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Een Politiek met
Perspectief ;,
•
Bladerend in oude schrlfturen komt
men soms tot merkwaardlge ontdekklngen. Wat zegt de lezer van dlt citaat?
De

Regeerlng tracht het evenwicht in

de staathuishouding door twee voor de
hand llggende, primitleve middelen tot
stand te brengen, door belastlngen en
bezutnigtng. Beide middelen zijn zeker
goed, maar beide zijn beperkt. Beide mid:
delen zijn, wanneer zij te streng toegepast
worden, zooals. thans geschledt, in hunne
ultwerklng op de algemeene huishoudlng
der kolonle niet bevorderend maar remmend, zij zijn nlet producttet maar consumptlef, zij zljn aan een regeeringspolltlek, dle de ontplooiing der kolonle nastreett, rechtstreeks tegengesteld, Al te
hooge belastlngen verbitteren de ondernemers al te groote bezuinigingen de ambtenaren. Ook deze psychologische werking
mag men niet veronachtzamen, wiji lust
en Herde de vleugels zijn voor groote daden juist in zware tijden .. Belasting hefling en .bezuini~ing zijn geen "Rellmittel"
dooh slechts "Teilmittel" en het ware
verkeerd d-eze "Teilmittel" tot ,uitsluitende
staatswijsheid te verheffen. Bijna allen,
die zich heden met· de oplossing van het
Indische financie-probleem onledig· houden, draaien zich in den eng-en kring der
belasting- en bezuinlgingspolitiek, putten
zich uit in berekeningen. en systemen en
vinden de oplossing met, wijl de oplossing
. voor e'en goed deel bUiten dien kring l1gt.

partement van Flnanclen sterk is. Zij
worden daar met een begrarentsgeztcht
gelanceerd, dat tntusschen op nlemand .
meerIndruk maakt. ,}{et feit dat de inmiddels opgetreden hausse in zekere
kolonlale producten, welke belangrljker
bate betoott dan het depreciatlevoordeel,
volkomen wordt voorbllgegaan, kan men
verklaren uit het gebrulkelijk wantrou.
I
wen van onze kashouders jegens al es
wat aanleldlng zou kunnen geven tot
eon greintje optlmisme,l11 aar getulgt
overlgens -slechts van een "voorzichtlg."
held
welke alle ondememlngsgeest
'doodt.
Salarisverhooglng der ambtenaren zal
niet kunnen ui'~blijven; in dlt verbaud
zij hier nu ook nog eens gewezen op
een beschouwlng over hat befaamde arUkel Hart in het Kathollek Schoolblad
van 27 November, waarin is afgerekend
met de met hod evan 'budget-onderzoek die tot dusver is gevolgd.'.
Men behoeft over percentages niet te
twlsten: - de regeering die ze dezer
dagen In een stuk eerst vaststelde als
•
5,2 percent
voor de hoogste el'1 1,1 voor
de laagste inkomensgroep (wat een
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Valsc he munterij ontdekt op eenzame
1100ve in Buitenzorgsche.

Colijn voor -j.n t e 9 r a Ie· u ; tv 0 e r i n 9 vlootplan
Flottieljeleider moefvoorgaon bi] nieuwe kruiser
Achtersuuul kan uiet in lutlidolllllru(lienlvorden illgeluu";l

Een krachtigeverdedlging van het murtneheleid, welke
(evens uitziehr ~l)elrt op ~ een hetere verzoi..ging van
nutriticnIc, verdedigillg van_lulie, geeft luiniste,,", Colijn
iiI de ~leniorievuni\utwoord'betreflende de delcnsiebegroo- ,
ling, waarvan J-\lleta 10lls thans_ een'llittrekseL seinl. Ilet
, zwakke punt in dat hetoog hlijft llet feit dat de niinister Ilog
altijd' het shtudpIUIrt vexdediga dateen vervullgelJde ;kruiser
Ilog Iliet urgent is. Overigell~ ~ulenlt ·het stuk eell geest vdb
legenlo~tkonling aan de verlangells {fer erllslig verolltruste
Indische burgerij.
'

de

Deze woorden werden neerge~hreven
in 1923, in een beschouwing betreffende
het verslag van de Javasche Bank over
1922/23, door een man die als onverdachte autorlieit kon gelden: Emil

De crisis in Engeland nog nlet beeindlgd,
_ Gematlgd optreden der Japanners in
.China? - Weinig nleuws vanhet Spaansche 'strljdtooneel. - De "Gneisenau" itl
Nederland onder llcent1e te doen bou- Kiel
te water gelaten,
wen. De bestelling van 20 lestoestellen
van het Koolhoventyge voor het IndiBIJBLADEN
sche lager is reeds in Nederland geRet
Derde
Blad:
Russiseh oordeel over
plaatst. van den OOUW der Olenn ~ar
Japan's sterkte, door Villanus. ~ Allerle!
tins onder llcentie In Nederland moest utt Nederland en het BUitenland. - KUns~
worden afgezien, daar deze .toestellen en Letteren.
.
onmlddellljk ncodig zijll' met het cog op
Het :V~erde Blad: Vergaderin~g Ool~
de omstandlgheld, dat van dit atweer- van Gedelegeerden. - Uit de Provincie. Haooels- en Sportnieuws. - Aziatiseh Overluiddel lndie .nog niets bezit.
zIcht. - SChe'cpsberichten. - Personalla. De regeering verklaart zich bereid tot Radio-progranuna's. - Magneetjes.
samenwerking met K.L.M. en K.N.I.L.M.
om" de inrichting van aanlegplaatsen
voor watervllegtuigen te bevorderen.
.Geronseldvoor Spallje ~
Verder is deregeerlng van oordeel, dat
voorschr1ften betreffende het inrichten
\Verkloozen op het oorlogspad
van koopvaardijschepen als hulpkrulsers
zeker gewenscht zijn, doch het lijkt beNaar Aneta uit Den Haag seint, vertel".. de desbetreffende bepallngen niet
wettelijk maar c<;>ntractueel vast te 'leg- nam de "Telegraaf",' dat een in Nedergen in verbintenissen met de scheep- land werkende organlsatle de laa~te
vaart-maatschappijen, waarmede reeds welten doende Is, werklooze persorr,n --'
ja~enlange l'elatles bestaan.
meest vrljgezellen, docl1 ook weI gehuwDe uitlating van ds. Van Duyl, als zou den - aan te werven, klaarblijkelijk voor
de leiding van het Indlsche leger in
groote meerderheid aan de zijde van de dienstneming bil de Spaansche regee-.
N.S.B. staan, \ I~ In strtjd met de waar- rlngstroepen.
heid~ Het is den n1inister bekend, dat
Het voorwendsel luidt echter, dat de
de Legercommandant bepaalde, dat ane aangeworven mannen in Spanje dienst
geschrlften van de N.S.B. uit de kazernes
zUll.en, dOen,OP. 'koopvaardijsehepen, en
mpeten worden geweerd.
.
het werkeliJKe doel wordt hun pas onVervolgens kondigde de minister aan,
derweg
miar S~anJe, n.J. tijdens opontdat er blnnenkort een wetsontwerp zal
worden Ingediend voor de vormin'g van houd in Parlj3, medegedeeld.
een' llchaam, waarln· aHe . partlcullere
Van de op die wijze aangeworven werkorganisatles en rljksdiensten, welke aan.. loozen iseen gedeelte doorgegaan naar
s'chafflngen doen op luchtvaart-gebied,
zuBen worden ondergebracht in het be- Spanje, terwijl de rest naar Neder~and
lang van de concentratie del' aanschaf- terugkeerde. Een van deze laatsten ver ..
fingen. '
telde, qat de onderhandeUngen In een
Bij' het mlnisterie van Defensie zal Amsterdamsch clubhuls werden gevoerd,
vOOrts ee~ nieuwe af(1eelhig, worden in- zijnde een man~elorganisatle van de
gesteld' ter voorbereidlng· van de indus- Communistisch6 Partij Holland.
trieele verdOOlglng. Zij wordt. ·belast met
registratle en uitrusting van de labrle..------------~
ken met het oog op ,de vervaardlg1ng
vall.,bewapeningsmaterieel hi oorlogstijd.
, Dc .toe~lulld van flell Paus
, Tenslotte deelde de minister nog Inede,
.Toch verbetetirtg ingetreden
dat'het personeelstekort bij de ieemacht
,
ilt lndie niet groot is. weI bestaat een
Naaf R€uter uit Rome seint, meldt
tekort aan zee-offlcieren, doch in verband .met de 'opleiding is versterkte ult- het Vatlcaan dat de toestand van den
zending niet mogelijk. De nieuwe krui- Paus gisterenmorgen veel verbeterd was.
se'r "De Ruyter" zal medio' Januari naar Dr.: Milani verkhlarde' zich voldaan· over
ludle vertrekken ..
den. voorultgang van den patient. Do
Heillge Vader zou gisteren In den loop ,
166 Millioen
van
den dag mogelijk ee111gen tijd op ..
)
In de n~emorie van antwoord wordt staal~.
ten slotte nog medegedeeld, dat de milltaire ultgaven voor land- en zee\Veer cen I Jachtongeluk ?
macht - zander de pensioenen - ten
iaste van de Rijksbegroothi.g' 1937 zijn
Bij 'fatjoer, in het Buitenzorg..
geraamd op 94 mlllioen en ten laste vall
sche, is oen· 19-jarige :'!fllander door
de Indische bogrootlng op 72 millioen.
een: ,schot hagel van voorloopig on~
HierbiJ wordt echter gewez~n op de
beken:Ie herkom3t geraakt. I Hetrn..
omstandigheid, dat bepaalde ultgaven
landsch bestuur stelt een onderzoek in.
tot een bedrag van 14 mllIloel1 betrekI
.
Naar verluldt, zou daar in de omgevlng
king hebben op de bljdrage van Nederdezer dagen. een drietal Europeanen op
land aan de IndLsche defensie-uitgavei1,
de vogeljacht geweest zljn.
hetgeeh toot gevolg heert, dat de de tenHun namen zljn echter nlet bekend.
sie-uitgaven voor '!Nederland eIgenUjk
80 mll11oen, en voor lndie . 86 mllUoen
bedragen.
,,,~e 'Ruylp,r" llaar IndH~
I

waarschljn.lljke schatting \leek) is InmidDe door Aneta, geseindesamenvatting toestellen vervallen. In verband met de
dels komen mededeelen dat dit precies
luidt
:
vcoJ;tdurende verschulvingen in de· inandersom moest wezen (een voorshands
ternationale verhoudingen moot het oveonbegrijpelijke vergissing, die ons nog
Minister Colijn wijst er, op, dat h.lj l'igens .praematuur worden geacht, doze
een letsje meer wantrouwig maa~t te- YOOl"stander is van een l'egellng, waarbit cijters als absoluutvast.staand aan te
genover dergelljke rekensommel1- aIle' uitgaven voor de maritleme deten~' nemen.
Helffedch, de toenmalige leider van het
sie van Nederland zoowel als Indie teri'
Straits Ul~d Sunda SYlldicaat. Een on- want eell feit Is en blijft dat de levens- laste van het achtt.ste hoofdstuk wordell
De meening, dat de bommenwerpers
dernemer dUs, en geen "vakvereeni- kosten zich in stijgende Hjn bewegen en gebracht, waar tegenQver eel'i jaarli)k_.voo~ de.l~lldmacht duur en weinig doeldat dit in v'ersterkte mate het sche bijdrage uit de Indlsche geldmid~l. ,matlg zljn, wordt door de regeering niet
gingsbonze", een man boveildien, wiens
te worden gesteld.
. " gedeeld..In streken, waar geen groote rlanalyseerend' vermogen, schell? als geval zal zijn zoodra de prijsoptrekken- delen dlent
vieren zljn, en waar een station aan de
een' scheermes, slechts werd overtroffen de wer,king van de hausse in sommige
Het yerbaast den minister, dat ,he~ kust lr.oet worden gevestlgct., 'zal een,
door zijn doordrlngende belangstellhtg grondS'toffen zich mededeelt aan' de fa- wetsontwerp in zake de ui'tbreiding van vUegkamp van landtcestellen meer zein lndie: ee'n man dus, ,die het recht brlkattm, enzoovoort.s, waarop men niet de defensie in Indie ernstige oilgerust-:: kerheid bieden. Het bezwaar van ondoelheid heeft gewekt bij de velen, die ge- matigheid kan worden weggenomen door
kon eischen gehoord te worden.
lang zal .behooven te wachten.
waagden van "ontsteltenis en ontstem: het plaatsen van maritiem geschoolde
ming" in lndie. Deze: gevoelens miSISen zee-waarnemers op de bommenwerpers.
Afgezien
van
het
depreciatle-nadeel
In 1923 was de "kleine crisis", ol1geveer
elken grond en miskennen de draagwljd- Vel'der \is het, bezwaar, dat deze bomvoor
den
consumentzal
de
hausse
welten elnde. Wat toen gold, Is ongetwljleld
te van het wet.sontwerp. De regeer1~~ menwerpersniet "op of- blj de vloot"
In versterkte mate v:an beteekenls ke bez1g is zich te vormen een. prijs- heef·t immers,to~l1 de' gewij'llgde Inter,.. kunnen blij,vell, een miskennhig van het
t h a' n s. Men zou het advles van stijging t~. weeg brengen die zich, duch:" natlon~le verhdttdmgen daartoe' h(4)iA. Karakter dier tOestellen, daar zij immers
ten, dadelijk besloten om over te gaan, dienen O1'h In mass.aal verband toe te
Helfferich de regeering op het hart wil- Ug ·zal laten voelen. Dat Is z eke r tot den aanbouw van al het materleel, slaan. wanneer' hun tegenwoordigheld
gee
11 zaak waarover mell zich moet
len blndel1, wanneer zij opnleuw haa~
dat aan het vlootplan' 1930 ontbrak of wordt verelscht en 'zij mcgen dus niet
gedachten over het begrootingsperspec- beklagen: het tegendeel is het geval. anders voor 1940 daaraan ZQU' ()ntvaUen, gebonden, zijn aan de langzaam vertie! openbaart woals in deri rondzend- M~ar de consequentle daarvan is on- behoudens· een gerlnge reductie van het plaatsbare scheepsmacht. Er op wijzenaantal vliegbooten, dat van 72 tot 60 de dat de gevechts-eigenschappen van
brief, dian wij DOnderdag j.l. hebben ge- vermijdelijk ook een optrekken van het
s'afarispell, volgens denzelfden regel die werd terugge.bracht. Daar tegenover de bommenwe'rpers superieur zljn.' aan
publlceerd.
de regeering toepaste om dat peil in sta!lt echter een voorloopige aanschaf- die der watervl1egtulgen geeft, de inivan drie maal dertien bOlmnenwer- nister te kennen dat de fondsen derWat In die circulaire staat isallemaal de afgeloopen perlode ~e drukken. Voor f1ng
pets voor de landmacht in Indle, waar- h~lve het best aan. dIe bommenwerpers
waar, maar toch geeft het geheel een ons is dus .de vraag der salarisverhoo- van in 1930 nog niet werd gerept,'·
kunnen worden: b~steed.
volkomen onjulst beeld van den t-oestand glng er geen meer welke principleele
De regeering oiltkent Vool't~, dat het.
Dat voorshands slechts gelden 'wor~ , vcornemen zou bestaan, de luchtmacht
en van de toekomst. Een aantal gezichts- bespreking vereischt: de regeering zal
den aangevraagd voor e4m deel van
punten kan men, 0 p z 1 c h z elf weI 1110 e ten· komen met voorstellen.
ali) een afzortd.erlijk deel van. de.weerhet vlootmaterieel beteekent alIermacht in het leven te roepen.
beschouwd, onvoorwaardelijk o\lder- Over de z'e zekerheid zwijgt zij nochminst eell inperkillg van het, geschrijven. Met name wlllen wij de \vaar- tans.
De regeering meent, dat het harnoemde vlootplan, doch beoogt
schuwlng herhalen: dat men nu niet
ll10nische
verballd tus~heli leger en
Dit echter 'terzijde.· Onze voornaamste
slecbts eell uitspraal< van den bemaar dadelijk het gOede geld in ambtehet
best kan worden bewaard
vloot
grootillgswetgever to krijg~n over de
naren moet gaan beleggen. Na de IIkleine grief tegen dlt rondschrljven is van
,door
aan
te sturen op volledlge afscbepen en vliegtuigel1, die in 1 937
crisis", waarover het hler geciteerde ar- fundamente9len aard:' ult dit heele
werking
van
het vlootplan 1930,
op stapel worden gezet c.q. worden
t1kel Uep, heeft de regeerlng de betee- stuk spreekt geen' aasje verb€eldingswaarbij het aantal btj de vloot blij~
aangeschaft.
In
1938
moeten
fondsen
kenis van de koloniale taak van Neder- kracht, geen ,geloof aal1 de toekomst
vende Dorlliers' voorloopig ware te
land voorllamelijk uitgedrukt in het van Indie, geen visie van m·ogelljkhe~ \Vorden aangevraagd voor de verdebepalen op 60 ell het aantal bij ie
re inhaling van den achterstand.
a ant a 1 ambtenaren. Tot 1930 na- den, geen besef van de wijsheid van het
. ·Ialldmacht komende bonunellwerpers
men zlj met duizenden per Jaar toe. w.oord dat de ~ost voor de baet uitgaat.
Wanneer de regeering thans nog geen
v 0 0 rio 0 pig op drie maal
Wanneer de regeering d~lll ook nu waarcredlet
aanvra.agt
voor
een
kruiser.
ter
dertien.
De regeering ziet hierin eell
Het iis een· demonstratte van boek..
vervanging van de "Java" en de "Su~huwt dat zij hers~l der oude formatles
uiterst
snel,
verpl~'\tsbaarslagwapen.
houdersmentallteit. Het kent geen fl- matra", blijft zij geheel in de lljn van
niet zal toesta'a~, heeft ziJ onzen zegen.
guur dan die aer cijfers, het ziet geen het vlootplan 1930, waarbij immel'S gereOp grond van al het voorgaande verLaat OIlS hopen dat de .les der om- perspectief behalve date van' den dag kend is op bUitendienststelHng van die tl'ouwt de regeerlng, dat de betrokken
standlgheden is verstaan, en dat het van heden, het geeft geen program. kruIsers in de jarell 1915 en 1946, z 0 0- leden hUll ietwat voorbarig oordeel· zuldat met den bouw van len herzien. De regeerlng is van mee~rfect1onisme dat ons zoo veel geld 'Het is een volkomen doad' stuk. Het
nieuwe kruisers nlet voor
kostte en nog meer zorgen bracht, doch geeft de anatomie van de begrooting, 1940 en 1941 behoeft te ning, dat de defensiebehoettenniet gegeen behoorlijk relldement, inderda'ad maar I miskent, het feit dat Indie een w 0 r den beg 0 nne n. De "Java;' baseerd kunnen worden op de verplichtingen jegens deil Volkenbond, daar verIIet natiollaal geschenk
voor goed Is pegra,ven. Het Iser mee als stuk springlevende werkelljkheid is. €n de ",Sumatra" mogen verouderd zijn, scheidelie groote· mogendlleden .van den
regeerlng
neemt
nlet
aan,
dat
zij
de
met het opvoeren· van de snelheld "Bljna allen, die zlch heden met de opVolkenbond .va.sthouden aan het beginDo inrichting vall het jacht
welniggevechtswaarde meer hebben en
van een schip.' Men kan volstaan lossing van het financien-vraagstuk be- duseerder vervangen moeten worden. sel van collectleve 'vel11gheid. Het denkNaar Aneta se'int uit Den Haag. verlnet matig vermogen om een mat1ge zighouden, putten 'zlch .uit in bereke- De minister prefereert den bouw van een beeld, waarop , onze weermacht is gegrond, is in wezen uitsluitend de!enslef,
snelheld te berel,ken. Overschrijdt men ningen en systemen en vlnden de op- tweeden flottieljeleider . boven het op al beteekent dlt 'allermlnst dat zij na een 11am het V a d e r la n rl aallgaande het
zekere grenzen dan kost elke mljl meer lossing niet, wij1 die oplossi~g voor een stapel zetten van. een vervangenden aanval aIleen maar defensief zou moe- nationale huweUjksgeschenk nog, dat
het aan te bleden jacht een dubbelen
kruiser, orndat daardoor de preventleve ten ageeren.
onevenredlg veel brandstof, z66veel, dat good deel buite:l dien kring ligt".
schroef zal krljgen, twee Diesel-motoren,
werking van de weermacht sterk wordt
spoedig de rentabqiteitsgrens wordt beHet minimum v.an de strijdkracht~n een radiotelefoon-installatle, electrlsch
verhoogd.
Indie eischt een pol1tlek van ruimer
reikt. De laatste loodjes wegen het
Op· grond van het voorgaande meant in lndie voor de?:e, in wezen defensleve, licht, warm, en ko~d water, waterdichte
zwaarst. Perfectioneering van het In- armslag dan die van het "admlnistra- de reg,eering, dat het oordeel als zou acHe wordt geleverd door een vloot vol- schotten en een gedeeltelijk overdekte
gens het nagenoog ongewijzlgde plan
dlsch staatsapparaat kostte enorme som- tie-kantoor" op het Waterlooplein. lndie het "bekrompen plan ,voor de Marine in 1930, vermeerderd met v 0 0 rio 0 pig promenade, Het jachtzal een snelheid
van twintlg kllometer per uur kunnen
moot, zijn kansen gebruiken nu de prij-' lndie beschamend voor ons land" zijn,
men, die men er niet "uit" kon halen.
39' bcmmenwerpers van de landmacht.
ontwikkelen.
Behalve de vertrekken van
nauwelijks
iets
meer
geacht
kan
worzen zijner producten stijgetl dOQr een
het vorstelij~ paar zal het nog twee
Een k 1 e i n en g 0 e d bet a :a 1 d
den
dan
op
een
misverstanp
te
berusten.
•
expansleve politlek, welke inderdaad de
Uit het voorgaallde moge de overtweepersoons 'hutten aan boord hebben.
De regeering moet rekening houden met
ambtenarencorps. is rendabeler zeUs dan
volkswelvaart 'ten goede komt.
'Het jacht zal 'geschikt zijn voor de weektuiging
worden geput, d,at der rehetgeen,
op
grond
van
personeele
en
een g roo t...... en
s I e c h tend en kleine reizen.
geering thans duidelijk. voor oogen
Want het is tjuist de z e, en dan financieele factoren, uitvoerbaar is, en
bet a a I d.
l ·
,be bouwplannen zullen, zeer spoedig
het Is niet redelijk te elschen dat de
staat, welken koers zij Dloet volgen
Over tal van andere opmerkingen in weI speciaal op Java, waar een mlllioe- achterstand, in devoorafgaande jaren
aan Prlnses Ju1iana en Prins Bernhard
ten aa'llzi~n van de Indlsche delen.'
worden voorgelegd.
'
.
de clrculaire valt slechts, te zeggen, dat nenmassa zich het grootste deel der ba- ontstaan, nu in eelf handomdraaien
sie;
en dat haar richtlijnen als juist
zij Integraal julst zijn: dat de intering ten van de opleving ziet ontgaan, en wordt ingehaald.
moetell worden erkend. lIet wetsnog voortdtiurt is een' uitspraak die waar de agrarlsche mogelijkheden tot . Ten aanzien van de vermindering van
B.B. IN DEN VOLKSRAAD
twerp wit lliets .meer, doch ook
on
niemand zal ontkennen; dat de weer~ een eind zijn gekomen terwljl de bevol- het· aantal vllegbooten van 72 tot 60
niets minder zijn dan een e e r s t e
Oisterenavond kwam het Volksraadsdient men te bedenken, ,dat de door de
macht meer offers zal vorderen weten king toeneemt, die door de oms,tandig- commlssie-Kan
lloodig geachte 96 groosta'~ ill de aangegeven richting.
stemkantoor in vergadering bijeen te'r
wij allen, en wij juichen het toe dat z1j heden reeds lang voorgeschreven werd, te vUegbooten hier geen vergelijkingsvoorziening in de vacature, welke is ontworden gebracht. Oat men geen zeker- en die nu oak mogelijk wordt.
object kunnen zijn, daar deze sterkte
Nadrukkelijk ontkent de minister,. dat staan door het aftreden van den oll1angs
werd gedacht zonder den steun van bom- de Glenn Martins nlet van de nieuwste gekozen verklaardenn.B.-vertegenwoorheld heert in hoeverre de gunstlge geWij zuBen dezer dagen nader aan- menwerpers der 1andmacht. Daar deze outillage voorzlenzouden zijn. De bestel- dlger, dr. E. J. Burger. In zijn plaats
volgen der devaluat1e zullen kunnen geven wat wij daaronder verstaan.
laatste westellen het werk van de vlleg- de bom'rllenwerpers zijn. de beste, die er is nu gekozen verkla'ard de heer J. J.
worden gerealiseerd is een van die verbooten voor een deel kunnen overnemen, in de wereld te kl'ijgen zijn. Het Ugt voorts Fanoy, assistent-resident te Fort de
R. mag' een aantal van de. eerstgenQemde In de oodoeUng, d~ ver~f3re DOl'nlers in K~ok.
kQn-digin~en waarln men op het dej

