter Ie kl.
N.Gep1.
A. BORGEN.
op het Exploitatickantoor Wester-
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BATAVIA

r e n :

,OHr het tijdvak van 21 November tim 3 December
abc
d
e
3 Dec. J. E. Noordhoorn - J. Lie (dochter) ,
2
C. II. A. Martens - J VI. van del'
1. Melkeri] "Petamboerall"
Petamboeran
8,10
14,20
21,40
Klasse
1e
Mey (dochter) ,
Opkoopmelk ';:) Laatste up j. Ie
Depok
2. Melkeri] "Vita"
3,10
10,9J
16,20
2e
. 0 nd e r t r 0 u w d :
"
Kallbata Len3. Mardjocki bin Saoha
tengagoeng
10
8,50
3,'/0
12,60
3e
"
Mampang
Dec. A. A. Herrenau - M. E. Pattynama. .1. II. Achmad b. Tnbiill
'Pegalparang
10
66,60
5. S:lil1 Sjegaf Alhadad I{~libata Kroboka n
10
14,10
0:10
Overledcn:
"
G. II. Abdccrachhn b. II. Piatoc Mampang
'1\,l;al1>aran3
8,75
10
5,30
'1,'10
4e
30 Nov. •J. M. Westerkamp (m) 52 jaar,
"
Opkocpnrelk ~) Laatste OP3'. 3e
2 Dec, W. M. Pegler (m)' 55 [aar,
"
'1. IIadji Moehibl
'I'and]. Kebon Manggis
7,87'
10
10,'10
13,30
2e
8: l\Ie1kerij )3anita:s"
Djambatan .Doca
8,'-10
10,50
B,30
2e
"
7,37
10
9. IIadji Moeali
Koenmgan
6;10
'l,lO
4e
10. Hadjt Tabri bin H. Hanapi
Mampang
(21 Nuvcmber
5, December)
'1'2galparalJ.'g'
8,12
10
5,40
7,50
4e
,'\
Opkoopme lk ';') Laa ts te OP6'. 3e
11. Hadji Ashar! bin H. Bcvlch
Mampang
Oebor'en:
Tegalparang
8,80
7,31
10
11,80
3e
'1_
14,3(}
.Mampang Tegalparan~
10,80
12. Hadji Djaeni
10
F. I". Luyke - Van Hek (z).
7,40
10
Kebon Pedoerenan
7:3'1
4e
13. Hadji Djoemhari
5C megers - Fran:sz (z).
Koeningan
7,87
'190
10"
11;90
14. Achmad Sjodell
3e
C: J. E:Lubach - Bloemberg (d).
8',90
Mampang
Tegalparal~g
12,9<)
3e
375
~
15.
Dachian
It'. van Lennep - Colin (d).
8'MamlJang Tegalparang
4e
10
550
550
16. Bcerhan
C M. Liesker -- Verwey (d).
7'•
Koeningan
8;75
10
17. lIa<Iji Noekin
7:60
30
Ii. H. A. Vosmaer, -- stapel (d)'.
"
7,30
Kemang
8,10
3e
18. Hadji Boaib
6:90
J. Remeens - v.d. Broek (z).
Mampang Tegalparal~g
3e
10
11,40
8,20
a,19. Deroen
Struis2·0. Mej:baboe afd. Melkdistr.ibutie
Getrouwd:
Ie
wijksttaat
8,12
10
13,20,-2e
21. Bo~rd'crij "Hygea"
Pasar Minggoe
7,87
10
12,10
16,70
M. Fe,:dillundus en J. Kolk.
Koeningall
9,10
,10
11,40
22. Hasan
3~
23. MelkeriJ' "Mengga"
Manggadoe::t
8,25' 10
10,30
14,90
J. Seghers en A. Volke.
24. IIadji ~/[achbcek Mampang 'l'eg-alparang
8,--,
10
8,12 3e
·
8,2';
10
9,20
11',80
3e
K oemngall
25. Hadji Moegeni
2e
26. A8hal'i
Koeningan
8,12
10
10.31)
13.90
OV'Cl'lcdell:
3e
2'1. Al~oerachim
Pelalama
8,-10
6,80
7,30
E. <Ie J.a Bretonnic1'0 (111) 11 j.
a. Dcugddijkheld (in cijfers) v.d. samenstelling d'u melk (max. 10.)
1" •. G. Marleen (m) 38 j.
b.
I,
v.d. toestand del' melk (max. 10.)
H)
II .. W. Tan (v) 2~~ mnd.
C.
"
II
v.d. inrichting del' melkerij (max. 15)
J. P. Sopakuwa (m) 68 j.
d.
v.h. lJ2drijf (max. 25) ';.*)
e
Eind!)eoordeeling uit hygiCniseh· oogpunt.
f~.&(~l/,\?)"'~.N.~'n~~~jr.t.2llliiW.m.
-_.~~- _.
•
' " ! , - _ ._ . - - . . Ie kJ~s:'.:e 48 tim 60 punt,en, mits VOOl' a en b't..:zamen minstens IJ;: behaald wordi
2e
,,40 tot 48
" a en b
I;> IJ
30
,,32 toli 40
" a en b
14:~
4.'0
" bene den 32
" a. en b
13 d
r-c-