BUITENLAND

•

~..

Het reisplarf voor den nieuwell kruiser
,.De Ruyter", die spoedig naar Indie zal
worden gezonden, is - naar Anet.a uit
den Haag seint - als voIgt vastgesteld :
. 12 Januarl yertrekt de oorlogsbodem
van WUlemsoord. Van 18 tot 21 Januarl,
bUjft het schip in de haven van Lissabon, ,van 22 tot 25 Januarl ter reede van
Tanger, van 30 Januarl .tot 4 Februari
in de haven van Alexandrle, Sen 6 Februari wordt resp. Port Said en Suez
gepasseerd, en van 17 tot 24 Februari
uuurt het verblijf il1 de haven van Bombay. 2 Maart wordt de kruiser te Sabang
verwacht.
•
De kruLser kan vermoedelijk 8 Maarb
te Tandjong Prlok. worden verwacht.
·DE .POSTVLUCHTEN
, Uitreis
De

"Djalak"

is heden op Tjililitall

gel~nd.

De "Edelvalk" is glsteren te Jodhpur.
aangekomen.
Thuisreis
De "Nachtegaal" is glsteren lte Bagdad
gearriveel'd.
i
'
De "Rietvink" is vanmorgen half eU
van Tjililltan vertrokken met 245 kg.
post, 7 kg. pakketpost en 83 kg. vracbt
aan boord. Er zljn vljft1en passages geboeltt voorverschi1lende tusschentrajecten, terwij1 een vijftal aanvragen
moost worden geweigerd.

•
BATAVIAAS"CB NlEUWSnLAD van WO~lls(Tag~· 9 Veceuib-er 1930 - EERSTE BLAD
...

Op den Uitkijk
"Vretle l op -Aarde"

Thans is het offlcleel berlcht afgekomen Vall de benoemlng van mr, dr.
Iff. J .. Level t tot advlseur voor de Dei

Een' veelbesproken vraagstuk, namelljk of Kerstgeschenken van practlschen aard dan weI artlstlek moeten
\zijn, "Is door dell burgemeester van Kaposvar (Hongarije) zonder aarzelen in
het voordeel van het eerste alternattet
besllst..
Met de verklarlng dat de fondsen
van. de stad het t(ltkeeren van de
gebrulkelljke Kerstmis-bonussen dlt
[aar nlet gedoogden, deelde hlj aan
alle gemeente-ambtenaren mede het op
prijs te stellen aan Iederen arnbtsnaar
alsmede hun gezinsleden kosteloos
gasmaskers te kunnen verstrekken.
Aldus een Transocean-telegram utt
Boedapest, en men zlet hierin weI tref-rend geillustreerd, hoe een "practlsche"
beschouwing van de nooden van dezen
tijd voert tot de uiterste consequentles
van een koelbtoedlg cyntsme.

Personolio
•

Adviseur Decentralisatle

Op verzoek eervol ontslagen als lid van
de Rubberfondsc9mm.iss,:e, o~lde1; dankbetUigll~g voor de deor hem als zocdanlg bewezen, dlensten, Ir, C h. F. van H a eft e n,
fgd. directeur va~ V-~r1,{eer, en Waterstaat.
Benoemd ets lid dler commtssle Ir. H. J.
L. M. van ~'6 M e e r e n l:1 0 n ls,
hoofdlngenteur, wnd.··hoofd van de atdeeling Waterotaat van het Departernent van
.,
"
Verkeer en Waterstaat."
Overeenkomstlg zijn verzoek wegens vertrek naar Europa eervol ontheven van zijn
runctie als lid van den Raad van Advtes in.zake d~n Nlrornomroep Pan g era n
S 0 e r j 0 h a 111 i d j 0 j 0, onder dankbetuiging voor de door hem in die Iunctie bewezen dtensten,
Benoemd tot lid van dien Raad mr. R. T.
Won g son ago r 0, Boepati Najoko
van het ~ijk ~oerakarta.

centrallsatle,
De mutable luldt ",belast met de func-

Korte Berichten
q,~meell.tese~re~aris v~or

1\Iedal\

De Gleull l\Ial'tins
wanneer Indle's tiela,llgri)kste
glngsmaterlaal komt

V~l'dedl

Gasmaskers als Kerstgeschenk...... Is
Tot dusver was, 400t de herhaalde
er grover aantlultlng van het hetllge
reest, dat "vrede op aarde" predikt, wljzlglngen welke Intraden door ge\?rek
aan vervoersgelegenheld, nog nlet pre.denkbaar? '
cles bekend, ,w~nneer de voor het Indische Leger bestemde 01enn Martin
Bommenwerpers ul(Amerika hier 'zullen
aankomen.
IIet Nieuwe Vllegveld,
Wij kunnen thans, rnededeelen, dat de
De regeerlng heert de aanbestedlng aanvoer alsvolgt zal, ziJn:
De eerste drie bommenwerpers arrivan den aanleg van het vllegveld op
veeren 1o, waarsehijnlijk wordt het 17,
Kemajoran geautorlseerd. Het werk Is December met de "Tanlmbar" te Tannu· definltlef gegund aan den laagsten djong Priok; d~arna brellgt 30 De<;:ember de "Trollus" er twee aan en 30 Jain'schrijver, de Nedam.
.
nuar!
de "Rhexenor" 5: de resteerende
. Zooals wij reeds meldden is de oplezljn eerst in Februarl alhier te verwacl\verin~termljn achttlen maanden, zoo- ten.
Ellk~le brllidsmeisjes en bruldsjonkers die bij bet huwelijk van Prinses Juliana' en Prin~' Bernhard tegenwoordig zullen
dab het Jull. 1938 zal worden v66r 4e'
2ijn. Van J. 11. r. ' 'h\ej. A. iUichelill-1\loreau, jhr. fro "V. G. Roell,' l11ej~ 1\r. Rooseooolll, mej. 1\1. del COl~rt van'
Knllm-vllegtulgen van he~ nleuwe veld,
'Krhnpen, jhr. G. Beelaerts yan Bloklalld, Prinses Kira Kirilowna van Jtuslanu.
gebrulk kunnen maken.
Expeditie ,11a~.. Atjeh
-

lIet onbetredell gebied

~al'

Naar Aneta ult Medan selnt, heett de
genwente'r~ad aldaar glsteravond mr. S.
Blanksteln, thans gemeente-secretarls
v~n pa(lang, in dezelfde functle te Medan ben(iem~', we~ 8 tegen 6 stemmen.

..

lIld~ch

Paedagcgtseh

.-

(A,~,~9i9~c~~.P
,Ui~

Indisch

Bandoe,~.g se~':1t ~neta, dat het
J;la~dagoglsch Geuootscl1ap al-

d~~r '~\ ~,ri

2a

t>~ceinbe.r a.s. zij~ [aarvergaderlng zal houden. Besproken wordt
cia. de decentrallsatle van het onderwljs
aan de ha~d' van een Inlelding vall
q~. J..
Brugmans, en voorts zal men
aalldacht wljd,en aan het onderwijscongr~s~ dat men in 1938 hoopt te houden.

J:

I

I

_
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Vloedgolf op, OIch teh
Steenen zeewcring weggeslagell
pll,l.trent den vlc;>edgolf die dezer da-

~en Olen L~h heeft getelsterd vern am

den

de "Deft crt." nader vat\ haar Atjehscllen
correspondent dat de zeewering
De Geldscbietel's
naast de Vfoegere socletelt gedeeltelijk
Met mllitaire hOlllleur~
Wlj hebben onlangs melding gemaakt
l\~et de "Joh~n v. Oldenbarnevelt"
1~ w~gg~slagen en dat de daarop geworpe ontw,erpen van d,e. Anil-Woeker- , Medlo Januari zal volgens het A.~. D.
een expedit!e naar Atjeh worden ul,t''van ,enkele do.Qr het Centraal Kantoor
l)~~ l~cht~r: ~~nlge ifl~te~s hooger Is k9~
commissle v.oor een ~eldschi.etersordon gezonden voor het'verrtcliten van botaOnder enorme belangstelling uit ma- ,voor de Statistiek uitgegeven statistieMet <l~ "Johan van Oldenbarnevelt", f1\en te ll$gen, bljna op den top van
nantle en tot wljzlgin~ van de b~staan nlsche en zoologische onderzoekingell in rlne- en partlcullere krlngen is Dlnsdag- ken, volgens welke de voedingskosten welk ma~~passagiers~chip morgenoch- de werlng. Hulzenhooge golven, die de
inorgen op de begraa,fplaats K'embang van een Europeesch gezin te aatavla met ; ocht~nd te 8 u,ur in Ta,ndj'ong-Prlok hulzen schenen te willp,n verpletteren.
de anti:woekerordon,~lanUe zijn thans het gebled van ~en Ooenoeng Loeser.
lIet voor kort nagenoeg onbetreden Koening te Soerabaia met miUtalre hon- ~% procent gestegen zijn, welke conclusie wordt verwacht, maakten en maken d~ sloegen over den dij~. Bij' iedere golf
ter ~dvLseer1ng aan den directeur van
gebied, strekt zich ult over een opper- neurs ter aarde 'besteld het stofCelljk vergezeld ging van een aantal gegev~ns rels:
~wa.m er water In ,de pOlder, waarin
justi,t1e gezOl'ldEm.
vlakte van 50 blj 40 k.m. Het Is eel.' overschot van den Zondagavond
zoo betreffende de prljsstijging. Sed,ert ~leeft
De heer W. C. Smidt van Gelder, dl- Olen Leh Is gelegen.
'
aet Is niet onwaarschljnlijk dat het lioo'~gebergte-complex met als midd~l- tragische wijze blj een, verkeersongeluk d~ regeering dit percentage gepreciseeid recteur der Firma van Gelder Zonen;
AIle werten to d d t
1
.
I
.
'd h eer D. B0 Ider h ey, d"nec tem:. d'er lean het ...nooger
s ngelegen
en on er
wa er,ble'ef
a, ondenv.erp. nog in de Westmoessonzlt- punt
den ongeveer 3500 me t e~ h
oogen om het leven gekomen,
'Lt. ter ,
Zee der door d~ nogal Olwerklaarbare
me~ed~e- e
station
~in,~ dat het concrete effect va,n ~e de- l{. V. A., <.lie te Belawan-Oeli debarkeer- (froog, zoodat ·t1entallen families daar
tlng van den Volksraad zal kunnen. Goeno,eng Loeser, waarv~n de 'DultscJ:1e Tweede Klasse R. J. Deibel.
onderzO€ker Foltz aanlla,m dat y,ulkanl..
' .',
. pr~ciatle op de Kosten van het levens- de, de heer L. Du Ry van Beest Holle, hun toevlucht zoCh~
d
'j i h I
worden behandeld.
sche werking zijn/vorm bepaalde. Uet
Om half tien arriv~~r.del,de met bloea ~nderhoud' In procenten van·hetinkomen 'dii'~ct,eur V"l)' "pjelboek,i; ~e h~er f~ hun woninge
i t en, aa~l1z1 z C n
Is'thans vastgeste'd, dat de Loeser zeer ,men en kransen overdekte lijkkoets o. 1~..: eel} stljg~ng,. 'van 5,20/0 voor (f~ hoo- 'Lawre~ce, manager va'n ¥acl.' W~tson'
.'
" . nne meer ,ve ,g voe1d en.
zeker niet vulkanlsch I s . '
~e beg~aafplaats, waar zich alreeds vele, gere in,komensgroep en van' 1,1% voor & Co. en ·~urecteur van FrMer Eaton &
090,r ~e k~a9ht v.an het opstuwendp.
Inbrauk ;in lutis vol luenschen Het gebled waardoor de expedltle zich belangstellenden haddep verzameld.
de ·lagere. ': "',
'
"
. . " ,'.
Co. te soeraba.i~; d~ heer, H. ,van Heutsz, ~~~,\l(~t~~ ~~~dell: groote kelen - al~f
zal' bewegen, Zuidelljk van Blang KeOnder de aanwezigen bevonden' zich ., De gegevens 'van ',het O. K. s:· zijn In- ve,rte~enwoo~dlg~l~ d~r :~nantaJ,' Cult. h~t veertje~ wa.~eI,l - uit d~ werlng g~
Garderdbe (Ier gastell beroofd
dJere'n en Noordelljk van Tapatoean Is Overste Du Croo, Plaatselijk Mlilltair tuss~lieri' blij,kbaa! .'onv6~ledlg: ", .:;'" , ~~r; de / h~~r A. Ker~hof, 'ctlr~ct,eur van· llch.t, ~~o~at hlerya~ ~ensl9tte ~ie~ v~~l
~
totaalonbewoond. Zoo geaCcldenteerd Is Co.mm~ndant, den vlootpredlkant, Ov'er- '" V. 'lljk'
n '<1 ':'1 ' '\ ee Dhers .Handel. ~ij., ~U~ in Belawan-Oell andel'S overble,ef dan wat losse steenen
Naal' de ,.Deli crt.", vernam, heeft het terrein dat het op grootere hoogte ste Hett~rschij, comm~ndant van den , " er~~. ' ~ng ya y. e., prl ~~n .. v;1~ ( \n debar.k~erde; d~ heer. C. V. Bokrna, Oots de klappe~tuin voor de l,)adplaats
Wc,ensdagavQnd 2 Qecember een b,rutale zeUs een alpine karakter :krijgt. Dit onderzeedienst, ~en adjudant ~an den ,grO?~en" a~s,~~eer "q)lhj~ b~~~nd.. ~\\lal).d~n distlllateur te Leeuwarden; de heer J. Is bijna ~heel vernield. Vele klapp~r
inbraak plaats gehad ten hulze van het maakt den tocht bljzonder zwaar en een •¥arinecommandant en van den ~skader- ;,langaanan ,·te Bat"\.vla-Centrum ~et van Z\lylen, directeur van Faroka, die baomen lagen aan het strand, terwijl
tioofd der- Neutrale SChool te Medan, grondige voorbereidlng ble~k dan ook comm~ndant, l1l;r. Tox9peus, vi('~-presl- di~ va~ v~: de t dev~luatie, leverde. d~ in ?elawan--Deli d~barkeerde; de h,e~r groote' happen grond waren weggedent van den Raad van J'u~t1tle, Com- v,~ gen e u onts op wanneer men ZlC
F. Vre~de, directeuf van het Nede,r- sPgeld,.
den h~er O. B. van Nes, aan den Djalan noodzakelljk.
i missaris Hezemans en' vele leden van I beperkt tot qe voedingskosten, w:aa r - landsche College van de parijsche 'u'nl'.
Map~t}mah. H~~ Wisdrijf g~schiedde te,rVoora1snog ig b ~I0 t en d a,
t on deJt.. 1e""l
londer het C.K.S. ook jam, dus toespl~zen versiteit. dr. P. V. van stein Callen..
Het ..gebouw van de badpl,aats geleek
W1j1 zlcl\ d~ wonln~ vol gas ten beYond. ding van dr. C. G. G. J. van Steertis, de Jachtelub.
I bij brood rekent) betreffende eetwaren,
' .
_ qe fl,\lUe. va~ een Griekschen tempel.
De tot nog t,oe onbekende diet droIif{ de plantkundige blj 's Lands Plantentufn,
De koets werd voorafgegaan door de ' lk . d
h t C K S
t- fels, archaeoloog l dIe te Singapore de net s~heen alsof men met ~ynamiet
: slaapkamer binnen en onderz'ocht daar aan de expedltle zal deelnemen een marine-kapel en gevolgd door het vuur- :e ke u~ e opgave van e
. . . on
.barkeerde; de heer H.. ~. Hylkema, had geWerkt
het gebouw zoo gronden iilooedel om, te :zlen wat van zijn zoOloog ult Bultenzorg, een burger-topo- peloton, waarachter de marine-offlcleren re en.
admlnist~ateur der .Bllhton Mij.; de dig' mogelijk te verwoesten.
'
gading was. rroeval11gerwijs' had de 00- graaf, de h~r Clements, eenige mantrl's en een afdeel1ng minderen liepen.
. vermicelli 6%%, rookvleesch 15%, bo- heer L. S. Baron van der Feltz, ad,mi-'
,
'
woner van het hum een flink bedrag en een paar hQnderd dr~gers.
De plechtlgheid op het kerkhof werd terhammenworst, Ieverworst en bloed- nistrateur van het Departerhent van
.De weg naar ~et, st~t1on, de ~en,ig.e
aan geld juist elders, in een kast, vellig
Dr. Van Steenls heert de fondsen voor gelefd door Kapltein Schuillnk van het worst elk 20%.
' Fina~cien; mevr~lUw B. J. M. van Baar- die nog dl()(5g lag, w.erd late,r evenzeer
,
dewijk echtgenoote van den dlrecteur overstroomd, zoodat de auto s die hier
achte~ slot en grendel geborgen. De inde expeditie bijeen weten te krijgen, corps Marlniers.
Het C K S vermeldt voo~ Hollandsche
01' d
een goed heenkomen hadden gezocht
breker heeft daardoor bij zljn speurtocht waarblj
een fUnk aan<teel bijdraagt het
'
. , .
van
va o.
"
"
,
Onder de plechtlge tonen van Chopin s boter een prijsstijging l1l;et 15%; een
,__
: g~:dw9~g~,n w~ren ~aar een ande~e wijkin het sll;l.apvertre~ met veel van waarde K ~ninklij'k Nederlandsch Aa'''driJ'kskunv
J.
treurmarsch reed de stoet langzaam dell bekend Hollandsch merk was blj boven'.
pla~ts t~ gat\n,
die sle.chts gevondfec
aangetl'offen, en vluchtte met slechts
NOG StEEDS "l\IARNIX"-LADING
'kon' worden 'op de trambaan.
een klein bedrag aan zlLvergold, eenlge dig Genootschap en de Maatschapplj ter ker~hofweg o~ naar de plaats, ~aar de bedoelden langganan echter met 2 '7 %
Qevorderlng van het Natuurkundlg On- baar 'Y as ~pg~steld. De kist, bedekt met gestegen. Sulker Is 2 0 % en nlet 5%
Wanhoplge pogingen werden ge'daan,
tasQhjes, beneven8 een brll.
,
.
dflrz,oek der Nederlandsche Kolonlen. de Nederlandsche vlag en ~~ offl,clers- gestegel1', havermout 17 en niet 20%. '
l\Iorgen kOrilt de laatste, rest
'doot' mlddel van een ~Otol~OOt de "Sa~ heel' van Nes ha'd juiSt een aantal
De Iirest~tie van teekenen van ~el1l overledene, werd
Rijst, waarvoor het C.K.S. een stijglng
b.alll.g B~a,", d~~ een ~\nd ult d~n 'Yu1
gMten die zoUden helpen bij het inpakt'
'.
door. een ze~tal sergeants van het corps van 7% opgeeft, bleek nog niet in prijs
Naar bekend, loste de "Marn,ix van st. ,v09~ ~ke~ la~, t~ b~relke~, v9<?,f l;1e~
ken van Sinterklaas-surprises" in vert. SChee~ens
Manniers mt den kgets gedragen en gestegen te zijn, behalve roode rljst, die Aldegonde" een deel van de door den emba~kem~~tv~~ de ~assaglers, waarto~
ban<t met l1et aanstaande schoolfeest. De
op d~ ~aar geplaa~st, waarvan aan met 2 0 % in prijs toenam.
brand aan boord beschadlgde lading te o.a. de "Deterdlhgers beh~rden. Men
Pogingen
om
den
O1Jeppeng
LQeser
te
heeren legden hun jasJe.,s in het slaapweerszlJd~n het vuufpeloton werd opgeGenua. Een deel van deze lading is de- 11,l.oest de' poglngeU echter opgeven daar
And~re, ~oor het huishoud~n noodza- ze'r <lagen door d'e "Poeloe Bras" te Tan- 1?:et l~v~n~eV~l:\r~ljk ble~l,t te ziin zlch
ver~re~. wa~bi~ de gM~heer nog den bereiken hebben in vroegere jaren st~ed$ steld. Daarachter stonden de sergeants
niad gaf: eventueele waardevolle voor- gef~ald tengevolge van pe UI~efmate en bootsl1eden, die de kransen naar kel1jke artIkelen, zooals Hyqurol (des- djdng-Prio,k 'aangebraciht, terwijl het in de nabijhe~ vall: den sWomer te wawetpen er maar uit te nemen, waar er groote moellijkheden, die het zware ter.. h~~ graf zouden dragen.
ipf~cteerend middeD en rersil, waren lalit-ste deel morgen hler verwacilt word~ gen.
tegel1lwoordig'zco vaak ingebroken wordt. rein aan den opvoer van vlvres iIi den
TerwijI de kist aldus was opgebaard, res\>. met I() en 15% gestegen.
met de "Johan van Oldenbarnevelt".
Zondagmorgen was het water in het
,Een der heeren nam daarop zljn porte- weg stelde en doordat het zeer moel11jk w~rd e~n salvo gelost, waarbij het mlVoor meel, lOs verkocht, geeft het
!oVe~str90,mde g~b~ed reeds een V{elnl~
feuille met een flink geldsbedrag uit de bleek in dit bergterrein de julste route lltaire saluut werd gebracht. Hierna C.K.S. een stljging met 10% aan, d~h
:~ez~~t en, Ma3;~da~middag ~~s het weex
.
bJnnen~k, om haar ,elders- een velllge te vinden.
werq de kist naar den grafkelder ge- bovenbedoelde langganan levert het noi DE BATAVIASCU'E IIUI$VROOWtN
,i!l ,~ove~re tot b~~are,n geko~en, dat
Doeh nu Is het, de, yorlge maand, den dragen, vooratgegaan door de pljp~rs, voor denzelfden prijs.
p,lap,ts te g~ven. De heer van Nes zeit
,men het gevaar als gewe~en kon beofficier
W.
J.
SCheepens,
Iste
luitenant
Qprg zljn tasch met geld eveneens in
terwijl de marinekapel zich op del1 weg
,
Kerml1lll11111er van haar orgaan
schouwen.
De gegevens van het C.K.S. ~ijn blij,k- ,
e~~ ~ndere k~m~r achter slot en .gren- der Marechaussees, geplaatst bij de 1ste terzijde van het graf opstelde. De overdivisie
te
Bl'ang
Kedjeren,
getukt,
een
ro te d kt e de betrekkelijk klelne ba~r ook ontleend aan de prljzen van
H~t bekende maandbla~ yan de Bad~l, hoewel hij daze anders in de slaaproute over waterscheldingen te vinden ;ui~lte o~ h~t ~raf maaktell een rege- ~en w1llekeurlgen langganan, of althans tavlasche Vereenlging van HUisvrOl.~wen
k~mers pleegt te' bewaren.
en open t6 kalipeu, een ttac~ waarlartgs ling van de plaatsen noodzakelljk, waar-I van zeer enkel~.
Is thans U'let een Kerstnummer Ultge, Tocn de gastheer later op den avond hlj den mlddelsten der' drie LoesertoI)- voor de politie haar medewerkl~lg ver, PlechtIge e'etste steen-Ieggiilg
~et is een bekend verschijnsel dat de komen, een fraale ultgave m~t een ste~ig
In het slaapvertrek kwam ontdekte hij, pen als eersfe EUropeaan - en vermoe- 1 d
eene langganan met bepaalde artikelen omslag in tweekleurendruk en voorZlen
d~t een zich d'aar bevfndende jalotizie- delljk ook als eerste mensch! - heeft een e.
~,dmlrder is dan de andere en met ande~e van verschillende artistieke blj~agen. Op 16 Novem~r had te' Tenggar~,':1g
deuI, welke verbinding, met den tuin kunnen bereiken.
Voor de geopende gr ve werd de kist weer goedkooper, zoodat bepaald;e klein- :Mevrouw J. A. V(erhaart)-B(odderlj) .d~ eers~ swenlegging plaats voor den
geeft: oi>en stond. Een vlUchfg ingesteld Hier is sprake van een rimboe-presta- nogmaals opgebaard, omgeven door de handelsorltz.en eigenlljk nlet bestaan.
schreef een toepas~elljke inleiping, de riieuwen kraton. - van den Sultan, van
Ollderz6ek wees 301 dadelljk nit, dat hier tie van den eersten taIig, mede in aall- aangedragen krapsen, en bloem~n. Het ,
' heer J. W:0ltets. een des~undi,g a~tl~~l 'l('ootal, aldus meldt d'e ,,~.".
(en inbreRer was binnengedr6ngen. De merking' gel\Omen het felt, dat voor het vuur~loton stond aan weerszljden van
Aldus kon het C,K.S. zander zeer uit- o,ver kerst-, e~ n~euwjaa.ts~el1sc~~n, I~
Om, rulm vIer uur waren op het fees~nan heaft een deu!" van muskletengaas berell{eil v'an dlt doel <Irie tochten noo_\
het graf geplaatst. Opnleuw weerklon~ voerlge g~gevens noolt een gemlddelde houtsneden, en veruer vlndt de lezer nog' telijk verslerde terrein talrijke Europe~
vernield, deze vervolgens ult het kozijn dig waren" behalve onder de b6venom- eliO, commando waarop het tweede sal prijsstifglng berekenen en ~o,g veel mln- een rulme varlatle !an artlkelen en sc~e i~g~,teneq en l.nheemsche ambgell~ht en daarna de met spanjoletten
schtevcn moellijke omstand'igheden, no~ vo werd afgeschoten. Terwljl de muzi~k der tob een betrouwbare opgave Koman s.~h,~t~e~, me~st rljk gell1ustr~eI<~, van C. t~naren va~ Tenggarong en enkele gege~loten jaloe~le-deur opengemaakt.
weI in d~n natten tijd en, tljdens een za.c?t .treurmuztek speelde, st~n~en al.e van het perc'~ntage, waarhiede 00 voe:- Nlerstrasz, Mien L,abber~n; ~. C. ~~ rtoodlgden: Ult samarlnda aanwezig.
Vervolgens stelde hij op zijn gemak periode van z~er groote koude.
mlhtalren In de houding en brachten dingskosten gestegen zouden zijrt.
Vries en verscheiden'e schrijvers en
0' "t ,,,.... h-If ':f
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van de gasten niet vergetend.
uls van IndU~'s flora ert fauna en voor
Z~i~~f7 ~~, ~~er~f~e~lm~ van, ~.r:~e,o,
gesproken door overste Hetterschij, den is ~ls sommig~n meend~n te moeten
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schen toe en een br11lehuls met bril,
Een rljke oogst word"t verwacht waar,,
en ,de~ co~t~ol~ur ~~n Teng~arong.
vervolgehs de beenen neinend. Op den ult de botanlcus zijn conclusles zal trek- burg, ~ommandant van de K 13, waarop cel'ltages ontbreekt, naar het schijnt,
In verband, met ~e komende feestNadat resident Moggenstorm 1n het
vloer van de slaapkamer zag men spo- ken met be trekking tot de overeenkom~ wljlen de heer Deibel bad gedlend,. den toch weI elke basis.
.<
dagen fs d'e eerstvolgend"e vergaderlhg Maleisch een toespraak had. gehouden~
re}}' van natte, bloote voeten.
sten tusschen de hoog'gebergte-flora hier luitenant ter zee 2de klas Agema en de
vlootp'redikant ds. J. Viti'u'drtl<ger, die na
v~n: het C611€ge van Ged'eleg~ertlen'v'ast- ~~q ,de ~Vkon~e voorgelez~n, dl~ ver.' ,Onmlddellijk waarschuwde men tele- in Indle en elders.
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DE
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gesteld
o}> 11: December a.S. De, 'opnieuw vo.l~~~s ~for .~~n SUl~a.n~ d~~ resident,
fonisch de Politie, die weldra aanwezlg
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voori\lge<llendeaanvullende pl~ntet:s-regeJ e.~, de d~~~ ~iJ1{sg~06~en werd ondertee.Tot
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voorwas om het Qnderzoek te leiden.
komt behooren de soorteri: neushoorn- l~d~ne d~nkte.
zitter van den, Volksraad, fs weg~ns ling, waarvoor: geen verzoe~. om voor- ke~~. \
: Daarblj Qntdekt~ men· in den tum de dleren zooals d'ie elders in tndle nog
---lapgdurig~n dlenst ne.gen m~anden vet- behoud wel"~f gedaan, zal dEmzelfden dag
De' heer Moggenstorm noodigde den
geopel').d~ dames-tasschen, wa~ruit wat
St}Orad,isch zljn aan te treffen: de ba- , CONFEcTIE-CONTINPENTEERING
lot naar Europa verleend !llet bewlln~ in de commlssies wQrden b€handeld, Sultan Ida:arrta tiit, den eersten soocn III
klein geld verdwenell is, en het ledige
d~t hij zljn' betrekking zal neerte'ggen evenalS' het voorst~l tot ontelgening van te metselen; dlt
gesehiedde met een
daks.
br1llenhuls. De 'brll was gestolen.
De invoer-ordonnantle voor confec- o-Ii J. M'aart 1937.
En in<J,ien deze verwachtlngen worden
. . " het land Tjandlkoesoema op Bafi en het zllv~ren troffel. Nadat vervolgens de
Aneta verllam, dat mr. Van Helsdin- bekende hlltlatlef-voorstel van den heer Stlltan all~ ga~ten VCQr hunne aanwe, Het onderzoek leverd'e verder geen re- verwezenlijkt zullen de kosten, aal~ d~ tIegoederen is glsterenavon'd afg~kon
bedarlkt, werd nog een
sultaat op. Del 'PolitIe heert den d'ader expeditie te spendeeren (n'aar schatting digd, zoodat zij heden in werkhlg l(an gen: voornemens' Is, reeds in Juni van Soetardjo In zake bescherming van de zi'gtleld had
treden.
.' '(,
verlof ult Europa terug te keeren.
partlculiel'e radio-vereenlgingen. ~
rondgang ?ver het terrein gemaakt. ,
een 10 mUle), goed zijn besteed.
nog niet kunnen ontdekken. !
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. Rex - The ate r : .,The White
Angel".
, Cap ito I : "Hollywood zoekt een Prlnses",
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: Ratllo-retle til" Stokhuyzcn