OJ

Bevo!king van Batavia
~---.~---

Geen classificati'0, wanneer .de melk
toestand) of, bij vervalschillg.

, GEVESTIGD ,
F. H. Grutters Nh~uweweg No.2, C. v.
Hallewijn Ii1dramajoewc'r 22 P. Lugi Mampan.gweg IH: H. F. Ch~ Heinewald Spoorweglaan Ketjil No.2, M. C. J. Scheffer Konlllgspl. Oost 16.

ondeug(lelijl~

is (van samcl13telling en/o! vall

Van door een vergunnlng gedekte melkerijen.
VOlgens de laatste opllame.

.*.
nun'

ENZORU

~~!!"m«ifrr~:.l~~.oll!n~~

.

•

.i\lelkrapPol't. van den;J.,b:tcn November 1931j

i': ... ," ~ (1 =n ,., :j. '1 soort
~- . , . oJ i
i..~ I. ·
f.Jvcr l.cd de ',\'~n~ld is onze lllail-couran~

De

lijnen de adjunct-opzichter W. .P. J. ClI.
:b
HAVINGA.
,
Overgepl. van den stationsdienst te Che"Men'cs", 2 Dec. aangek. te Amsterdam.
ribon naal' Tasikmalaja. de stationsehef Ie
"Essen", 7 Dec. vertr. van Colombo.
kl. D. A. L. VELBERG.
"Naumburg", 2 Dec. vertr. van p. Said.
Overgepl. vld Westerlijnen Batavia naat .vcrschijnt'in Nederhmd telkens na aanNa vele wedel'waal'digheden van ald:~
Oosterlijnen Djember de bouwkundige W.
lerlei aal'd gelukt hun dit eindelijk en
H DE GROOT
Ui'tl'}~is:
komst van het K. L. M.-vl1egtuig, dU3
de gevonden sehatten QIijken voI~oende
·Overgepl.
v<ln Bureau Chef Exploitatie
"Heidelberg", 7 Dec. aangek. te Sem~U'al~g. Wcsterlijnen 11aar Batavia als Sectieop~ich twc€maal per' week.
op te brengen om el' eenflinke droogNov..vertr. van p. Sald, tel' de opzichter Ie k1. E. ATTlNGER.
makerij lliee op touw te zetten, zoodat 22"Freiburg",30
Dec. verw. te BataVia.
tenslotte met Spaansch goud' Holland"Kurmark", 7 Jan. venv. te Batavia.
SlecJits tl,.ie gulden
.i\lijnbollw
selle grond gewonnenblijkt te zijn.
DODWELL C.\STLE LINE
Een. boek dat elken jongen op aangeOp procf tijdelijk werkzaam g'esteld bij de p€r kwartaa.l In Nederland en I 4.- In
name en toeh leerrijke wijzl} bezig zal
Bangkatinwinning C. H. WOLl"F, ambtenaar J..et buitenland.
Pen
r
lt
ll
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17'.30 PerslJ2richten.

.