Waarom gaat deze weerrnacht-actle ,
van In die uit? Dit is terdege ver.
.
klaarbaar. Hier heerscht in breede lag-en
\VAT IN DEN .\E'fUER IS
Aa~ de boelende,~redeve-e.rmg, welke .d~ van alIe bevolklngsgrcepen, die daze, ::"';';'1
voorsitter yan .h"t We~lmacht-conllte Archipel bewonen, het beset van de geWOENSDAG, 19 DECEMBER
~oor de reslde~tle Batavia, dr. W. A.~. varen, 'Y~IJ<.e, I,ll: ~ep,~ Pa~.i,~lc. I1g,ge~ opNirom
19.20 Populair allerlel.
~tokhuyzen. glsterenav.ond vocr ?e n11,- gestapeld, Hier is riJet de lrinerlijke verB.R.V.
21.30 Cello-recital.
P.~.Y.
20.00
Internationale levenscrophoon v~n de Batav~asche RadIO Ver.- deeldhetd, die in het M,oederland b:eliedjes.
eenigrng t~r propage.enng van de weer- staat. Hter is ge~h sprake van een par~ e e se n
22,00 "Hanzel und Gretel".
~1acht~.actle heeft uitgesproken, ontlee- 'tijstfijd zooals dte ztch in de lage lanB;B. .o.
122.45 ..Ee~n nacht tn de
nen Wlj het volgende :
den. aa~ de zee heeft gevormd, H,ier is
onderwereld''.
Paris-Col. 21.40 Causerie: "D~ TooGij herlnnert U de diepe, aangrljpende geen plaats voor Staats.vijandige ()f geneelwereld".
woorden van Ne- ~f\gsvija.n.(Hge elementen, bie,r' is geen
Rome
21.3Q ~Symphonie-concert.
derland's grootsten. plaats voor een andere rege'~t:hJ.g dan)
I'
1
.. d t die, waarln het natlonale - rndtsche a~.mHaa ,
voor a element domlneert.
hi] de reis zou aanJf' eerberlclu
vaarden
waarvan : Hler worden aa.ng~voel~ de zegenlngen van een eeuwenlange rustige ont,"
s!,echts zijn stoffe- wikkeUng en emandp~t.1e. ~ier, heerscht
(VAN WOENSDAG 9 DEC. 1936)
lijk overschot naar de overtulgende zekerheld, dat vele volhet Moederland zou keren in vrede onder.' e~n vl~g kunnen
Het: centrum van den hoogen druk in
terugkeeren om met leven, <Jat zwa~~er~n ~e,ge,I\' sterkeren
ClJ,i11: Ct heett zich 'naar 'Korea .verplaatst
prac~t en praal in worden beschermd, dat rechtszekerheld
/f,1hemulpo 772.5 mm.). In Japan en
de Nieuwe Kerk te en rechtsgelijkheid' onder' deze vlag velDe heer Fechner te midden van het perso neel van Erdmann en Stelcken,
over de Japansche Zee is de tlruk gesteAmsterdam"
te lig zljn. Daardc.ol' Is he't 'verklaarbaar,
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pro W. A. F. Stok staten hun vlag '{~ral1tw~rd~J.il~~e:td voo,~ h,.et in~t~.~d~ . Geheitn .van eellZUUle boeve'
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wagen, daar waag houden van het l:Ujk dat' l,lan onze zor- ~ "
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Van uit het gebied van hoogen druk
; EenerziJ'ds het bekrompene van onzen ~~~ I,S, o~vlekr ro~~ .' , b
+1 l' htOn.deraalods~he gangell iit den tuin
lYie doet zijll bes~ ,'1001' Ge~tichts- , ~
neemt de druk Zuidwaa,rts regelmatig af.
,
, : h J k h e i d we, e een weer are na't e e sc,
, ',' " ' . ,
kOn re e l? '
. (Sj
h i 7697
II 'Lo
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yolksstam, anderzijds de wll en d~ n~l,- 0 dat ~lk 'buitenland~h 'evaar onver.
1 ( l' 1 • .'
an~ a
. mm., ~n",ow
. mm.,
ging om te geven al datg~ne, wat een ~'ld kan wor~en te ~rri~t etredeQ.
Toen ambtenaren van den accljns,
. '
l{llllstk,tOhlg.. coilcel.t
Canton. 768.0. mm., M~nzla 759.9 mm.).
inensch kan geven wanneer de nood aan w j
,g:
g"
.dienst te Batavia op speurtocht waren
Ret Comite voor de Huwehjks~eesten
Bet aequatoriaal mmimum omvat het
<.Jen man komt. E~n soortgelijk dualisme
De weerma,c~t-actie n:oet 19~~i~n wor- 'hi r{et Buitenzorgsche dat' ook tot hun doet een dringend beroep op de ~igenaNicolai Orloff middendeel van Ned.-Inclie 'met de ZttZheerscht ongetwijfeld ook thans in ons den als, een crt.. ~e c,oeul', ~ s ~ell :ro~p,
ren van autobussen en voor het doet gedelijke Philippijnen (Batavia 758.2 mm.,
. d t"d
..
. de d
die over de zeeen naar het Moed~t:lan4 res'Sort behoort, deden Zlj, samenwer:-- schikte vrachtauto's om deze v o e r t u i g e n .
.
Bandjermasin 7580 mm
Zambo mga
yolk. Maar e lJ en zlJn veran r.
zal gaan om de g,ees.ten daar wak~er te : kende met het Inlandsch bestuur, een op' Woensdag 6 Januari aster beschlk- d D: J~rs~hljning ~a~ Ni~olal Orlo.:f ~ 7575 mm) In Noord-A;;siralie i~ de
n
Effectieve vel'dediglngen van een we- :s~hUd,den el~ he~l d;~ 'ove~tlUlging bij tet vreemde ontdekking.
.king te ste~len voor het v~;voer van ge- 't:nis gI~~l:k~~nc~(e~~:~ ~::rJ.l ~:e e~~t lue;~tdruk 'v~rder gedaald. (Darwin 757.6
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breuP'en dat vee en vee meer moe
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~ucht ~ol'den bewerkswlhgd, daarvoor I ~et Nede~landsche ~~erlum ten' koste een Inlandsch huisje aan den rand van gaarne zou Willen la.ten ~eenjden In diep in het geheu~~~ m,9~t ~ii~ &~~\'~(t ~P.r:llJ,g::; 75~.6 mm.).
.
Is noodlg - een leek kat,l dit ~elfs zeg- t: ,
l1' 't'e verdediden 'als de nood aan "
'
de auto-karavaan. welke dlen dag van Eil wi] zijn e~ z~kpt van dat Uti zijn, H~ogtewmden: Op het Noordeli)k
gen - een groote militaire, economische ! \ an a es k t ir Qt' 'd' ro,m' dat In h,et bosch, een cland~stlene stokerij in half zeven tot acht uur n.m. wordt ge- hcorders op sIa9" voJi zich hf~eit 'gewon.~ ha,i1.rond zijn de winden gericht volgens
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~eerbaar yolk 1n de ur.e. des geyaars de vasfgeleg<l. De' eerie is, dat. het ~twn ,aantroffen, plus enkele ~onderden liters I.
.".
'Van het planospel waarln Orloff
Manila O. N. D. max. 52 km., per uur,
w.apene~ kan opnemen. Waarmt sp;Uit van eleri handteekening gevraagd wC?'rdt, onb.erelde en berelde arak van een hoog' voor1 opg~ve ~elI:eve, m,en ZI?h. te wen: zich een kunstenaar v~n '~oo bi),~o,nd~~ Alor star O~ N. q. max. 47 km. per uur,
dIe neigmg van het Nederlandsche
. d a t,'d'a arme'de ol1:verbreke- alcohol-percentage. De flnanc'i'
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hee,r H. W.
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<?1U 1laar weermac 11 t een cnvo .0 n P U'k verbOn<ten ntoet zljrl h~t g~ven van
'
,,
. on~e/. e ,~er vant ,. e
0 :)rver eer
troffen de uiterste vcornaamhetd, het Bezuzden den evenaar zzen we de wmdo
~racht te geven. v?Ort? Wie kan .he: e~n blJdrage. ni~t omdat d,e: t~*l1~t~it dl~ onwettige gedoe bleken ClUneezen pia Kolff e.n ., tel. WIt. 3016.
rijke cO~Qriet en n~et mihd:r de d.icnter,- ~ich~ing kenteren. Pal~l1;bang West max.'
~€ggen? Zonder .twIJfel heeft ~eI~ ~ljd _ 'van deze bijdragen bij benadedng vol~ te zijn. Een 9unner werd gepakt. doch
-- ---,---lijke gee:st waarvaQ dl,t a11es ~s door- 39 k 1lt; ~er uur, Batavza en Semarang
perk van langdunge welvaart zlJn s~,enl doende zou zijn'; oin een ond~r<teel va~ een ander vluchtte het bosch In. Maar,
I,trokken. Zulk e2n warme k'eurrijk~ ver- zwak Zuul, SoerabaJa zwak Oost, "Koepelt. op I ons VOld~ gedereunktv' eErkeenerSdleeclhetl·e he't· henn6digde m'ateriaal te bekostlgeI,l, ook hij viellater in handen van de over- llIet de "SihaJ·ak" ve'rtrol~ken tolking van Cesar Franck.·s p'nHude> nang Oost l1UJX. ,44 km. per 1tur.
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"
ciing van jetigd en v~lk, een misleidende m~ar gem~~,l,1 wo~,. a oor e~e I,,: held. Meenende dat eerstbe,doelde land'
IF'ugue e~ Varia io~s oort men .~ ec ,s
~rwaV{~ ng.:
n ~e, . . zwa e
voorlichtlng door een roode of roodge- dr~(5el:L ul~m~ wor~t ge~~.v,~n ~an de be genoot hem verraden had deed hlj een
Behalve de gisteren reeds genoemde I van d~ zeer grooten. En moe1l11k va t . WestmoessQn, zn het Z. O. kentering.
.
.. en niet of niet voldoende 1eldheid om voor de weermacht nat\s~
.
pas~agiers zijn heden met de Eibajak" I het, Ultgepraat te raken over de ele,
t~;~~f Pae~ri de 3-eenheid: God, Koning zijl:t- han~fee,keI,l,in~, oo~ 'een tastbtl:al' b~~kje over "dlen verrader" open: "de I vertrokken: Jonkvrouwe H. J. Biu~se van I gante gtatie van Scal'latl's lev~nsb111e 'rM 1 . ' . t
tr:=.'._D_~
:1; Vaderland. hebben ons volk de mar- offer te b~engen.
amb1enaren ~lOesten maar eens in een Oud Alblas geb .. stoop, de echtgeneote I' sonatlnen.
"
.
tel1ngen van Spaansche of F'rans'che I Het is in dezen geest, dat de weer- door dien mljnheer gehu~rd huis daa~ van den secretans der Permanente Rub~
In de PaganiQl--varlaties 'van BrahJ!ls :
overheersching doen vergeten, hebbenj macht-actle.. in deze :esidentie en over en daar gaan kljken". De ambtenaren ber C~,rr.missie; mevrouw M. L. Jennis- - deels. min of. me~r vuurweJ.:k, d~e~s '
haar vatbaar gemaakt voor vage ,ideo}o- g~he~~, I~d,l~ wordt g,;;;voerd. H~t is uit 'de.den zulks dan oo~.~"
,. s~ij-~?stma, d~ echtgenoote van den Brahms 1.1.1 ~ijn taa,lste gestalte en dus
gieen van eeuwigen vrede te mid1en van dlen geest, dat de w:ensch ~oo~t.s~r\lIV,,"
b~K.en,den gen~esheer dr. Jennlssen, die een keus di~ we meene,li te mogen, beFilmbespreking
een sterk bewapende -wereld. hebben het l da,t oo~ zij, ~i~ n~JJ lliet dool;' dez~ act~~
l?e bewus~e wOl~ln~ was ompaggerd. 112 dezer met de ,.Rietvink" naar Europa treuren - ~ie~d~ 0rlof~ ~ich :Us vi~r
deen vergeten, dut elke blijvende w€l-: I' overtUlgd zljn, zlch
a:sn?~ y,rij~llh~ ZiJ d~ed dlmken aan een boerenhoeve. ·vUegt; mevrouw de weduwe J. de Vaynas ·tuoos te d~e~ ke·n~en. En fiij ble~,k OOl(
Deca: "The. trail of the
vaart slechts or> gezag en op macllt kan ~ullen,,~anlll:~ldell. He~ is, d~e: a~~ac~t~.. ~ 1,1le~ ~en Rrdote Kip~enfokkerij, Ben huis- van Brakell Buysvan. Baal' va~ Slangen- !lit t~ zijn;,'. maaxo met ~ het (g\lnst1~y
~onesome pine"
fust€n dat welvuart slechts blijvend kan ale mlJ no~pte deze woorden y~nav~,n? zoe~ing, leverde' nlets op, doch toen in burgh, de weduwe van wljlen den d\- voorb~,houd ~,a.t hi! 90~ daat:~.n v6'9r albestaa~, indi(m deze geschraagq wordt tot U t~ rIc~ten, Gm U an~eX~~~l ,q~. ,<.fen tuin ;:steekproeven" met een stok rect€ur del' N. I Handelsbank.
"
l~s kunstepa;l,r, e~ mehs9h bUjlt en nlet
WH meenen, <Jat "Betty Sharp", een
~oor, t~H~ swrken staat, die bereid e~l ~,n c.verLuigmg blj te brengen, ~a~ V~ s,te.l\~ ,genom~n werden, v~r~i\veen de stok op
.
I,I~ als ve~J ~~~o~.m,d.e ph.e~omene"ti, ~ler ,~U$: naar Thackeray's "Vanity Irair",
staat/is de haar toevertrouwde taak ma- aan deze acHe geen d~g ~n g~e~l ':lu~ ,een bepaalde' p,laats wat al te snel In
.
·sp~l onder ~tl!~~l elke d.isp~sitJ.e.. v{~k- :n1~t:Miriall:l Hopkins in de hoofdrol, de
(e~ieel en idee~l te verdedigen.
mag worden uitgesteld.
,Q.en grqnq·. D~ douanemannen zi)9 ~aar- KORPSlVEDSTRIJJ;),EN ,WIELRIJI?E~S kelQos ~~" ~;a.ardQOF Welhaast perfe~t- :ee~st~. poging was om weer kleuren op
op natuurlljk gaan graven' en deden
.m~cl:lanisch ~s.
.
p',e~ I;>rojectiescherm te brengen. na.·1at
e: -toen hun vreemde ontdekking: een on.Qe afdeellng .wi,elrljd~r.s alhie~. h<?udt: In de 'vol]:~,~,~e, l(1l;\n~b,~tq9verlng, van .,~e~ gedul'ende' een jaar of twa.alf geen
deraardsche gang, 3 meter' diep en 3 Donderdag. VriJda~. e~ Zate~dag ~an- Ch~p~n, .I~ 'ee,ll: n9c.~'ut:ne, van Liszt" Js' ~:tl:~ndacPt meer aan dat procede had ge.meter lang, waarop een ander.e onder- ,s~a,and,e haar jaarllJksche korpsweds~riJ- Orloff, dlep; v~t~9nk~t:l in zljn bezJeld.~ ',s~.ijonken. IDe eerste poging althans voor
II. Fechner
~a~d~c~e: gang uitliep, van iets kleiner den, welke altijd e~? groote attractle aandacht, op'~ ~~n ~~~t: 'Xars va,l}o ltlter- ~en ,grqot~. s~e~lfilm, want "sho~ts" zijn
voor het garnizoen vormen.
I1jk vertoon' e,1): llra1erij, ga~t .liij dezen er d\e l~ats~E! jaren met toepassmg van
, Vice-admiraal ~~teva heeft mede- afmetingen.
Bekend halldeisfiguur ollderschei(,ell
gedeeld, dat het ork'est van de L~1Aothe
' .
; Ret prOP'ramma is zeer ultgebreid het 'pianist de mUz'lek ~o(Jr' alles.r,Eh v6or'af 'het teehnicolpr-systeem genoeg verUiteraard ondergmg de Chine~sche
h" d
" · t'" ,,' 'c 'daarom danken wit, dezon "J1nsV)n!1~r '-vaal'digd. "
Picquet morgenmiddag opt vijf uur ~en
... , De heer H. Fe c h ner, chef, van
ee e b " i e
k I
h 0 verme Idt o.a. .
an gral)aa, werpen, . ,'. .' I
.~
-'"
,~. .' ,'1
~-"" 'f ........ ! '
1
b h di hid" 'ij'd '
f··t 'zulR een Intens genot.
.
Men Is. het stadium van experlmenmuziekuitvoering wenscht teO geven voor !I h r n oer opn uw een ru sver 0 r, t kk
.Erdmann en Sielc~en, viert heden
waarbij hij als bestemming van het re amp." e. en g e s,r .. ~n ~R ,Ie s
het Bataviasch~ publiek.
R .· 't u'
I d
11 h f
h Ien motorn,lw1elen en athletlekweastrijVl)n toegi~ten op de gebrulkelijke wijze teer~n Intusschen nog niet te boven,
i "'~ijn zilveren jubileum bij de firma
uns ,ma, ~ aange eg e mo en 0 ac - den De klap op de v1,l urpijl zal echt,er n(l '(ie-' nadrukkelijke huldlig1ng g'een : ~at nlet te verwonderen is, daar de
vangt
aan
om
vijf
uur
De
uitvoering
opgaf :
verbrandings- ...
.'
,'I:',
~ ,t.. !
.....~
,
\
k'l
fil
P ble e
che t d' de
1 ter gelegenheid waarvan hij benoemd en wordt gegevep In de muzi~kkoepel ()'P tereenvQIgens
' 'ts '
zlJn het carousselnfden,
Zaterdagmorgen sprake maar aaarentegen In 'den foop· ..~uf,..n m ro. m!1 s
P. Ie
plaa voor houtskool, plaats om er een t
ht
ht t S
'tl'-'t i
J.'
"-),
,
zwat~wlt-rotografle nlet kent. Doch als
~;i' is tot officier in de Orde
van
Or;lnje.
het Waterlooplein. .
bamboestoel in over te planten beerput e ac
uur op :~
par a- erre111, 011, ~an het co~ce.rt onverwacht, een noc- :1i d' ht
dt.d t d fil k
t· d
enz.
"
,;.; Nassau.
'het Waterlooplein.
:t~.rt;le, (O,!? 27 No.. ~) va,Q Chopin, en la~r ,J~ ac
wor,.~
e
m uns sm s
. '
'tls·z~'s~\ebe~trau.m nocturne' dlJ! een at h~at geboorte altlJd 100zig Is geweest met
~~
De onderscheiding is hem hedenDe man een totok-Chinees ongeveer
Donderdag beginnen de Weds.tr~<l.e.n ~e .; :. ),r erE"
r , "u"
, , .'l' ,'.
net opfossen van problemen behoeft
morgen door mr. Hart, dire,cteur van
28 ~aar o~d, bleek uitstekend Engelsch 7 uur v.m. In" ~e~ k~mpemenb vart' c(~ ,~e~~ :1( '6~ tep fQ9'~'ds~.l}:,r ja,r: d,~ ¢I?-'te.:i niet betwijfel'd te worden, of ook dit
) Economische Za,ken, overhandigd.
spreken
wlelrijders. VnJdag worden de wedstr;!. 14,e.,
hat~..r vel'
"~l angen
v~ ~n"l
~~~ ~IJ.groo
~atQJI'. . ~ ~ 'nle~'we vraagstuk zal men te zijnel' tiJ'd
en" Fran's'ch ton
~.
~
IS
nu <?Ptee~
Afdeelingsvergadering
Zij
l ' d th
d
den voortgezet te halCzeven op Waterloo- ~'
,
"
".,
,I
.
"~ I ) '
,and ... d'e knle knjgen en daarmede'
n personee wer
ans aan en plein O o s t '
. '
y, ~
u.
ft'
d
.'
ti
';:'Dit geschiedde 9 m tien uur, in tegentand gevoeld en ook een: koelie die, in
.
,p. 107.
.uee~ ,men a~ we~r nI.euwe per~pec . ewoordigheid van het pers~meer e.n vele
De afdeel1ng Meester Cornelis heeft los verband werk voor hem had ver
!yen .voor, 4e o~twlkkelmg del' fllm-ln;Yl'ienden en relaties van <leil ~~bnaris, gi~tel'av~nd vefg{\d.erq. Div~rs'~ hulshou- rlcht, o.a. k~rt tevoren een zak met ba-,
IIET FRANS~HE ESKADER
lVMARSCHU\VING) dUv~~.r1el ge~l?eldldi.' t
.
,f'" ht _
. ,~
,
' d e l i j k e aangele'genheden werd~n bespro- rang voor hem had weggebracht.
. . . ':, ~Qr oOpJ,g en nog een a wac. en
~h:a. de heeren Van Buttingha Wi<;l1~rs ken.
' . i·'
de hQuding t~ worden aangenomen.
f~n Praasterink van de Javasche Ban~, .
'1
d
Weggebracht bleek bier te beteekenen :
Dinsdagavond had ten Palelze BuitenZ'j di
.
. "',
ht'
ii '. ~,
h~tgeen niet we'gneemt dat elk expe-'
•
'IF' '.
Bij net hoofdbestuur za wor en aan- ,ergens in de In de nabijheid stroomende zorg een diner plaats, dat door den Gou- k i t e v~~n~Q.l.el1'SitI mOte ,.-~l) ,2 ~~ l~- ri'illdl1t in d~ nreuwe richting met ,fJe1',Yloutllll1n van de Ifactol'l~, vv,oeyer van gedrong'en een, bijeenkomst te doen hou- 1 ie
d
d D h
t
en e do.el' me~ 0 W: e ~aa.n 01) Q",r '1 '
,
h t
r v r ge eponeer.
aar een ogen nu verneur-Gene~aa1 werd ~angeboden ter tertes val\ het zicn n'o men<f' N~'der- lali~telUng ,m~t worden gevoIgct'. pe
~~en Ondernemersbond, Kramer van e den van vertegenwoo,rdigers det lecale de speurders en :fi~ ~9nden inderd~ad gelegenheid van het bezoek van het landsche Hand:ef 'k'n .ftffecte~lIar\'tOor i}a~uten~llril 'van, Paramount, welke
~Landbouw-syndicaat en vele anderen. re,ssorten tijdens of voor h~t c6hgres, deq zak teru~, welke l~~r tin en kopel' Fransche eskader aan Tandjong-Priok. "Amstbeur8'~, geve.stlg,d
AmsteIitafu,. tnatls in het Deca...Park wordt vertoond,
;'~" De heel' Hart prees d.en heer Fe~hner tel' bespreking Van algemeen~ richtlij- blee~ te Ibevatten.
Behalve de Landvoogd, M'evrouw van Batavia en )31uidoeng, 'Postbus- 81 tfata.- ,is Z?o'h experiment, en de al~emeene
::111 zeer waardeerende bewo~rd,ngen en nen.'
lie~ ging dus verdacht veel lijken op Starkenborg en de oudste freule 2aten via, worden: hi hun 'eigen belartg a.a;ri- )indr,u}{. hl~rvan Is. voor on8, Qat het
zeide dat, als het zoo goed zaken doen
Inzake de in overweging gel)omen s~- valscn~ mUl1terij.! Matrijzen zijn echter, aan ditt diner aan : Vice-Admiraal Esteva . geraden zlcll eerst in, vetblhdihg te stet- kleu;renproeooe bij
natuur-opnamen
'-i~' m'et Erdmann en Sielc'ken, dit in de menvoeging v,an de' I. E. V.-afdeeling~'n v~or ~OOVer ons beke,nd, pog niet gevon- en zijn adjudant, benevens de c6rnman- len met den officier' van Justitie te Ba;- ,r~ed's een hoogen graaj, van. perfectie
I
Meester Cornelis en ~atavla, werd d09r den. De verqachte per$onen zljn in elk danten van de "Lamothe Picquet" en de tavla.
.he~ft b~reikt en het beeld pittoresker
'~e,rste plaats en voc:rnamelijk a~n .den den voorzitter een en allder nWdeg~d~~ld ge~al ~angehouden en het onderzoek "Amlral Charnier" resp. de capitaine- :
'~aak~ dan i~ ~wart-w~t mo.gelijk is,
'Jubilarls te danken is.
1
uit het desbetreffenqe COlll~nissorlaal duu.rt \loort.
de-vaisseau tBastard en de capltainedocp oat het blj speel-scenes zljn sterk; Nadat mr. Hart de decortitie had 9ver- rapport. Besloten werd den be'sta:anden
de-fregate Mercier. Voort~, de Fransche
TOELAT1NGSEXAl\)ENS IN 1.931 . sten ultdrukkingsvorm nog niet lleeft
:handigd, spraken nog de heer Tauw,; toe~t~nd te ilanqpaye'n en zich bij evenConsul-Generaal ~n 'Mey~o~w D~I~ge,
gev~nden.
:chef van de mijnbouwafdeeling. en We- tueele- moeilijkheden tot het hoc.fdbe~ IN~ERESSi\NTE .sCIIERMWEDS'1'RIJD Schout-bij-nacht en Me,vrouw Fe~we.~dl,\
Het Qep~rWment, van Ond~~Wi!s, en ,Men ~eeft. terecht VOOl: daze pr?efne'yer, wairna de heel' Fechner zeer ont- st~ur te wel1~e.n.
met adjudant, lUit~nant-te,rie,e ~~/ M,'e,~, ~~~r~~~~st d~el~ .pede, da,t;dtf t~lrt1ngs:'" ~~~lg een scenario gekozen, waarm het
,
-d d kt€
'
. ,
De volgende kringvergaderin~ zal zeer
Tijdens Galabal in Des ~llde~
vrouw ~~ips, de C~nl,mal1d~l.1~ y~~ ~~ 11~.~a~,~n~; ~09r. de H~ger~ BUr&ers:~h~.. I e~l's~~ element. op den . voor~rond treedt
.;l.~er an .
vermoedelijk eind Janlla:ri' of pegin Fe"Java", kapitein-Iul'te~ant t¢r ~~ ~o;Sr ;~~l.1, (:ycea, M:~los.~fiolen. en n<fhniSch~:at?-. qet, tweed~ ge~n blzondere eischen
~', Hierna ging de, eerewijn rond.
bruarl {e Buitenzorg worden gehoudell.
Ter gelegenneld van het Fransche van Tonningen; de' Chef van den ~a.- iSChoJen In ~93'l o'p geh.e~l dezel(d~_ WIJ-I,st~d~. Er is een verhaal 1.11 het genre
17eld'
,'. De 1leer F ec h ner ..t ra d op 9 D
b
"
; ; met
t
hi'ger.1ch.t ~er oude Wlld
west dcomedIeS,
',';',
ecem. er. Illzake
de '
samenwerkillg
de Va- Vlootlbezoek, tijqe,ns' pet "Grand,Bal de rinestaf, kolonel en mevrouw V'reed,e; :~l!.
\ . zu)Ien" worden ger'e10.
j
f' h aantrekt 1kt
1911 I
I e b E xim
S I G a l a " in Des Indes. op Zaterdhgavbnd de luitenant-ter-zee lste klasse Nu'60er . als ten vol'lgen jare' benQudens de ver-; kellj~ 1~ zi n eenvou en fISC • ver 0
;.,.
~ s ~mp oy lJ r ann en Ie - derIaildsche Club d'eelde' ~ de yoor~ttel' a.s. zullen~ groot~ .schermweds~rijden ,ge- die aal1l den Fran[$chen admiraal i; 'I Va n g ln g van 4:~n zo~genaariiden taaltest lit het ~ltljd boelende optreden van syl,~ken
III dIenst, toen nog alleen del~ sui- mede, dat de?e samen'Y~rking in ~nkele hduden" worden- tusscheli door F'ransche toegevoegd " de algemeen-secretaris en door eeh opstel.·,
via Sidl,\€y en Fred MacMurray, zoodat
~oJ5.~rex~rt beoefenende.
.
afdeeUngjen schipbreuk heef~ geleden.
'
1
t
~-: ~ Eel,l Jaar of wat gel~den werd de tt~~f Er' heeft een besprek{ng tti~chelr '<Ie' ~\l " .~~1~aI,t9s~h.~ 9f~i~\er,e~ gevo,rmde mevrouw Kivero~ ;: intendant ritmeester' Het vierde rapport van de Aansfultfngs- zij di,e zich mlnder voor het expel' ment~echner als. partner 111 de firma: qpge- hoofdbesturen van I.E.V. en V.C.' plaats equlpes.
'
,
de Stoppelaar, ~djudant kapitein en me- 'commlsle, waarin afschafflng van het teet. ~ap\kt.~r d~~ voqr den feltelijken in':~~?1en, speclaal voor de behartig1l1~ del' gehad: Daarop zij'n de atde~Hhgen geDe Hollandsche equipe zat bestaan ult 'vrouw de Bie ;,n adjudall't luitenant ter examen voor een belangrijke groep van, hou~, v/an d~; film Interesseeren, el' even~rlJnbOUWbela.~g~l~.. ".
.
'instrueerd eli in dlt st~Q.~um 'i~ het niet kaplteln Glebel, kapiteln Gerharz, lui- zee en mevl'OUW Van Vreeswijk.
aspiranten is voorgeswld, wordt thans·· goe~ hun, plezi~r aan beleven~
~.", De heer Fechner. IS Dmtscher va~ ge- juiSJ~ over dit punt te praten. Wit l!W~- tenant Bakhuis, lultenant Treffers en
ten Oepartemente bestudeerd.
,~~o~te, ~CC\l twe,~ jaren geleden als Ne- ten' ons neerleggen biJ de v()orfo()pige lUlt~nant" ~urenl)re~e.~.
.",:..,.'
v. d. V.
Jd~rlander genaturaliSeerd.
' . "
,.
,
Een ?iZ9nde~e on~moet1n~, d~e onge.%',;:Zijn onderscheiding is door de han- b~sliss~n~ van l1?t ~oofdbest\lur oolt al twij(eld groo~' belangsteIl1rtg zal trekDonderdagmid~ag zal een voetba'leIf-, "
._
,
Vrijgesproken.
\cieISWenild en ook door zijn vele V1'ie\l- vmden ~o1VrnJ~~n dlt nle~ p!ett1g. De ken!
t~l van he~ Fransche eskade~, dat moBelast Is. t:net de ~unctlen. va~ hoord ,
~,"en. en relaUes bult-en dezen krlng. met opdrach~ ~s &~~~yen qm s~~~l} te wermenteel in Ta11djong Prlok ligt, een' van' de Af,deel~I;Lg B~st~u.tstaK~n der
Het vonnis van den politierechter t~
~~:?t~mming, begrcet.
ke~.
w€dstrljd spelen tegen de mU.italre clup I Buitengewesten oijl net Depattement v,an 'j soeraka:rta, waarbij de beklaagde W. van
";',::,:
De heer Van Vlanen zegt da~ d~ overSu(tans van Joh~fe; en ,S~lallg9r
..Sparta".
.
B. B. dr. O. Hov~n, thaps met rang en I D., zon.der bel'oep., wonende te Ngambre
eenkomst tusschen I.E.V. en V.C. niet
Zaterdagavond zal aan de onderoffl- tlteI van assistent-resident ter tbeschik-. ~Ma,dioeh). tetzake van ..oplichting",
DE ~IAIL800'r
is v~rpro~~n. ~angen~e ~~ besprekin..
De Sultan van Johore en de Sultan I'cieren en manschappen van het e.s~a- king gesteld ~an den Directeur van B. B.l ver09rdeeld werd tot d~ straf van 10
l
1i ~ 1
ge'n is aan: de afdeelingen opgedra-: van Setangor, beiden met g:evolg. zi,in
del' door d~ Landmacht een (eestavond- ,teneflide door d'e-zen te worden belast; maandEm gevangenis, is door het Hof
.tj,;~'lIet m.s. "Johan van 01denbarnevelt" gen zich te onthouden va~l l;llles wat' de ,November Jr. per ,.Dampo" van Marseille VJOl'd'Em aangeb'04en, aanvangend om 9, met de leiding van de A!deeling !le-' In rev~sle vernit'!tigd en beklaagde vrij- •
;~vorjt morgenvroeg om ach't uur aan de ve'rstandhouding zou kuneh' v,ei'storen of naar Singapore vertrokken, waar zij 15 uur, In de m1l1~aire call'tlne aan den sl-1 stuurszaken der Buitengewesten Van zijn gesprOkEn'l van het hem ten laste ge...
dbde van Tandjong Priok verwacht.
bemoe1lijken, . ,
' . . . , .~'_ ,
ldezer worden' verwacht.
lpayersweg.
',". ,'_ :,:,~ .... , .
~~paJ:tement.
,
.
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Bij den dienst der In- en U, itvcerrechten en Ar.djn:xcn
bestaat gelegenheid tot plootsinq ' van can aantal

~"

"r E
WOLSElE

jongelieden, niet ouder dan 24 [cor voor opleiding tot Ambtencer

I

I

vierde kfosse (oonstelhnqseisch einddiploma H. B. S. 5-jarigen
cursus of einddiplorno Mulo, dan wei andere daaraan gelijkwaordige qetuiqschriften) .

Specfale . venekerlngen voor k f n d ere n
ge h u w den.

o n g e. h u w den . '~h
INLlCRTlNGEN

Nc~rdwiJk 39
_. ._..-

VERSTREKT

GAARNE HET flUKANTOOR

TE BATAVJA

:'

Tell. Wit. 998

:-

Advertentien

. ,Ge~adi.~den.. dienen zich, onder ov~r1egg~ng van ,~ehaalde
diploma 5, cljfertilsten en eventueele getUlgschnften van vroegere
werkzaamheid, uiterli/'k den, 15en December e.k. uitsluitend
!chriftelijk (ongezege d) aan te melden, ten hcofdkantore van
den dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen, Departement
van Fincnclen, Waterlooplein, te Bctovio-C.
• .

~2

031

IlESNAREN
van
TENNISRi\CI(ETS
,/ 4.- en
/ 5.MET GAR i\ N TIE
Nff'uwe Tennis Rackets

Verloofd:

.

••

AN

22053
"....,...

'8m I'

"IU
11

INE'" SEOA1fI'

• •

•

ZUlllige 4-cyhn~er;
model 1915.

In schltterende condltle.
P R IJ S B ILL IJ K.
.

Fuohs

Rena

en

Tench A~ang Vied 14
BataVia-Centrum.,
Tel. WI. 417.

------22046

SLAZENOERS
I 12.50

i

AUKJE VAN DER WERFF
en
J. Ch. VAN VLEUTEN

.
-

K 0 0 P

~et OA R i\ N l' I E
SINGIIA & SONS
Pasar Baroe No. .. - \Veltevreden
Teletooll 3845 WI.

151W

R. O. Kotoboemi-Lomponqsche : - - - . " . . . . - - - - - - - Distr. (Zuid Sumatra).

6 December 1936.

22026

.VRUCHTEN

HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE

Geboren:

,;

f

W~IEd. Heer

ten hulze: van den

PETER

zeER SMAKELIJK
,MET

D~R STAP,
KROESENPLEIN 20

M. J. D. VAN

zoon van

R. NIEUWENHUIJS

Spedflcati~ :
MODERNE SALON-, SLAAP-,

en

KINDER- en EETKAMERameublementen, electro fan,

; "

J. F. NIEUWENHUIJS..
'van Bommel

OLIEVERF SCHILDERIJEN,
liM Iumeaux, RADIO-TOE-

STEL

(wereld-ontvangst),
gereedschap,

W~RKBANK,

Heveaweg·l

'enz.
....

Sint Carolus Ziekenhuis

22064

4

-A"'"

met VRUCIITEN
Kan menzlch lets lekkerders
bedenken ? En nlet aIleen LEKKlER, maar bovendlen voedzaam t i 'Vo~dings-speclaUs:ten
bevelen net' eten van tarweproducten en 'van veel vruchten
aari ·'Voor een goede gezondheid.
WEET~B1X nu bestaat ult tarwe, gereed voor het gebrulk,
heerlijk van smaak en Hcht gebakken in den oven. Neem een
prcefmet WEET-BIX met gestoofdJ pruimen, peren, ananas, enz., 'hle,t room. Of snijd
ze dolor,', besmeer ze metboter
en. eet ze met versehe bananen,
apoelen, lpapaj'a, enz, Het Is
WEET-BIX

f

werkelllk verrukkelljk !

Batavia-C., 8 December 1936.
22063

Weet-Hix heerlljk verschdoor het te bewaren in het waspapier, waarln het is verpakt.
"
.'
"
Verkrijgbaar in pakken van 6, 12 en 24 011S, prijs respcctlevelljk / 0.25,
I 0.45, / 0.82 s, bij Haudalaren ill Proy. en Dranken in geheel West-Java

HOu<it

" R'~·L~.BRANm·Z:,'~·
•

-;'

l'

,

.":~

.'

,.~ fl' .'I ~,' . ~

VfNDUKANTOOR"WEl TEVREOEN"

...

58 Parapatlan Konlngspleln Oost
HEDEN KIJKAVOND '
MORGEN VENDUTIE

Heden bverleed zacht en
kalm onze lnnlggellefde

Orootmoeder,
Over-Orootmceder, Zuster en Behuwdzuster, Mevrouw

Voor een MJNSTlR. we..'ld' men zlch
tot H.MIJ. K DUNLOP IX ce., 1'. V.•
PriOll~ostraat

ten hulz e van wijlen Mevr.

.

n·li.

Bolt! via.

Naa",

J. BOUWENS-v/ d. GAAG'

GERARDINA ADRIANA
JOS~PHINA JOHANNA
JERRENBERG
Weduwe v/d Heer
Jacobus Johann~s
Boucher

Vertegenwoordiger :

Afdaellng B.N. 10

Adres

TJIKINILAAN No. 7

E.

..

,..'

.

"andel Maatschappij'
DUNLO~ 6- CO., N. V.,
Batavia' en Bandoeng

(Dleren t ulnlaan)
Kasten, zitjes, boekenkast,
PFAFF' naalmachine, goed
S.ENKING GASF., enz., enz.
,

22055

22005

in den ouderdom van bljna
84 Iaar

EEN "SANITARIUM·' GEZONDHEIDS - VOEDSEL
;

~

~..

,:1'!"',,'~,r:

Uit aller naam :
"..
.

P. A. DAUM

, K L E·e'· R M A K E R IJ

Pauw v. wteldrecntl. 33
Zelst
J

Voorhanden: Tropi~al, russor,
Drill Serge, Gabardine, Wol, etc. D~ Maileditie van het Bata·,
Prim'a coupe. Goede afwerking.
viaasch 'Nieuwsblad gaat per
Billijke prijxe'n.
HOw vli(~gtuig naar Ned~r1and en

Huiw Dordrecht "Pro Bencctute".
Sin gel 329.
De crematie zal plaats hebben te "westervel~" op DillSdag 1 December na aankon18t
van treln 13.14 uur. te Drlehuis-Westerveld.
22<111

-~-

Een aantl'ekkellJIl
VOOl'~Omen.

MEDEDEELING
. "

Vanaf 11 DECEMBER
In de Gemoderniseerde GLOBE

"

MAAKT
LINNENGOED
WIT

Het tropische klimaat stelt 6ng~
tWijfeld' bijzondere eischen aan de'
.huid in het algemeen en aan de;
'gelaatshuid in het bijzonder. PuroI'po,eclet
heeft
in d~' J
jaren, dat deze
~'..'
. .
'_
,uitstekende bedal,t in den handel
weed gebracht, haar sup~rioriteit ten
!volle bewezen en duizenden dames

PUROL ~~'''~ ..

•

Lfefste I
Ik ben genoodzaakt een "geheim
nummer" te nemen, babY en lk
worden steeds lastig gevallell. Ik
kan 'je niet ontmoeten v66r alles
geregeld is. Bel me morgenochtend,
even op: We-ltevreden 940.'

...

ELLEN.

<poed~r

M i• •

tt

128w'

------------k.
M e u bel m a

e r ij

SIN TJONG FAT·&Co
.
'
. KEBON SIRIH No. 11

kwart'.Jal AANMAAK; OP 'l'EEKENING.

• • . . , .. . . . .

UIT VOORRA.AD LEVERBAAR.

"HET WOONHUIS"

i

J#

.
EN TOCH GO~DKOOP
Onze kwaliteits-meubelen, 'die
doo'r hun afwerklng en toe. . ,
gepaste materlalen Immer een
blJzonder ,cachet dragen, zlJn
....", .
voor ledere .beurs bereikbaar~".

Bezoekt, onze toonkamors
22051

NoordwiJk 23

huid..~li!,

"orwen

Natuurlljk bil

NQORD)YJ?K 11- BATAV]k~

J-1M DE KON1NG1N,

..

Gang Kenanga 26 Senen
136 Welt.
Telefoon J32 -

W if rever e' n u it s I u ,it end
ie kwafiteit PROVISIEN.& DR4NKEN e·tc. tegen zeer scherp
concurreerende priJzen.
.2~030

LOSSE

NUMMERS

te Batavia-Centrum en Batav1a.

Boekhalldel

81ulsbrul;{straat Batavia-Centrum.

"

•

bestaat nog slechts eenlge maanden \en
heeft loch reeds vele relaUes - - - -

Oat·, komI
Geen omslag met het sclirijven van. kaartjes
01 het brengen van visites: eenvoudig een
nieutViaarswensch in !let Nieuwsblad en gij
bereikt alUw vriendel~ en kennissen. De
kostel~ zUn slechts:
i

antlOllCe

VAN

2e.handscb
"OBUZ" .
22036

voor een

~JOFL1EVERANClgR

G .0 E 0 K 0 0 P ?

Bo.clthandel I(OLFF & Co

osse."

,ean

M.DE KON1NG

het wer.kelljk

van het Balaviaasch Nieuwsblild zijn
Telefoon
302.
,.,.-.........- - - . : - verkrijgbaar l\ 15 cent bU :

~kJet-en poede~~:'!,
'.~
te houduz.. ~'~d:~e I!ii ,
•
.
f" buSS(Il vaR 90 ct. eR , 1.50
611 ApothtkcfS en Toltohoudcrs

I Is

'

hetWOO n,huis
,

WAAR

TOKD LI L10NG HIN

-- ..

~URO

~ om '~ Judd

.~...

l06w

,.

ver-

gulden

van nlet meer dan

-

viiI reyels

Boekh. B.\V ~ WIGEIlINI<
Rijswijkstraat 16, Batavia-Centrum.

Katholieke

;Boekhandel

"VIRIBUS UNrrIS"

liP Y a m a

Citadelweg.

doordat Bad f s k a goede servIce geeft
en In de allereerste pf'aats - - -...

hetroulNbaar Is
Laat Uw drukwerken door Bad I s k a hezoroen I
. Bad I. s k a faalt nooit J - ......- - - - - - - - -

2e.handsch Boekhandel
"I N S UL I N D E"
Pasar Baroe, Bandoeng.

S'fATIONSKIOSKEN

\..

..

'

S"

'.