20,50 Causerie.
". Phohi
17.45 Gramofoonmuziek.
21.15 Nieuws (Engelsch).
13.00 Kinderuurtje.
21.30 Symphonie-concert.
Zender Tl»A 2. 19.68~J.
19.00 Cinema-orgel concert.
22.00 Caus"li.rie.
18.25 Volkslioo.
19.45 Buitenlandscll overzicht door dr. L.
22.15 BealiC\voording luisterrapPol'tel1.
18.30 Concert (relay Hadio-Paris),
F. Jansen.
2230 Nicuws
19,30 NieuW3 (Engelsch).
20.00 Gramofoonmuziek.
ZCCSCll
19..1:5 Concert (vel'volg).
20.10 Piano-syncopations.
20.15 Nieuws.
21.00 Bridge.
'fenders: DJ"~ 16.89, I)JQ 19.63' (van 20,30
2045 Concert (vervolg·).
21.25 GramofoOl~muziek,
nur),' DJn o19.Hcn DJA 31.38
21:30 "Le mouvemel1t social".
21.30 CeUo-recital.
21Ao Muzikalecauseri·e.
18.25
Volkslied.
22.1~ Cocktail progralllma.: Lichte lllU- - - - - - _ . _ _1 21.50 Koloniale koersen.
1830 Lichte llluziek.
ziek..
22.00 Tool1celuitzending
19.30 Nieuws tEng'eI.sch).
"Le
bourgeois
23,00 Sluiting.
Nirom: Buitenzorg 182 M., Ch€ribon 105
19.45 Lichte m.uziek.
aux champs".
2325 Koersen,
M., Pekalongan 92 M" Soekabo'el?i 193 M.•
2025 Groetenaan de luisteraars.
Handoeng· 120 M., en de l\rclupelzcnden
23:30 Sluiting,
:W'30 Nicuws en 'eeonollli~ell ovcllicllt.
Bundoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) ell
tt
20:45 "De Keulsche Dom".
llau'(('ocn
P.
Y.
,
.
0
21 3'0 Nieuws en economisch overzicht 29 M. (P M N), Soerabaia. r (Y D l3) 25 M .
.
(Eng. DJE ell DJQ, Ned. DJA e!) tusschen 8.00 - 14.30 t'll 31 M. (Y D A) van
53,03iU. ell 90,63 JI.
}{OIUC
1\.
630 - 800 en's avonds, Talldjong Priok
DJB).
(Y D A) '50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en op
6.00 Grallloioonlllu~iek.
21.45 Radio- joumaal.
Golfl~"llgte 25.1 1\1. Azle- uUteu,dill.g
no 1\1 (Y D A) van 6.30 - 8.00 en's avonds.
9.00 Lichte l11uziek.
22.0'0 ,,!h\nsel und Gretel"..
10.00 Voormiddagconcel't.
22.1;') Causerie over economic.
Nil:Olll Oost- en Michlcl1~J<\va.: Soera?aia
20.30 Nieu\Vs.
11.00 Sluiten.
23.30 Bluitillg.
II 196 M ~nlarang 122 M., Malang 19t M.,
20.40 ConcC'rt (iu:)trumentaal).
13,00
Lunclulluziek.
Ojokja 181 M., Solo 188. M., 'l'jepoe 186 M.
2050 Canserie
15.00 Sluiten.
21'.15 Nieuws ·(Enge1sch).
B.lt.V.: Buitenzorg 156.25 M., Soekaboe..
17.00
Ziekenhalfuurtje
door
Pastoor
W.
21.30 Nieuws (chinecsch).
lUi 112.18 i\J.
B.
II.
C.
Boogaarts.
O.S.C.
Op
90
M.:
Sa21.45 Vocaal en instnuncl1taal concert.
Hadio- Vcr. ~lidden·Ji.\Va.: 161.'29 M. ~ ,
lon-orchesten.
23.3'0 Nieuws.
ZCllder3: GSl) 10,GO, GSD 25.53, GSC 31..32 38 M.
17.30 Gewijde llluziek.
lUg.
Uadio Vert "Oost-Java": 109.89 M.
17.35 Killd'.:l'tlUrtje. Op 90 M.: 17.35 _.6.30 Big. Ben Verslaz cl'icketmatch.