in de nieuwste }t1odellen en
kleuren-combinaties
contrast-colours
russian en shawl styles.
. I

,;

2'2069

en in de

S I u I 5 b rug I t r a at 23 - Bat a v Jil-C e n t rum

=........ .,

•

1-,\\,,,,

j

Telf•. j~lO Bat. - C. n a a s t: 0 t e'v'cl

Van

ZAKJE

¥A.

~eek

_ _ _ _ _ _ _ _.....

RECKITT'S

rantle.

word.t tweem'aal per
spreld.
.'
Slec~tsf 3.-. . per
(bUitenlan~ f 4.-:-'.
.:F

gebruiken haat dan ook voor'de
BLAUW
"
.,
. : dagelijksche huidverzorging. Door
toevoeging van gerteeskrachtige be-'
m.et CLARK GABLE en . standdeelen, welke all~~n in PuroI·
JEANETTE MacDONALD poeder voorkomen, dra~gt deze beEen . spannend, dynamisch. en , dak niet aIleen zorg voor het droog'
meesleepend drama van men- .en . koel houden der huid, maat LEDIKANTEN· EN
MEUBELMAKERIJ
schelijke emoties tegen een ach- . g~meest zij tevens aIle 'ont~ieringen' ,
tergrond van 'een' ontzettende ,der huid en lichte huideuvels.
S'ENG AN
ramp, die een machtige stad van Purolpoeder maakt U,w huid gede aarde wegvaagde..
.
rasar Senen 200 A-B. senen 175
'. zond, frisch en gaaf, en verleent et
I
22052
zeer blllljk.
die prachtige matte teint ,aan, waar· . Moderne meubels .op.. dames terefht zoo trotsch zijn. Aanmaak van meubels onder ga-

22059

Koopt REGNAUlIS verven
ultsluitend bijde V e r f pot.
, K 011 i n g 5p , e J n We s t No.

';:~~~'_.>

LIE KIOEN BOEN V.LUG:!
Senen 109
Batavia..C.
Vl.Uq,GER ! !
HET adres, voor Uw kleeding.
..YLUGST r r r

Dor<irecht, 27 ~ovember 1936.

SAN FRANCISCO

.

.
'

•

•

'.

\

.'.

•
"
i:,. . •

Met algemeene stemmen werd een resolutle aangenomen, waarln de meenlng
wordt ultgesproken, dat belde Interna-

Frankriik

Nag geen besllsslnq in Enge'sche. Crisis
Baldwin dineert m.fJt King edward
I

.Geheimainniq vliegt,ui~ nQ~r Mq,~~HJ~
I~ f·: ~"

Lon den,

He,

lcetste telegram
JJRENGT NOG GEEN
. '~, B~SLISS'ING' ,

8 Dec. (Reuter}.' ~qJ,4Yf;n ,q;n~,erqe

i

BJ1STID NAAR· BELGRADO
Joego-Slavlsch-Fransche handels; . .
6et(~\l1J.(ng~tl

Downlngstreet terug, na bijna yijf uren

I

I',

~..

I

....

J\

•

1

'

.>

1n

'

"\

! '

~

.«

.

weiu

i

~

tu

,

Activiteit in Downingstreet

'

UIT JIONGARIJE
'
..GELUKWENSCII
,.,. , ."
. '.'
..
"",. ,
.

~

Scheuring in openb.o,re

I

,

toerden gerulmen tijd temldden van de

gasten.
"',

)

I

, ' D :e n H a a s. 8 Dec, Uit Boedapest
Par ij s, 7 Dec. (TransQ~~an) . .I?~, wordt vei'nomen,' dat de Hongaarsche
bij 'dell Koning op Fort Belvedere te
Het hoofdbestuur der Confederation mlnleter van Ha~el Paul ,5f's,:ti?, ,~le I.t1~a ~qqr klnderbeschermlng 2;J:QOO
hebben doorgebrach(
Oenerale du Travail kornt heden bijeen gisteravond -van Parijs naar Belgrade is handteekenlngen verzameldevool" een
onder presldlum van den s.ecretaris-ge-,Y~J'tl'O~ken,zal - .naar g~~~ld '}v0r?t ~~ g~19k~Ein1c.h van d~ na den wereldoorSbnon vertrok om kwart ,voor twaalf(
neraal 'Leon Jouhaux. Het zal, naar of- aldaar het nteuwe handeIsver~~ag tus-Jog' [n Nederland verpleegde Hongaaruit Downlngstreet,
Ilcleel woi:dt' verklaard, 'het vraagstuk schen 'FrankrlJk en !oegoslavie onder- :sche "klnderen iaan Prlnses Juliana.'
'inzake
'de verpltchte arbitrage bljar- .teekenen, dat reeds 1$ gep~ra(eeJ1l.
'
BliJkens jIlfonnatie,s is net onwaarI
betdsconrltcten besprel<ep, doc h 1 n ' Voor 'zijn v~rtrek verklaatde Bastld:
DE NEDERLANDSCIIE BANK
'schiJ:nlijk, dat hed~ll in het Lagerhuis
P<> 1 1 t i'e~' e'kr i il g ~' n' W o,r d t t~genover journal1sten, d'at zijn reis niet
een ,voUed1ge verklaring zal worden
v e rw ac h t ~ a t o o k ~ e a 1- Been econo llsche hote~keni hetlft
Den H a a :g, 8 ·Dec. De, 'r,weede
atgelegd, hoewel het mogelijk is dat in
g e ill e e n e pol i t i ek ~ s 1- dOCh d~t' zijook ~rt dbel' ~ee.tt1d~ ,K;~m~r'ne~fthet w~tsontwerp tot wiJhet ko.J:1t op desitl1a~ie \V~rdt ge~ tie' z a I ,W,P r~ en' b"es p ro- !Vriendschflppelijke l;>etreJ<ldngen, w~lke \zi~r~g e~~~f1enging van het octrool del'
dDspe'etd. " ~
,',
ken, wei k e l s. , p ,nits t a a ntuSschen beid~ \a:nd~~'be$tapi,m~el' ',tot Nederl~ndsche Bank zonder hoofdelljke
" 1"", ,- r
_------------~--...,,'do 0 r~ ~t , de' p p In 'mll n ,1 ,S te,p ont~ikkeUng ,te' brellgen,'"
' : ~t~~~~g:~angel10J,llen.
z 1 C h Z a t er d' 'a' g j. 1.' 1 n d ~
~AM D~ ~. ». {\. ~. !
K a' mer va ri A f ~ ev a ~ I' d 19- DE VEERTIG- URIGE i\RBEIDSWEEK
den van des t e In m 1 n g h e bD
,~
n
,flo fl g, 8' Dec. De lleer
. Gevolgd door loonsyerhoogirlgen
,m;~,~n;i~g
ben 0 nth 0 u den.
'
Sch~idt, oud-voorzltter van qe Revolu,P a r lj s, ,7 D~C. (1J'an~p.~'~$\n). D~ ~9: ttonnair ,:SQClalUitl~che 1\l'beiderspartlj,
WIE IS AANSPRAKELIJK VOOR
III yerbandhierq1ede 1s ,het vt\n belangur~~9 a~?~~q,~we~~, ,?,~l1,{e ~.~~~n .b.lJ ,g e l,1~~~t zlcll aan~e.me,ld xoornet Uqm~~t
.~p 'fe inerken·~ '<}at ~e ';,Poinl,l~l~e" ....:.. metaaI:-lndustrie werd~ 'ingeVoerd,' geeft ~hap van ~e s.n. A; P., waarte&en-het,
" R~' :C!U~~~ ?
waarvan Le9n ,Blum vr~egeiboo,f~,redac-~a~lei~~~ ,tpt ,erl1;3tl~e p~~9r,g~Qei~ ,\n mlt:~ij\>est~tir geen b~~Wf\il.r nHl~kt.
te\lr was' - hed.en tw~e 'a~t1j{eleil' pUPll- ihdustrleele kringen,' waar gevreesd
,~ ~ IJ \l ,e)), '! P~IC. ()t~aH~?~e~l1).
ceert 'van de' ,hand van twee vooraan..; wordt dat dit, nieuwe systeem tot een
,NECa,OLOGIE
: .E~n ~e,kere .s~beur!llg in ~~ .open~a~~
st'aan~e perso'rlcn. in: ;de 'soch;lllstLsche ernstige verwarrlng- zal leiden, zoowel
Den ,H a a 'g, 8 December. Op 66meellillg ten aallzien van de verallt·
p~,rtij:"
"
wat b~treJt9.~ PJ9Q~cije P,Js Wilt Qet~eft! Jarige~ 'leeftijd is overleden cte heer
woordeli~hei~ ,voo.r ~,e .cons.~itutio
d~ oJ'gapl~at1~.
• , " ,,
. '
,
'
neele crisis wordt thans merkbaar
.Deze be~orgQ)lel~ wordt ,nog ,v~rgrQ9,t P. C. Coops~ oud-dlrecteur van het
D,e twee~e s,~~r~:tari~ der .1laI:tii Severac
ais: 'gevolg van: het feU, dat de"op-'
schrijft daJ, ondall~s d~ll ernstigen' ~l~g, dQorb~t J~it, ,di\t 'd~ ,vak,vereenJg{ng ~ill1 l'4~rIne Etabhs:3ement te Soerabal~.
metaalbewerkers thans ,~en nle»we
i9ssing z~o 'lang uit~li~.ft. '
,
BJ\LD\VIN TERUG NAAR DOWNINGwelke der regeering werd toeg~braeht loonsverhooging
S'f~~E',r
, "
·'
.,
"
'.
.
van 15% verlangt, bo- J" _1 .• '. , , ' , ! . ; . (t ::19 "'~~!JJ
L~~)UR:rt\~',1."~ ~~ESE:UoV,EB.RQ
In sommige krlngen verkIaa~,t men, tl00rdat de communistel:l zich van ~e ven de verhQogin,g van 20%, wel~e onLon d e 'n, 8 Dec. (Reuter). Na
tQege}{end.'
H,pn;~~ovi:~9 v~n dIe." ,Yr,~~.
L Q n den, 8 Dec. (Reuter). Heden- da1t het kabinet ongerechtvaardlgde ~tei~l~illg Ol~thie.J~en~' aUe i~o~p 9.\l ver· langs
De ni~uwe' ~isch wordt e,venals de
het diner met den Koning, dell I1ertog morgen was er weinig activlteit In pressie op den konlng tracht' uit te' oe- 'dei'e sa~l~il~e~~iilg »:iet )ehoeft t,e WQr·
' ,
vorige g~m9tlve~rd door de ~tlJging val,1 PROGRAM~I1\ VANi CORDELL UULL,
~len opgegevell.
~~n 'York e~~ (i,~n' JJertQg' v~n Kent op Downingstt~t. SImon bezooht Baldwin fenen.
de l~ost~n van net lev?nsonderhQ\ld.
omsbreeks
11
uur.
Later
bezocht
ook
Fort Belvedere vertrok Baldwin onl
B u e n.o s Air e s, '7 ,J)ec. (JIilvi!JJ).
\Qe werkgevers hebben gew~igerd deHoate Downlngstreet' No. 1O~
,
Deze peschuldiging wordt door de
De hoofdredacteur del' "Populaire",
kwart <),v.er U~n lltlar pow.»i~gstreet. DefamlUe York bracht het weekend "Times" nadrukkelij-ktegengesproken. ,Bra:cke, ver}daal't ,lla'ar aanleiding van zen nieuwen eisc,h in' te wllUgen, doch de 'J:ij~e~ de ~a\l-i;\me~i~~a~cb.e c,~~l/e
Simon arriveerde te half tien ill ll9W· op Windsor door en keerde hedenmorgen Dit blad verklaart, dat het volkomen den eisch der communI~ten,da~ "de C. G. T. heert besloten hem met aIle te J.'~nti!! yiel ~e AtnerikaalweJl~ AUy,lAA.t"
,Piccadilly terug. onjuist is te' ver'onderstellen, dat 'bet Vol~sfro~t-rege~finghet Vol}{s!rol1t-pl.O- harer b~schlkklng ~taande mlddelen' te
lling~.treet No. 10 om de terugkomst van naarhaa~ woni.l~~
Kort
na
12
uurreed
de Hertog van ~apinet den koning een soort \lltimatum gramma zat' \lltvoeren", in een ~der Qnder$t~unen,zoodat tnans weder voor .. Val,l B,uU~n,la~~~che ~a:k~.l ,Co,r,'l1:elJ )I\i.\1
d~'~~ p~e~ier
af te wacbt,en~
..
.. .
. Kent ~et ee,n f~inke ya,~rt na~r rort zou 'l1ebbcn lJ€'steld; aangezfen het 'de artikel dat het kaQine,t-ijlum l,10ojt leta uttzichten be.staanop een nleuw' ernstlg flP ~,racJ\tige~ij~~~e l;l~deu afin, Jdtt'
'
~lv.ede.re )Va'~r hlj klaarblijkelljk we.rd Koning "zelf is geweest,' diehet orlder": anders heef'~ gedaan en dat het eenige ~nmct
V.~'rd'~8:~;? ~c,.heJ1Jlente1 v90rtet:~~~,ip,
verwacpt.
'
",
,.
werp' van 'zijn toekomstig' huweliJk
streven van het ~apinet in de toekomst
\T~ ~~ll ~,orJo,g. V:~..v:ol~tms l~g~~ h}j .a~\t
AttIe'e' presldeerde ~en druk bezocht~ sprake heeft gebracht.
'
zal zijn de volledige verwezenlljk1ng va:n
de gedele,geer~el~ d~r 21 aan ((e ,cC)nt~t
GEIIEJMZINNlG~ VJ.U,CJITNAAR
~ergade,r1n~ 'va,n ,de 'paJ'lemehta~re' La,
~it p~gt'amma ,in n~u\Ve samenwerking Dllit~chlalld '
rentie
deelnemende Amerikaansche'sta:'
CANNES
~ur,J.>~}'tij, die' ~ije~nller~~n was ,~r
H;et blad z~~t verder, da,t het eve~ met de volksmassa's en de vakvereentten:
ecn
programma. van aoht punten
bespreking van de' constitutloneele sl-' onjuist zou ziJn te ~eenen, da1t pogin-: gingen.
'Londen, 8 Dec. (l~euter). BaldwIn tuatle. Naar verluidtwerdei' geen be- (gen1viorden gedaan om van' het'kabtIn het rechtscheorgaan "Le Jour"
v~or,qa.t .ten do.el' lteelt de haud.havinr.
en Walter Mon~ktoi:l verlleten hedel1l- sllssing qerelkt. pe padij ,is mO,menteel ~e,t, de'DominionS en de. oppositie-par- spr~ekt ~e PllaJpfl;nkelijke radlcale afgevan den vrede te verzekeren, niet aileen
mid:d~g Qowningstr,eet ~o. lOe,n ,begayen geneigd het als de pUcht del" regeering tlje,neen gemeenschappe~lj~ ffo~lt tegen vaardigde MO)ltfg'ny de meenlng ult, dat
oil het' Amerikaansche continent, doeh
GELATE~
,z\ch 'QP Weg na~rFort Belv~de~e. ~
te beschouwen, d~ ,s,~t\lati.~te b~han~~- ,?e,n ~~mi~gte IPaken o,f ~at ,er ~eB-i~q ofscboo~ e,en ,i m 0 I' e e lese h e u- "GNEISENAU" T~ WAT~}t
..
hi ~e geheele wereld.
ien, 'doch 'warineer'detljd aangebr~ken .pressle. ov ',Z. ¥. wordt· uIt:geoefend,'~~ r r n g"', h e e'f t 'p 1 a a t 8' g e h a' d
Ue\lemnorg,el1 vert,to,k een vUegtuJg l.s, z~ motte,liJJt te,n ~anz~ell. V:~n V,~r- van zljn hu~elij;ks~latlnen af te zlen in' d e gel e d ere ri van h e t
~ 1~ f, ,~R,~c~ (Al~~~~")~, Pu.t~t,,~
~f:, A,we,r1~aansche delegatie ,&te~d~ ,<Ie
.\'~n de ,8,~itisJl'Au:w'ays tiit Cfl,lydo,ll 1.1;l~" :schlllen9:e punten 9ritiekop den Premier dan weI te abdiceeren.
V,o l,k s fro n t. h e t
Vol k s,~~~' t\WfA~," ,~,~g,k.ii!t~,r: ~ilp, 2!iP,OO
Cannes, midat het verh'ek eer~t i,u ver- wo'r.~eil ';ultg'eQ~f~nd~'
fro n t n I.e ,t ,t e m ,i n ~;11 b 1 ij,'9P' "~~' '''iGp~~~P~*'' J~ ~,~, W~t¢r '~~'" ,' On?erteekening van een' neutraUt,el~:'
~aild met he"t slechte weer een uur was
Alvorens de voHedlge fe1ten bekend , ,De "Daily Te~egraph ontken~ even- v e, n
b est a a n t 0 t d a t
d e 'Ja~~I)
t~'g,e"*Q~,~i*p~fdv~~ IIilt~". 'pact voor, wa:arbij de Amerikaansche
~Ij~, za,l m~h echte,r ~~en, bepa,al~~ ,Po- :~e'ns, dat' door de nUntste,rs p~ess~e op c '0 m m u n 1 s ten J:l u n
u r g e- J~r! r~l) ~1?p,W~r~, ,4i! ~~~er,' r(>~ &tstaten zieh verbinden eventueele con:"
'uitgesteld.
Htlek formuleeren..
' d e n konlng zou worden ultgeoefend.
k 0 men a c h ten.
tHc_t,en OP vteedzame wljze op te lo~en.
r.fll~e\~, ll~ e~', f\~.<1~r ',Y9ora~~~'
Q!1:d~p,.~s ~en s~~..m ,vl~~~ h~t t?es,t1el
IVernomen wordt~ dat vela sprekers het
.De ,,~orntng Post" be~\Veert ,den lw~t~~mJ,f;', pef~Wl~P.' " ' , . ' " ' ,
, yop~~e~~el~ wordt dat een p,e.rwS\he)).~
~~ , , 'ccqpimI~sle' ~l worden 1,ng~s~~lcj~
l~oor ~~f\r ,Le~9u..ge,t, ;v~!ryoigell~ naar! ,~tandp\lnt 9nqer.~~eu,~qeJ;l, pat~e Ko- ning: zlch be,~ust te zijn van ziJn pllchptau ,¥~rk,~l, ,q.~ w,ep,~'t'e v~n 4~~ c~i}1 waarin" de 'minist~'rs, van' ,Bu.ite'rihhl~~
'LY,OI,l ,e,n vt\n{l~arnaa:r Cannes. I
n~n~ he,t a~vi~~ ~ii~e.r 'ministers ~al ten tege,nover het volk.
,' Tijdens eell verga,derJng, welk., gts.
I"k
moe
ten
aflnVaflr~,~n,
wfl,nnee,r
zu!f{$
~eDeal'ldere
bladen
sprek~n
eveneen~
·
mandant
,v~n ,de vr~l$e~~ "Qnel~~l}~u", sehe Zaken van aIle tot het pact to~.
I t t oes t eI ,voe~,ene
d d
Ie
Dla.~nelJ_ .~ev nls. ' ' "
.
"eenparig hun sympathie Ult voor den '" feravond w~,rd georg~niseerd onl te
die tijdtms den slag,' biJ d~' Fallda,n,d~ getreden landenzitting zullen hebben
,passagiers :l1lede, die anlbt,enarell scblj- g,.~
koning, evertals den, wensch da t hij, Oil \lro,testee~el.ltegen.de non~i,nte,rve,~.
ellanden is gezonken, verrichtt~· d'e en d.le tot taak zal hebben de practlsche
~lt1nte ,ziJn ~an het ,I,lom~ :Office.
,GE,~N NA~~~,E ~lED~DEELINOEN
den troon zal b~ijVel1'.
doopplechtlgpe 1g. .o.vefleyen4,en v~n den uitvoerlng van het pact te verzekeren.
He~politiek v,~n' Ii"rankrljk ten aan..
zeeslag woonden de plechtlghtHd' bij.
Wanneer' de
verzoeningsprocedtire.
, Devliegv.elden te ).e~9\lJ.·~et en ,:Ly,on
L 9 n"d e p, ,~pec. <'Re~ter). In antDe "Daily Mail' stelt de vraag of ~nzien van het Spaansche conflici,
tot niets zou leiden en een oorlog zon
werden door cordons gendarmes be- wc;w.rd Qll.een 'Vi;ll~g y~n J\ttl~~ deeld~ geland het zich kan veroorloven komng
werden heftige aanv'allell gedaan op
kt N'
i
d toe t
d Slni<;>n heden'mlddag in het ~agerhuis Edward te verliezen en beantwoordt de~
uitbreken,zullen, nadat de aanvalle,r Li
~~N ~OJP~l';lT
het 'kabinet-iUum...
waa.
lemalll. wer
ges aan
e 'me~e: 4~t 'a..~lg~lri )l;ie'tg ,toe~ te voe'gen ~e met ~en nadrllkkelijk"Neen", terwijl
vastgesteld, coinm.ercleele restrlctles ~n
K 1 e " 8 Dec. (R~\lteJ') .~enongt)val een ~' : w.~penembargo worden, In~e~~~l~,
vUegvelden te na;derell.
had ~an zljn v~r}darlng van glsterenen het blad erop wijst, dat er in de gehe'ectat ,hij 11 Iet' hl s~~~ti~ te zeg~en, wan:" Ie Engel~che ,gesch~e~epis gee.ll monarch Qfschoon d,e ver~adering wer4 toege:-- tljdens 4e te'Y!l~rlr;tt~IJ~ vajr de "Gi1'el~ terw1jl gen credieten aan de bell1gerel?-';',
i\ANKOMS'r TE l\IARSEILLE
6ntzettlng' ortdet ten zullen worden verleend. ' "
n~er hiJ ,h~~ huls vel'~~rem~de~eeUn- is geweest, dIe .zoo algemeen gellefd was sproken door de leiders derFransche senau" veroorzaakte
communistischepartij, had ziJ 'veel van de duizenden toeschouwers.
als koning Edward.
Mar s e iII e, 8 Dec. (Reuter). De gen k~n qqen.'
Dlt' plan ~s geensiins in strijd me~.
haar aantrekkingskracht ,verloren aIs . Het ~chlp sIng nt~t zulk. ~en ;vaart pe re~d8door de Qnderteekenaai~ 'v~*
..myst~ry plane" is ~lhier ,gefarri~eerd.
door
het
w~ter,
dat
het
ondanks
de
po:'
Qrie pa~~~rn s~pn uU bet ~M~l. ~~~-~~~,~-~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~ gevo,lg v~,n de afw~~ighei~ van (,len Preandere mtiltllaterale verdragen aan~e~
sident der catahiansche Generalltat, gingen van de slcepbooten om de'vaart gane verpUchtingen.
Men meent, 'dat de;1:e ~eerep t9t9 d~~er
'
ENGELSC,I1-I'J'ALI~AJ.'l~CUE TO~NA·
Luis Companys, die ~ls voorn~amste te rem~e~ met voll~ kr~Ch,t t~g~n de
'te Marseille zUllen blijven, dat sle'chts
p~
J)t~o,de"QQr
dlkke kademuur aan de overzljdtj van
,
. ' "DE,~INO
'
sprekerwas' aang~kdndigd.
90 mij1 viln Cann~sverwijgerd Is. (lebet xapa~1 9P ,vQer.
Gustloff
,
'meld w9rdt, dat de paS~&ters mr. I~ir:k