un 61.29 M.
18.'00 8alon-orchesten (Vervolr.n.
,,----.,,-~--;>---'
6.17 Pianol'eeital.
VI,}'!{S Bat'avia (C) 143.01 M., aUeen werK19.(1) Klas,sieke ouvertures.
7.00 "Impe'l'ial affairs", ~au:::erie.
dagen 8th - 10 en 5~~ - 8 uur.
19.20
Persberiehten.
Op
GO
M.:
Muzikaal
\VOENSDAG
7.15 Zangrccital (sopraan).
Ecres W.-Java Bat. Y. D. G. :1 105 M.
pros ramma.
..
...
.....
....__... ........
7.40 "Straight Cl'ooks".
,
(regelnlatig op urcn, dat de oven~o zend19.40 Lichte orchestwcrken.
8.10 Nicuws ell meded'eelingen.
:;tations zwijgcn).
20.CG Marcel ~avise, de, zanger van het
8.30 Sluiting.
Van Wingcl1, Pekalongall: 91.74 M., Soe ..
Interna tlona1e levenslied.
NirOlll
iab:~ja 140 M., Sem~rang 10~:O~, M., M3o.
" :20.20 Am use me n t.Slll u~iek.
IG.
ZCIHIers: GSII 13,97, GSF 19.3?-, GSG
OJ",
;;elang 91.7,1, M., MadlOell .l07..,3~ ,VI.
20.10 Marcel Lavise.
Batavia, I U6 M.
13.30 Bib Ben. quentin Mar:l'.:an (or:.;el).
I\adio llf)lva~t. SOeral):'Ja: 109.5 M.
:H,GO Seri'2uze ll1uziek.
6.30 Gynll~asthck.
lU..1J ,Illlpcrhl1 affairs", caus'2ric.
Hillg;.tpol'l', Z. 11. I .. 49,9 ,M.
2200 '"Die Czal'llasHir:5till·'.
6:15 Luchtig'd gramophoonmuziek.
19.GO Berge Krish met zijn Ol'kcst,
Pnl;lJlg, 6. II ..J., 19.3 M.
22:10 Dansmm:iek.
7.CO Gramophol:H1mUliek (aIleen over de
19.'10 8traight Crooks".
l\lIJla LI.UllpUr, Z. U. E., 18,03 en 110.10.
23.00 muiting.
5 archipe]zenders).
20.10 henry HaU's MU5icmakcl's.
Phili')s-Hadio, Eindhoven, elkell WUl'l1S.
8.OJ Sluitilii5.
20.30 Nieuws en ll1cdcdcelingcn.
;13g;tV0~l(1 OJ) 19.71 M.
11.03 Dal1lcs-gymna:=tiek.
20.50 Vocaal prograllllllL1.
Pit:-;lllli'g (U. S. AJ 48.8'3 l\1. vana! 4 \lUI
11.25 Lichte muzick.
')1
l~
Sluit-lng.
31)
NirOHl
I Volkcn~0I1,.hlemler (Hadio Nations) 3S..U
n.na Wecrberkht
12.03 ScriCllzl~ inu~iek.
ZClllkm: GSH 13.97, USF 19.5;~, GS13 31.:1;) I \?ll 31.21 M. rcsp. ZOllca;;:> 6.0'J -- 13.45 en
Data.via. H lnO
l'J,:30 LunchmuL:iek.
.'
0.15 - 9.45 uur.
,~ ,
21.30 BOJ Ben. Concert B.B.C. WC.snl(nngkong, '1J.06 M., 31.:1~ M., 19.7J ~u.
13.')0 Dansllluziek.
1'1.00 Ja vaamche gamelanmuzick van het
Orke;;t.
13.20 Persberichten.
of
16
OU
M
15,40
_.22.40.,
Mardiraras-Orkest.
22.30 "The policen.w.n':s lot",. caus'cl'l?,'
13.30 . Populair programma.
Ilio' de J:uhi(o (Bra?,ilii:D 31.58 M. 5.30 1'7.-10 Katjapi en fhtit met zang.
Ecn nacht III de onCl',~l'Wele!cl .
2:3;1:.>
Ij l;j !jIll' (onregelmatig).
B.CO Gramophoonprogralllma.
1820 Chinee:schc muziek.
V'e
rslag
voet
balma
teh.
23.15
. ~Hl'tho\lfli£' (AustraWn 31.55 M. Woens.
14,20 Persberichten (h'c'rhaling).
18.10 Gambang-kl'ol11cngmuziek.
23.45 Oude clanse l~ .
03.3, Docderdag, Vlijda;~, Zal1?rc1ag 1'1.30 -.
H.30 Sluiting.
19..00 Nh::uws.
Nieuws
en
f11edcdcelingcn.
21.00
1'1.30 Lichte gramophoonmuziek (zenders
19.30 Hur.
..
19.20 l\.fuziek uit Hindccstan.
020 Oude dal1.'3cll (vervol;:p.
I Rome 31 13 l\t. en 2.5.4 M. resp. Zondag
PLP en Socrabaia 1).
1:).30 Arabische liederen.
0,30
Sluitinu.
13.03 Concert.
~laandag, \Voensdag, Vrijdag vaua! y.30 20.00 KrontjOl~g-Orkest "Lief Souv'enier".
8 00 uur ell dagelijks 20.'15 .- 22.4:>; 6.3()
19.00 Persberichten.
19.20 Populail' allerlei.
1:30 uur.
,
Z d
llahtvia II .190, ;l'l'io!< 1)9
•
Madrid 30,43 M. 5.45 .- 8.30 uur :.JOll ag
19.45 Dansmttziek.
Paris-Cololliale
22.00
Lezing
over
den
Islam.
1.30 .- 3.30 uur.
20.10 Godsdienstig-cultureele lezing (N.I.
22.30 Hadiotcollcel van,.Lief Souvenier".
Uuys"elel1c CBelgii;D :29.0·1 M. 2.00 - 8.30
C.R.O.-sprekcr) .
Zendcr TPA 2, 19,68 iU.
23.30 Sluiting.
20.30 Concert Nirom-Orkest.
uur.
,
1323 Volkslied.
Vatlca<Jn-stad 19.84 M. 23.00 -- 23....0 UUl'.
21.30 Oevaricerd programma.
Balldocng II 103
113.30 Cor:cert (relay Radio-Paris).
Bnt!,Jpt'st: Zondags van 21.30 tot 23.30
22.00 Sluiting.
1~.30 Nieuws (Engelsch).
op 19.52 meter. Maand<tg;:; 6.30 tot 7.30 op
17.00 Scendancesche liederen.
19..15 Concert (vervolg).
32.83 meter.
17.15 lIn.waiial' muziek.
20.15 NicuW3.
Bal\g~ok 19.20 M. ~la<111dags van 20.30
]3. It.
COllcert
(vervo]g).
21A5
Billldoeng II 103, l·~III 45
n.co.
Causerie
over
economie.
21,30
~;ti~oll 25.50 ~\1. 19.30 - 22.00.
18.00 Krontjongmuzielc.
21.40 Causerie: De. toollcelwel'\:Id.
Batavia. I 157.89 .i\1., Batavia JI 61.66 1\1.
18.30 Chineescl1'e llluziek.
21.5<) Koloniale kCen:i'211.
7.00 Ochtendconcert.
19.00 NieU\~·s.
22.C
Concert.
')
3.30 Sluitit~g.
19.15 Arabisehe muziek.
2325 Koer::'C'l1.
~IaIl'ische Zcn~.!Cr8
10.01) Gramofoonmuziek. (AIleen cp Ba19.30 Javaam:'C11'c gamelanmuziek.
23.30 Slniting.
tavia. 1).
20.00 Krontjong-Orkest "Het Zoeklicht",
11.CO Vervolg gramofoonmuziek.
Nirol11 Bandoell~: 103 meter.
Bandocng II 103, P)IN 29, YDC 20
Nirom S~craba.ja 11: 95 meter.
12.CO Halfuurtje voor zieken en onden van
ROlue
Nirolll Semarang: 111 meter.
dagen door de I.K.R.O.S.
22.00 Lezing over den Islam.
12.30 Gramofconmuziek.
NiI'om Djokja: 127 meter.
22.30 Hindoestnni.
Golflengte 25," rH. <\zie.uH~("mlil1g
14.00 Dansmuziek.
!o\11-1("11(1..... Holo 36.30 met».'t.
2245 Krontjongmuzick
14.30 Sluiting.
Vallrr.t. OjokJ.\ U7.!l'1 meter.
20.30 Nieuws.
2;r.15 Maleisehe liedelCu..
17.00 GramofoonlUuziek.
'Vol'l, Uanfl~ll;: 10'1.63 .Qle~t.r.
20.45 Concert (vQcaal en instnunentaaD.
23.30 Bluiting.