S.CJJOOLPEBOU\V STORT IN
De secretaris-generaal del' C.G.T. Leon , De JPtJui stoFtte oVer een. J~ngte van
lUoei1ijkhed~n bij de 911(lerhande!.ill,g'ell
WQQd, ~rs.~imp$O~s ~dvoca~t 'rheodore
Jouhaux, dIe de vergaderlng preslde~rde, 5% meter en een dleptevan twee meter
G()ddard e,n een klerk~ijn.
.
Lon den,' 8 Dee. (Havas). Offl- protesteetde tegen het optreden der in.
Terwijl de piloot en de ,radio-man op
Fransche regeerlng, waardoor Compartys
De "Gnelsenau" werd weggesleept en
cieele
kringen verklaren, dat Oiano en
he't vlie'gveld bleven, reden: de passagiers' ,13 e ,r 1 .iJ l,1, .7 Qec.(Tr.an~o~ean).
Lis s a. bon, ,9 Dec. (Rcuter).
nlet' naar Frankrijkhad kunnen Iko~eh. getneerd vQOr eell onderzoek naar de
per auto .naar ¥arseille.·
H~t p'J'<>qest~!J~l1 qenJoo~~h~~ stud~nt Drummond gisteravond de v~oru.i~zich
Veertig
personen werden gedoo(l en m~r
au
verl<laarde'
verdeI',
dat
het
het
tehvan e,en; gentiemens agreement ten
: D'W.1{1 rrfl:nk,fu~ter, die In net beain van aanzlen van de MlddeIlandsche Zee be- recht del' arbeidersklasse Is niet langer beJt<?nwn. scqade.
AAR CJ\NNES
dan
honderdgewond
~p een biJe~n.
N
; dlt ja'ar den gouwl~14~r {ler )1a~ionaall:
nelltraal te blijven fn het Spa~nsch con..
WEDEROM EEN DUITSCHER
komst van ~e KathoUeke vereeriiglng
spraken.
,
Mar s ellIe, 8 Dec. (Reuter). sodal1stische partij In Zwltserlaq,dWHfUct en de ravlta11leering der nationaUsG};4R8~STeJ;6D
Leiria, toen he~ ~~49~I~el)ouw waar men
Er zijn nog vele mO'eilijkheden te over- ten door Frankrijk te blijven belettell.
De drte pas~giers van ~e "my~tery llel m G4-stl~ff verm~rdde, ~al Woens~ag
Verdaeht van spionnage
vergaderde. instortte ten gevolge van
plane" l'eden 's avonds te veertlen ml- a.s. in de groote raadszaal va,n de ,recht- wimten alvorel1S het laatstg- stadium del'
Jouhaux wees erop, dat de Britsche en
9l1de,rhandelirigen zal zijn' bereikt.
Zweedsche arbeiders deze posltie beter
nuten VOOl' acht naar Cannes.
bank ,~ll ,Onl1f aan,Vil.nge~.
(T
)
\Dverbelasting.
De meeste ~Jachtoffer:l
.
B. e r 1 ij n ,7e D
c.
ransoeean .'
.
~anv!:\pk~lijk Ull1 ~e b~hl'n~~l1ng ,van
begrijpen, hetgeen werd aangetoond door Wederom
wel'Q:
een
Ouitsch
onderdaan,
\~ar~l)
vro~we~~
en kU~~le!e~~.
'
de zaa,}{ plaf\'~h.ebb~n hl .~~ gewone
he~ jongste bes1uIt van het' tnternatio~
Verklaring van
ql~
JnSQvJet':'Ruslapd
werkzaam
was
als
OVERSTROOl\llNGEN
IN
KLEIN-AZI~
l'echtsz~al, <l9ch het aantal personen,
nale Verbond van Vakvereenlglngen. '
. ,.
".
.
, <tat het pr~'~$ w~n~chthlj te w'onen, is
'I
Brownlow
"
Wat het binnenland betr~tt'::"- 'zelde wegenpou\Vkundlg ingenieur, ge~ures
V~~KI~ZINGEN IN TSJ~CHO:"
A n It a r
7: Dec;. (rrransocean). Ten Jouhaux - doen zich twee et:nstige ,teerd, terwljl 'zljn ecl}tgtmoote tevens in
zoo, grOQt~ dat tot h~t gebruik <l~f ~roo,
" , . SL'O)VAKtJJ4; ",
,..
hechtenisw~r4
gel1oplen.
De
arrestatle
l\lRS. SIlU'pSON VOORLOOPIG NI-iT ' tete zaal werd besl()teh~
. gevolge van d~ voortdurende wolkbreu- vraagstul,{ken voor, n.l. de verpllchte arNAAR LONDEN
'
200a18 Pltm. weet w~s Franktuf'ter ~tu- ken der laatste dagen hag, aan de Zuid- bitrage, welke noodig is geworden door geschiedde te Lenhlgrad, waar' beiden
!? r a a g, '1 D~c. (Havas),. De g~
Can n e's, 8 nee. (Reuter). Loa:d d~nt in de' medicljneh ,en heeft hiJ ~q9 kust van l{lein-Azie een over~troomings het .:b es.1V i,t 4,er werkg~wer$ P,IP .~~ ond~J' thans aan' een krulsverhoor worden on- ~et:nit~ra4dsverkiezi~gen in 186 Tsje'cfiod~rwprpen.
'
Brownlow deeille Dinsdagavo)~d med~; weI t~ Uipzig als teFrankfort aid M~in ramp v~n groote afmetingen pl'aats.
naildeJingen voor de collectieve arbelds·
slowaaksche' geuieeri'ten hebben ~e'eri '~...
De proVhlCie Adana -heert de grootste overeenkomsten af te breken en vOQr~ 'Volgens off1cIeele SOv}et-kringen wor- langrijke' wUzlging gebracht, behaiVe d'~t
dat de jul'idische adviseUf' V~l1 ~Irs. gestuqeerd. alj is een :zopn eh een ldelnq,~n.
p~lden
verdacht
'Ian
spionnage
en
schade geleden,' aangezien een gro<?t ge genwcJ'aM~erJng ;van )le't .~takjhrgs~
Simpson, die uit l\Iarseille airivee...de,op zoon van fflpbUnen.'
.
de communisteil een aantal zetel~ heb~
eigen voorstel was gekomen te .. be$vr~- ' rrankfllr~er heef~ steeQs 'ontkend ,me· deel der provincie ten ,gevo!ge van het f,ecp.,t ,t~r VOOT~~Rl)1Ing p~t pe $ta~lptI~ c<mtra-revolutionnaire actlviteit.
ben verloren.
puHen haar oevers tre<ien van de brekers ,wederom t,en. ~he'eJe v,e~'~cljiJking van de details vall dell verk90p v,afl deplichtlg~n ,W h~bb~n '~ehad"
'oDe Deutsche S~deten Partel heef~
P~,Q pER NATIONALE SOLIDARlTEIT
,
•
"
Seihun-rivier is overstroomd. terwijl de
het huis van l\ll's. Simpson in 'L(m·
bl!jltba~r h~ar culininatIe-punt ber~lkt:
stad Adana geheel van de buitenwereld
Qpb~engst grooter dan vorig jaar
den, daar l\Irs. Sinlpso~l pl~t VOOfllelllel\S,
Pe l;O,mmuJ1J~t.lsche Senator Marcel
Zij heeft in bepaalde stederu' enkele #f~
is afgesneden.
' Ca.chip. v~l'Ida~rqe, p,at ,Q.~ r~g,eef~Jlst~j·
is binnen afziellbareil (ijd .la;.\r'
gn'-:
Ii r 1 ij n, 7 Dec. (Transocean). tels ge\y(m:~en, doch Inyeie. dorperi,9~~
rn ge straten del' stad staat het wa- debs het de~a,t in de ~~p1e,.. gee~ ern- HP,t, minlsterle van Propaganda maakt tot . dusverre' als prQ-Hen1eIn' r werdei\
gelsche hoofdstadtenlg te keereJl."
ter twee meter hoog en nieer dan 600 sti~ argument had aan~evoerd ten gun~te bekend dat QP den "dag der nationale he~chouwd; glngeh verscheidene' zet'elii
hulzen zljn weggespoeld of vernleld.Het yap. de n:on-wtetvent1e-~l1tiek.
"
,sol~4aiJteitlJ (Zaterdag 5 dezer) in ge- v?or ~~dete~-Du~~c~ers veflo~en. ,
~E{\ANSL~G ,()f il)~GJt~r.J£
Lastige Pe.rsm,u$J<,ie"te,f.I
aantal dooden, dat reeds verschetdene
:II
Volgen~ Gacp'n WflS ,Q.~ v.er~lal'1ng V~ll heel Duitschland 5.363.267 mark 'werd
honderden bedraagt, neemt met den Blum, qat d~" ~r~t~ }l1~e:rd~rp~J4 <Je.:r i~~e?\lJl1eld ten behoeve van het fonds
1\IRS. SIMPSON ,UEKLMGr ZI~U
tP~HUe ~eelt nld~Jezle ..
~
If a ~ g, ',? Pe9· rrran.s~~~nl. ,,~,.,~
<lag'toe. Meer dan 30.000 personen zijn Fransche nat,i~ - voor daze politiek ,iou d,e:l" Winterhilfe. Dlt"ls ruim 31 % meer
C a Ii n e s, 8 Dec. (lI~vas). l\f,rs. Simp~~~~~t~n-peuts~he. ,P;utel Y.', erkr,"¢,e,K ~.> ~
, , danverleden jaar.
dakloos. Geraamd wordt. dat de schade zijn,' nl,et j u l s t . '
B
r
U
sse
1,
7
Pee.
(l{avM).
De
~rl
dens de gen1eentera~dsy~rkiez1n~eil ' ~
son, die nog steeds rust boudt in de viila
meer
dan
3
mi~lloen
Turks'che
ponden
absolute Iheerderheld in aUe 53 distrM;;
,)Lou Viei" klaagde over de ~r,maJ1elit~ 111ll1eele pollt1e stelt,een oridetWek in ~eqraagt.
,
IJ~~~LP~~ AANaEN.Q~~N
QVERNAl)IE V#)N ANGOLA?
ten v';ln Tsjec~oslo~al;<ij~, w~ar het
IJclegering van de villa. door jour.l~U~tell, naar de khlcht ytln den lei~er ~er Re'E~n p~nIek heerscht In de stad, door..
Dultsche el~inent ove·rheerschend'ls. '
en fotografen. Zij overweegt naarlti.\Ue xistep. Le9npe~reli~. datJl~' afloop van dat de overstroomillg zoo plotseling
'f~genspraak
vaq.
J>uitenlandsehe
Par Ij s, '1 pee. (Havas). Het In·
de bljeenkom,st te H~l een schot op ~ijn
VQIgens 'de pUbllciteit.safde~llng der
tc vertrekken, wa~llleer dlt voortdJlurt.
berlehten
plaatshad dat de bevolking niet den tijd ter,naUon,ale Verbondv~n Vakvereenl~
auto ZQU zijn gel()st.'
Sud~p.ten-Peutsche 'Partel zljn van ·tn
had de stad te ontrulmen en tevens als gingen en de SoclaUS't1sCh~ Arbelders In,B ~ r I ij n, 8 Dec. (Transocean). De be?()el~e Q1stri~ten wQnende TsJeqho~~p'.
Can n e s,8 Dec. (Reuter). Lor d
Gee n del'
p 0 ~ i t l e - b e- gevol-g van het feit, dat aIle wegen, ternatlon~l~ hield~n .thans een gemeen- beJ'ichten In de buitenlandsche pers, w~akscb~ ·~r~ep~n ,klaG~t~n; l>inn~u).~~
B row n low, die k a mer tl e e r a m b ten, d 1 ~ d ~ aut 0 t lj- spoorwegen en ook de telegrafische en schappelijke 'lergaderlng te Parijs onder v9lgens welke Portug~esch-Dultsche on- kome,n. datde verkiezingen niet op vql..
, I s van den K 0 n ! n g, v e r- de n s de ,v er ,ga d e r i n g b e- tele,fonische verbindingen vernield zijn. voorzitterschap van, SIr Walter Citrl,~'e. derhandeUngen 'gaande zijn voor de komeil eerlljk¢ wiJze hebben plaat.sgehad
De Fransche organisaties werden ver- 9verdracht van Angola, aan Duitsch- en qat stemmen werden gekoeht, dQQr
k I a a r d e, d a t mrs. S imp son w a a k ten, 'h eel t 1.em a'n d Hie{doo~ worden de pogingen om' de
' t o t de Kerstdagen t'e d~n wagen zl~n naderen bev01khlg der stad huIp te verleenen tegenwoordlgd door Bfac~e; f..9nguet, lan<J, WOi'denln welingelichte kringen de I>~i~ch~ 9 rg:).llisatle, v90~-al 'In 91'8- .
~verac, Zyromskl en Jouhaux,'
' categodsch tegenge-sproken,
o fee' n s c hot z 1 e n 1 0 f? sen, ernstlg bemoelliJkt.
9 ~ n 11\ e s b I iJ f t.
tricten, ~~~~ yt;~e ~~rl,dOQzep. ~ij~, , ~
"

j

•

tlonales moeten samenwerken In: haar

'poglngen de ravltallleerlng der spaan(Telepammen van het Alg. Ned. Ind.
sche nationallsten te beletten en alle
Persbureau Aneta).
arbetders-organlsattes worden uttgenoodlgd deze ravltatlleerlng ,~Qt alle "haflr'
ten' dlenste staande middelen. te voor-:
'IIMoreele seheurinq" in , komen en hiervoor natlonale coordlnaRECEPTIE DUITSCIIE GEZANT
tle-commlssles in te stellen.
:Volksfront
Den: H a a g, 8 Dec. De Konin"De handhaving van denvrede v,er- gin, 'Prlnses juliana en 'Prins' Bernhard
langt
van
de
dernocratle
dat
ziJ
zlch
met
bezocbten hedena yond de receptle, die
IIOUDING D.ER CO!\l1lI.UN.IS)',EN
, kracht tegen de fasc1stische chantage ~e 0l.\itsc~e gezant te hunner eere heeft
'
,
,
Par ij s, 7. Dec. (Transocean). Geen en bedreigingen verzet".
.gegeven. Dj3 vorstelljke personen ververheldering van de polttteke ,sltl.laUe In:
Frankrlji{ Is nog rnerkbaar, hoewel de'
onderhandellngen achter de· schermen
voor <litdoel op kraehtlge wijze worden
voortgezet.
)

Lon den. 9 Dec. (Reuear), Baldwin
keerde '0111 11 uur' ts avonds ill

bij den Koning op Fort Belvedere, Wq.qr h~j'~~ hol] zes
'arriveerde.
Hij werd vergezeld van Mon,c{<ton, ,den rechtsqeIeerden rcodsmon van het hertoqdom Cornwall, en den
por ticulieren secretcris von den Hertog van York, Sir
Eric Mieville.
, De hertog van Kent bevindt zich ook nog te Fort
I
I
;
Belvedere.
De auto.van den Hertog von I!Yorl< ,a,rriveerde te
holf zeven J doch het was niet m9ge,~ijls d~n inz;irtende
te identificeeren.
"
'
" 'Yerklaard wordt, dqt ,Bak'yiin n,oh~r ,dJner qa,o,r.
\Down,ingstree~ ~o.l 0 ter~g~eert" Hedenavond hebben
geen verdere, besprekingen plaa~s.! ~org~'l~cht~~d
,wordt om 11 uur de wekelijksche Kablnetszlttl.ng gehouden. De' particuli~re secretqris van den Koning,
MqJoor AJ,exander Har.dinge, re~q h~~~n,aY9nd x~n~het
B,uckingham Palace naar hat ,Lambeth'Pola'ca voo.reen
onderhoud' met den aartsb,i~$chqp yon CCJriterb~ry.

Politieke .situctie in
Prcnkrijk , ).
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BATAVlAAS:CB NIEUWSBLAD van Woensdag 9 December 1936 - TWEEDE BLAD
,
llet Verre Oosten

Afzonderlijk Catalaansch leger, opqericht

Het incident te Tsing Tao

In afwachting van het offensief

TERUG'fREKKING DER JAPANSCIIE
"
MARINIERS?

te Barcelona, Antonoff Dvsejenko, die
tevens practisch opperbevelhebber is van
de Roode vloot in de 1\Uddellandsche

Weinig activiteit van weerszijden

zee,

De ; Conseilzittinq

lIet bIad verklaart dat uit de uit Barcelona ontvangen Inllchtlngen blijkt,
dat de invloed van de Komintern 'nlet
aileen op de' Catalaansche regeerlng,
doch ook op de Spaansche roode vloot,
dagelijks toeneemt,

S a I a man c a, 8 Dec. (Transocean). (I-let hoofdkwortier der :Witten rneldt, dot een aanval der Rooden
op Belchite in Aragon is afgeslagen. Acht mitrailleurs
werden bij dit treffen buitgemaakt.
'
Aan de fronten te Logrono, Polencio en Villarcayo
zijn de operoties tot stilstandgekomen, terwijl te Mon
Dragon en Orduna hevig artillerie- en geweerYuur
gaande is.
'Van het front bi] Madrid is niets bijzonders te melden. De vliegers der nctlonolisten bombardeerden ean
batterij der regeeringstroepen te Villa Real in de provincie AIQva. Te Torrijos zijn twee vliedtuiqen der
Rooden neergeschoten.'
'
, Ten Oosten van Granada worden twee kononnen
de\rRooden .door een bombardement uit de lucht vernield. Nabij Sevilla werd een vliegtuig der regeering

neerqeschoten.

Het blad meldt verder, dat de lJconsulgenejaal" ten. zeerste gealarmeerd is
door de bedrelging van generaal Franco
de roode Spaansche, havens in de Middellandsche Zee te zullen blokkeeren, te
meer daar hij de verbinding over zee
met Sovjet-Rusland intact wenscht te
houden daar ernstlge meenlngsverschlllen zijn gerezen tusschen hemzelf en
de invloedrijke Partido Obrero trntncccion Marxista (P.O.U.M.), die Trotzky-istlsche tendensen heeften bezwaar
maakt tegen de dlctatortale houdlng van
ovsejenko.
'

1

Catalaansch Leger

I.
Spaansehe
troepen

.
thans

t

'j

hebben
zeer e Il den van de koude. Op de
De
foto ziet men, hoe op den weg tus schen Carabanchel en Quatro- Vientos de soldaten van de' wacht zich warmen,

De . natlonalistische regeerlng verzeEVACUATIE VAN MADRID
kert dat bedoelde zone, welke steeds door
de natlonalistische artillerie werd geVoedselgebrek wordt nljpend
spaard en waarop de natlonaltstlsche
Par ii' s, 7 Dec. (Transocean). De
vllegtulgen geen aanvalIen ondernamen,
door de rooden voor militaire doelelnden communlstische ,jeugdorganisatie heett,
wor'dt gebruikt, o.a. voor het drlllen van zooals hedenavond door "Union Radio"
recruten,
.
omgeroepen werd, de evacuatle van
Madrid ter hand genomen en aIle geVerklaard wordt, dab de natlonallstl- zinshootden een schrijven doen toekosche vllegers hebben waargenomen, dat men waarinverzecht wordt hun kinin de neutrale zone dagelijks .verschel- deren door het hootdkwartler van de
dene dulzenden recruten worden gedrlld. jeugdorganlsatie onmtddellijk naar Valencia te laten zenden. In het omroepberlcht wordt gezegd dat het slapen in
EDEN ~LIJFT TIIUIS
de stations en tunnels der .ondergrond,sche spoorweg door practisch aHe ge.L 0 n den, 8 Dec. (Reuter). Ed en zinl1en m.oet ophouden. Het omroepstabesloot de zltting van tien van de syndicallstische vakvereenlden Consei1 n l e t bil' ging, ,,Radio Telegrafos" de'elt mede dat
te ,wonen. :Engeland zal de evacuatle van Madrid z.oo spoedig moo p d e
zit tin g
v e r t e- gel1jk voltooid moet werden aangezien
g e n woo r'd 1 g d
w 0 r den de bevolking in verbandmet de voedseld 0 0 r e r a n b 0 r n. e.
schaarschte met langer ,van het noodige
kan worden voorzlen, terw1jl voor de toekomst evenmin voor een voldoende voedOm de Interventie'
selverstrekking ingestaan kan worden.

VERKLARINGEN VAN EDEN

FRANSCn VLIEGTUIG NEERGESCIIOTEN
1\1 a d rid, 8 Dec. (Reuter). Een watervliegtuig in, dienst van de Fransche
am'bassade werd tusschen Madrhl en
Toulouse te Pasatrana neergeschotell.
Twee journalisten en een vertegenwoordiger der RI. K. Kerk werden. gewond.
DE K01\IINTERN WERFT

•
1\1 a d rid, 8 Dec. (Reuter). De ar·
tillede der nationalisten ving kort voor
lluddernacht een nieuw bombardement
op de h.oofdstad aau. Verscheidene groo\.
te granaten klvamen neer in Ide hoord·
stdten en llabij de Britsche ambassade.
Een nieuwe gr.oote aanval d~t llationalen op de hoofdstad wordt elk oogen"
bIlk verwach t.
SCIIErj'NENDE HAND VAN DEN
KRIJG