Paris·Colollialc

·Radio-programma's
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CIlERIllON

Staatsspoorwcgen

IIAVEN VAN SAUi\NG

Melkropportcn

_._-~~"-

'

DINSD1\G
Nit'oUI
Bata,vi.'\ I 126 ~J.
18.30 EngeI.sch·~ taalcursus.
18.30 Populair allerlei.
19.00 Persberichten.
19.20 Verkorte opel'a "La Boheme".
20.10 Avondwijding U. K. H. O. S.).
20.30 Licht programma Nirom-Orkest.
21.30 Populair programma,
22.00 Dansmuziek.
22.30 Populaire gTamophoonmuziek (zendel'S PMN, Priok, .socrabaia I en
YDC).
23.00 Sluiting.

B. It. Ve
Ba~avb

17.00
17.30
17.45

18.00
18.45
19.15
19.30

2Q.OO
20.20
21.00

/

21.20
22.00
23.00

Gewijde klankel1.
Chineecche muziek.
20.30 Soendanecsche gal1l'C1anmu~iek.
22.00 Bluitirg.
Bandoellg II 103, PLP 27
17.00 Soendanecsche mm:iek met zung'.
17.30 .Amboncesche li'.:deren.
19.50
20.00

I 157.89 ~I., Batavia, II 61.66 l\I.
Gramofoonmuziek.
Persberichten.
Vervoig gramofoonmuziek.
Het Albeti Sandler orkest.
Concert in D-maj'eur voor cello en
ol'kest (Haydn).
Hadio-praatje.
lIet Don Kozakkenkoor.
,
Propaganda voor de Weenllacht-aetie. Rede te houden door dr. W. A.
It'. Stokhuyzen.
Gfamofoonmuziek.
Propaganda voor de WeeIluacht-actie. Rede te houden door dr. H.
Soeratmo (in het Maleisch).
Gramofoonmuziek.
Dap.smuziek,
Sluiting.

~I.

Y.

1\1.

ll'll1dorug II 103, P.i\lIl 15

13.00 Javaanselle gamelall111U~iek.
lS.3t} Arabischc muzick.
1900 Nieuws.
19)5 Krontjongmuziek.
20.00 ChillC1:.sche muziek"
20.30 Scendaneescl1e gamelalHllUtiek met
~ang.

Bandoellg II 103
'22.00 SO'cndanceseho gam'elanmuzick (vervolg).
23.QO Sluiting.

n.oo -

Van

18.30

p.C.J~

•Lichte lllHziek.
Niemvs U.i;ngelsch). .
Lichte muzi'ck.
Groeten aan de lUisteraars.
Nicuws ell economisch overL:icht.
Concert.
.
Volkszung'.
Nieuws en cconOllllsen o\'cr~icht
U<;l1g'. DJE en DJQ, Ned. lJJA cit

,-

COl;cert.
23.15 Liedcl'en van Peter Cornelius.
23.30 Bluitillg'.

58.03 lU, ell 00.63 :U.
17.00 Theemuziek.
18.00 \Verken van Hichard Wi.lgner.
18.20 Texaanschc zang.
"B. H. C.
18.40 Persberichtcl1, Op g·O M.: Mu~ikaal
programma.
19.00 Dansmuziek.
Zenders: GSH 13.9'7, GSF 19.82, ·G~C IG,31J
19.20 Esperanto-cursu5.
18.30 Big Bcn. "Empire magazine" no. 17.
19.40 Concert door de gebroeders Steim:l'
19.02 Concert D.B.C. Wels.h-Orkest.
en hun Wiener orchester.
20.00 Carroll Gibbons and the Savoy
21.3Q1 Zigeunennuziek.
HoVel Orplleans.
21.45 Opera-a ria's.
20.30 Nieuws ell mededeclingen.
2200 :\Ioderne rumba's ell tango's,
2050 Verslag cricketmatch.
22:30 Gramofoonmuziek.
2(05 Lichte llluzi'Ck.
23.00 Sluiting.
21.15 Sluiting.

Niro)ll (l\Ialeisch)
17.00

17.40
18.20
19.00

19.20
19.30

Batavia II 190
Krontjongmuziek met zang.
Ketopraktoone-c 1.
Tante Soed v~ertelt.
Nieuws.
Chineesche muziek.
Bijbellezing verzol'gd door de O.C.

R.O.

I
I

13.97, GSF 19.82, GSH 31.55

21.30 Big Ben. "Imperial affai~'s". causerie.
21.46 Musical comedy selections.
22 15 Boekbe5preking.
22:30 Verslag rugbymatch.
23 20 Gramophoon-intermezZQ.
23:30 Verslag cricketmateh.
23.45 Dansmuziek.
24.00 Nieuws en med·t:deelingen.
0.20 Philips Whiteway met zijll Ensemble
0.30 Bluiting.
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31.15 Hadio-journaal.
')') 00 Boekbcspl''Cking·.

:lenders:
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Zt'lUlCi's: nJE 16.89, U.Jq W.liJ (van
20.30 llur). DJB -19.71 ('11 UJ.\-31.:n
13.23 Voll{slicd.

18.30
19.30
19.45
2023
20:30
20.45
21.15
21.30
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