Par ij s, 7 Dec. (Tr~&ocean). Volgens "Le Figaro" beschouwde Leon
Trotzky Barcelona als mogelijke
vluchthavell en deed hi] een pogmg
On1 toestemming teverkrijgen om
naar Catalonie te kOlllen.

Par ij s, 7 Dec. (Transocean) . Met
het oog op het gevaar, waarin deschllderijen in het Pradomuseum te Madrid,
waaronder enkele wereldberoemde stukken, verkeeren In verband met de voortdurende bombardementen uit' de lucht
hebben de autoriteiten van de hoofdstad het meerendeel. van de w"aardevolle
kustwerken naar Valencia opgezonden.
Ver~heldene vrachtauto's
met deze
kostbare schlJderiJen :Zijn vandaag al·
daar aangekomen.

Ook al'. actie in

De Sovjet-vertegenwoordiger aldaar,
Antonof! Ovsejenko,
heeft echter
gedrelgd den Sovjet..;steun ill te trekken, wanneer het verzoek .van Trotzky zou Worden ingewUUgd, met het gevol'g dat toteen weig~ring werd besloten.-

.MOSCi\RDO TE SAN SEBASTIAN

Par ij s, 8 Dec. (Transocean). De verHet blad verklaart verder, dat zich
dediger'van het <Alcazar, genera-al Mos- l~ng2amerhand een conflict ontwikkelt'
cardo, arriveerde 7 de'Zer te San SebasgtWolge van het bolnbardement op Gua- tian. Radio sevilla meldt heden een tusschen de Catalaansche anarchisten
en de communistel1', daar eerstgenoemdalajara door drie en twintig bommen- nieuwel\ luchtaanval Op :Madrid.
den gekant zijn tegen de indringing van
werpers der.l1atlonalen is het oude pahet buitenlandsche element.
leis van den hertog Del Il1fan~ Deo ge,M a d rId,

Sovjet-invloed in :Spanje

Moreel (f~r troepen ver;
mindert

l\USBRUIK DER NEUTRALE ZoNE
Protest der Witte

rege~rillg

Sal· a man c a, 7 Dec... (Transocean). De l1ationallstlsche regeering te
Sal;;1manca heeft een krachtig protest
ultgegeven' tegen het mlsbruiken der·
neutrale wne, welke te Madrid werd inge~teld ten behoeve van vrouwen, kinderen en andere non-combattanten, voor
militaire doeleinden' door de rooden.

.1I;ollga~ije

S han g h a i, 8 Dec. (Shanghai
Radio). Een bevredigende regellng van
het incident te Tsing Tao, dat 6 dezer
werd geschapen door de landing van
Japansche marlnlers kan elk oogenbllk
verwacht worden. Er hebben thans n.l.
onderhandelingen plaats, die r~eds twee
dagen duren tusschen den burgemeester
Shen Hung Lieh en de Japansche autoriteiten te Tsing Tao.
Nadat Sheri de Japansche eischen had
terug gewezen, had 8 dezer een vierde
onderhoud plaats tusschen Shen en de
Japansche autoriteiten 'tijdens hetwelk
de Japanners hun houdlng wiJzigden.
Men kwam overeen, da t zoodra de
normale .toestand in de Japansche fabrieken hersteld zou zijn, de Japansche
marlnlers zich zouden terugtrekken.
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VER.MIJDING VAN EEN CONFLICT

T 0 k 1 0, 8 Dec. (Demel). De correspondent te Tsing Tao van de ;,Asahl
Shimbun", meldt, dat de staklngsbeweging in de Japansche .fabrleken wordt
geleld door locale organlsatles van. de
Kuo Min Tang in samenwerking met de
ambtenaren en van het gemeentebestuur
van Tsing Tao. De correspondent merkt
op, dat de normale toestand terugkeerf
nu de burgemeester Shen de antl-Japansche agitatoren in bedwang heeft.
De Japansche autoriteiten verzochten de
terugtrekking der Chineesche landingsdivisie Iter vermljdlng van een conflict
met de Japanscl,1e.
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tlet Vlootverdrag vah
Washington t '
INVLOED OP ML\CHTSVERIIOUDING
IN DEN PACIFIC

, Lon den, 7 Dec. (Transooean).
Het vraagstuk van de maohtsverhoudingen in de Pacific zal over 3 weken opnleuw acuut worden-wanneer het Vlootverdrag van Washington expireert.
De "Evening Standard" wijdt een artikel aan \ dit actueele onderwerp en
wijst er op dat de Britsche Regeering
Japan en de Vereenigde Staten twee
maanden geleden voorgesteld heeft de
be'palingen ten aanzien van de versterkingen in de Pacific op zijn minst genomen ten deele te handhaven.
Het antwoord da t Washington roezond
was .niet geheel en al gunstig en tot
of> het oogenbUk heeft 'Japan gewelgerd zich bloot te geven. Het is een welbekend feit dat Japan de Engelsche
vlootbasis te Singapore en de. Amerl·
kaansche basis te Hawaii als een bedreiging voor zijil. veillgheid beschouwt.
Het dagblad is van meening dat een
nieuw tij~erk in de vlootgeschiedenis
van de Pacific zijn fntrede zal doen
met het afloopen van het Washlngtonverdrag, hoewel Japan zeker zich ervan
bewust moet zijn van het felt dat zooweI Engeland als j\merika meer. gelden
voor versterkingen in de Pacific ter beschikking hebben dan Japan zelf.
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8 Dec. (Havas). Ten

heel vernield. Meer dan twintlg personen werden gedood en velen gewond,
.
( '
meerendeels vreuwen en kinderen.
Neemt dagelijks toe .
Het ziekenhuis en vele andere gebouwen zijn' zwaar beoohadigd. u~t Bilbao
wordt gemeld, dat de regeeringstroepen GEIIEELE SPAANSCIIEt VLOOT ONDER
vijt K.M. vorderden in het district OrRUSSISClIE OFFICIEREN?
duna ten ZUlden'van Sobrehaya. Zij bezetten steflke strateglsche posities bij
Par ij s,
7 Dec. (Transocean).lIet
het dorp Carde.
dagblad "Le 1\Iatill" publiceert sensationeele onthullingen over. de activlteit van
den SovJet-Russischen "consu!-gelleraal"

.,

.'.:',

IIET JAPANSCJI-DUrrSCIIE PACT
Berlijn wenscht betrekkingen met
China te bestelldigen

B e r 1 ij n, 8 Dec. (Havas). Von
Neura th· legde tegenover den Cll'iheeschen ambassadeur geruststellel1de verklaringen af inzake de Japal1sch-Duitsche overeenkomst. HiJ verklaarde, dat
de overeenkomst geenszins regen China
is gericht en dat de Chineesch-Duitsche
vriendschap onaangetast blijft.
Von Neurath voegde eraan toe,' dat
de activiteit der commissies,. wa~rin in
het aanvullend protocol wordt voorzien,
zich niet uitstrek't tot gebieden huiten
Japan en Duitschland.

G e n eve, 8 Dec. (Havas). De
buHengewone Conseilzitting, die 10 dezer aanvangt en door den ambassadeuf
van Chili ~ Londen, Edwards,. wordt
gepresideerd, zal door slechts twee ministers v'an buitenlandsche ~ken, n.1.
Del Vayo van SpanJe en Sandler van
Zweden worden bijgewoond. I t a lie
e n
t wee
Z u 1 .d- A mer 1k 'a a n s c h e
s It ate n
n. 1.
B' 0 I i v 1 a
e n E e u a. d 0 r z u Ilen n i e t
v e r t e g e "n woo rdIg d z ij n.
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GEVAAR VOOR EPIDE~UE~N

Sal a man c a,
7 DeC. (Transocean). Volgens' It.e Salamanca ontvangell berichten van het Madrlleensche
front was hetbombardement op Madrid,
dat gisteren plaatshad en waaraan werd
deelgenomen door 30 llat\ol1allstische
vllegtulgen een del' heftigste sede~t den
aanvang van het beleg der hoofdstad'.
BelangriJke materieele schade werd door
dit bombardement aangericht.

f .

i'

EEN DROOM WERD WI:RKELIJKHEID.
I
.
.
Erres K.Y. 221 ; ..• vrucht van welen;.,'
schap, techniek en ervaring, geeft U een'
weergave van buitengewone schoonheid.·
De teerste nuances van vioolspel, zoowel'
als de machtigste klankenreeksen vaneen'
grootsche symphonie worden volkomen
natuurgetrouw overgebracht Met de Erres·
K. Y. 221 bent U thuis, uit. D~ aesthetische'
vorm van de luxe kastuitge~oerd in gepo·
litoerd notenhout en ingelegd· met palissan.
der draagt daar het hare toe bij. B.ij de luxe
en schoonheid van deze ka'sf '~ast avond·
toilet en menig feestavondje met Uw' vrienden .of kennissen zal er door worden opge·
luisterd. - De Erres K. Y. 221 is geheeJ
Nederlandsch fabrikaat, kost f 31 O. - en
wordt geimporteerd door

Tallooze bom~en werqen geworpen op
de krachtlg versterkte gebouwen in de
nabijheid van den. wol~enkrabber der
tele!oon- en telegraaf-maatschappij, die
zeIt echter door de ,natlol1allstische
bommenwerpers gespaard werd.
Oisteren hadden in de verschillende
seot.oren van het front vrijwelgeen gevechten plaats en tallooze rooden maakten van deze sUIte gebl'uik om naar de
nationallsten te deserteeren.

/

De teekeuen, dat het moreel der
roode troepen suel aan bet verminderen is, llemen toe en zeUs het offleleele orgaan der Spaansehe eommuulstische partij ,,1\Iundo Obrero,i
is gedwongen toe te gevel1,· dat de
gebeurtenissen der laatste dagen' het
gevaar vo.or den val van lUadrid

sterk hebben dQen' toenemen.
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BATAVIAASCH NIEUWSBLAD van \Vo.ensdag 9 ,Decenther 1930 - 'i'WEEDE BLAD
t% ObI. N..I. IJYP,
Bank
1%% ObI. N.!; Hyp.
Bank
5% ObI. N.I. Hyp.
Bank
.
6 % ObI. N.l. !:typo
Bank
4% ObI. Oem. Cr.

Handel en Nijverheid
Beurs te AUlsterdaUl
S lot k 0 e r sen

(Ei~en

Beurs te Batavia

Dienst)

Bank

torrtcieete koersen, nadruk verboden)

8 Dec.

5% ObUg. Gem. Cr.

OFF. NOTEERINGEN TE BATAVIll.

Beurs-Ovq~~ichten
OJ) meeste beurzen een geunlmeerde stemming
1001/4 101

,

Bank
5'% ObI. p. Randoe
7% ObI. p. Randoe
7 "'.. ObI. P. Randoe

Nabeurs

0
slot 0 / 0 DajeunManggoeng
6%
C'\rumby .).
Kol, !Bank
67-67~ 67~-67%
6% Obi. MandJIing
A'dam Rubber
280
6,% Obi. BOdJ. Dauu
100
tnternatlo
166311 6%,
Juliana
Band. Klnine
405
405
4% % obl. 0 Bat.
N. I.· Spoor'
55~ 5 io 001. Gem. Bat
Deli Spoor
105%
105% 6% Obi. Gem. Mr.
. C<A'nelis
Sem. Cher. Tr.
32311
Sem. Joana
20%-21lJt,
21Y4 IH!t% ObI. ,Oem. But-,
tenzorg
Serajoedal
20'11 4 % ObI. Gem. Band.
100 101
Kon.OlIe
393
41' 3% ObI. Gem. Sem.
Cities Service
$ 2Ya 5% ObI. Gem. Sem.
Anaconda fR. II)
$ 35%-35%
4'h% Obi. Gem. soer.
4%% I. L. '31
100~ 5% ObI. C. Soer.
5%% ObI. O. P'bang
4% r. L. '34a a f 100
100%
0% % ObI. Gem. T. en
4% r. L. '34 (3e L.) f 100 100~
Pekalongan
7% Pasir Randoe
102
6% ObI. Howl des
••
6% Hotel des Tndes
101
.
Inde.s
101112
Basllam
109~-109%
S lot k 0 e r sen (Aneta)
5 % ObI. Pr.' Hotel
100 101
Boekit Lawang
151-151~
8~
Hot. Homann
6% " Djocja Hot.
7 Dec. 8 Dec.
5,% ObI. Java Hotel
80
4¥:!% Indie 1931
100%
100%
6%
u
Plantentuin
9
Dec.
4% Indie 1934
Ie leening
100~
100~
Visser en Co.
4% ):ndie 1934a
50
100~
100%
gel1aan:
Ned. I;loyd
5¥:!% Young ~m. verkI.) '22~
21311
JasUUlJ,)
Amsterdam Bank
152
152
Tagal Pro Veer
Javasche Bank
fergde Pro Veer
Koloniale Hank
67~
67%
Sem. Stb. Pr. Yr.
Ned. ,Bank Cert.
185
186~
Ind. Bl. Yr. Veem
N. I. Escompto
, 99
99
N1llmU B/O
JaVMClle Data
295 300
, Handelsbank
Hotel des Jndes
139CenU. N. H. MU.
138
. 165 le9
Pro Hotel
•
Handelsbank
N. H. M.
161
166
Stroohoeden Veem
Ito!. Bank
A.K. U.
47 311
46~
WonIng Mil.
AQ1Bt. Bank
Calve, Cert.
80~
80311 ROtt. Bank
Incassobank
Philips
266
267
Vel9drome
Escompto ,'und.
UnlIever
154
154~
H. V. A.'
Cities service
3
3
Amat. Rubber
Cultures
Shel Union
20~
205/ 18 CUlt. MU. Vont.
Shell Union Cum. pre!.
94%
94lJt Internatlo
Ardjoena
96
98'
U. S. Ste'el
56%
56% Lindeteve.s
Clew. Boeklt Lawang 151 3/ t 15P/2
Band.
Kinint
Anaconda
Pre!. Bcekit Lawang - , 160
36%
36%
Unit
BodJong Datar Oaw, 110 1131/ 2 Bethlehem Steel
53~
53
Jllpanl1jn
BasHam
110. 111lIt ~ontgomery VVard
49%
49% Rott. Lloyd
Dajeuh Manggoeng
23J
Intern. :.Nickel
46¥:!
46~
K. P. M.
Gedeh
140 150
General Electric
3813 / 18 38% 8t MU. NedE:rl.
Malabar
280
Standard Brands
12.5/10 N, I.8poor
12%
Perbawatie
'150
Dell
Spoor
General ,Motors
107
523/ 18
52%
Pasir ealam
150
33
Kennecott Copper
43¥:!
Pre!. Pasir Randoe t 05
437/ 1& 81m. Oher. Tr.
1
a,m. Joana Tr.
213/4 22 / 4
Borsumij
RadJamandala
'179%
145
179% Ke<lli'l
78, 8ura. RUbber
71
Tr.
Internatio
245 2521/ 2
169
168lJt t::SeraJoedal '.rr.
Soemadra
1101i 2
Lindeteves
97
Ba\, Verk.' MU.
Soerowinangoen
2193/~
225
1
AIg. Exploratle
169 ,4 168
Malang Tr.
55
Tjisaroenl
285 290
Billiton 2de rubriek
0Qa1 Java Tram
500
501
T,jilentap
205 220
Koninklij ke OUe
397%
398% 8lmall
..
'lot
Java.-{''hina-Japan--Lijn
65 .
64%
Slotkoersen
,RtdJ. ~bong
Kon. Paketvaart Mij. ' 140
140~
.....
'
no
Scheepvaart Unie
90%
91% Imnl'
(To t 12.20 u u r)
, 153 158'
'
Sem. Stooinboot & ·Pr.
201
202
It
to lOt
Cult. Mij. Vorstenlanden 32~
31
200 220
Escompto
Moeara Slpongi
H. V.A.
425%
215
425¥:!
..
OJ
•
UO
Sem. Cherlbon
Arendsburg
, 400
SWiOOn 13
Dellspoor
Almem
Dell Bat. Tabak
237%
237~
Kediri-St.
100
. 301¥:! Bengkalll
Dell Mij.
303
140 150 , Serajoedaf
zuid-Bantam
Oostkust
66
64
Emni
.. '
• 1&1
Senembah
264
262
Exploratie
BUilton 2e rubriek
\ .
Malabar Thee
280
Cities ServIce
Tarakan
Michiels Arnold
171
Kon. OUe
Internatlo
400
Amsterdam Rubber
OJ
u A. 100
285lJt 284%
Bali
en Lombok
1671/ 4170
Alg~ Expl. MlJ.
Bandar Rubber
212
207
Leening '31
263
267
PhlUps
Sumatra Rubber
249y:!
244
Stroohoeden Veem
27/ 8 2!r>:16Oitiea service
Malang Tram
57
35
'J71/ 2 Gebeo.
"
Pref.
Serajoedal Tram
20¥:!
Kon. aIle
20 1/ 4
8hel1 Onion $
Besoeki Tabak
123
124
BasHam
td.
pref.
Nisu
135~
133% Cor, TnIst Sh.
Bodjong Datat
10()7/18 10Q9/l')
4% Nederland
~ 10 511. $ distr.
7
3% Nederland 1936
98~
98 / 18 Corper.., Trust Sh.
(N a 1 2 20 u u r)
"-r' 10 sh. $ ace.
Robaver
134%
Trust Sh.
Incassobank
107lJt Corpor~
68
Ko!. Bank
A. 100 ah. S
Javasche Cultuur
167
264
Philips
Bethieh. St. Corp.
Waisumatra
208
208
31 311
Montg. Ward en Co
Vorstenl.
Vico
214
213¥:! Int. Nickel Cy .
199-199'12
Stoomboot.
Gen. Motors Corp.
Oandasoll
134
100
Soemadra
38'/3
39'/,
Gen. Electr. Cy
Pangheotan '
1
36
Anaconda O. M.
36 /i , Pasir Nangka
Standard Brands
123/ 8
Continental Oil
2913/ 16 2{}l3/16 Kenne~ott Copper
43
, llcurs te New-York
Comm. Amer. Smelting
72 311
71~
561/ 4
U.8" 8.
9/18
111
Chrysler Corp.
95
95 / 18 Gas MU.
'
(Van Aneta-Reuter)
200 204
BengkaUs Expl. Mij.
Gas MU. Nat. bel.
Corp. 'IT. (mod. distr.
Anlem
.
7 Dec. 8 Dec.
Aniem Nat. bez.
type)
100
SOlo
Elect1'.
MU.
UnionPaclfic (cert.
3%
3%
193 1971/ 3 'Cities Service
Gebeo
gewone aandeelen)
95
26%
Shell Union
',
26
33 35
,BanJoemM Electr.
Jasumij
40
(~
74'14
U. S. Steel
74%
Sum. Electr. Mij.
-:Cert. 6% Cities Service
70
Ball en L. El~tr.
47%
Ant1cqnda
."
.(47%
14'
Cert. Hudson Car. '
Rembang Electr.
72%
Bethlehem
71Va
Hudson Motor CY.
3.74
Corp. 'fro (Mondlf. Sh.)
3.74
\~% 01>1. lnd. L.
,
Afgedane transactles
61%
International Nickel
605/ 8
'10
100 1005/8 127
Union Pacific
127
u
..
u·
a 500 - - - ' 1_
55*)
N. T. S.
51%
Ph % ObI. Ind. L.
GeI\eral Electric
. 50%
Deli Spoor
107*) '.
'11
100 1005/s 15'12
Standard Brands
15%
32**'f)
Sem. Cher. Tr.
67%
"
"
u
a 500
Oen~ral ,Motors '
67%
20~***)
Sem. Joana Tr.
..... ." to 10.
65%
Montgomery VVard
65'14
)% ObI. Ind. L.
200***) . 204%*)
Gasmij. Nat.
56~
Kennecott
57
'14
lCO
3
230***)
Aniem
229 11 *?
66%
Stmldard
011
66%
"
u
A. 500
450*)
Tarakan
19%
Hudson Motor Cars. '
19'12
to 101
22,0y:!*)
220*)
Soerowlnangoen
1% ObI. Ind. L.
Stemming: prijshoudend.
BasHam
'
110****) 110*)'
34 A 1001/ 11 ioolJt 210*)
212*)
Redjang
" .. .. a 500
L.
De markt was kalm, ,dooh vrij vast. l% ObI. Ind.
'34 (3e)
100
Wisselkoersen

Cert. Ned. Handel-Mij.
Ned. Ind. Handelsbank
Ned. Ind. Escomp·to-Mij.
Handelsverg. Amsterdam
Koloniale Bank
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum 'Mij.
Koninklijke Paketvaart Mij.
Nederl. Scheepvaart Unie
Java China Japan Lijn
Dell Spoorweg Mij.
Ned. Ind. Spoorweg Mij.
Philips
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Internatlo
.
Lindeteves Stokvis
iMijnbouw Mij. Redjang -Lebong

166V:z
1373,4
99Vi
425
673,4
152';4
3983;4
141
91%
64%
107 ~
55¥:!
266
28l¥:!
168¥:!
96
210

8 Dec.
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3.%% ObI., LeEming
1935
4% ObI. Ind. L. '35
5% 6em. Chr. Tr.
~% ObI. Gebeo
5% ObI. Band. '.
~ATAVIA

.

I

Nederlandsche Staatsleeningen lets
vaster.
Bat a v I a, 9 Dec. (Eigen dlenst).
Fransche Lcenlngen gedrukt.
Een rustlge markt, waarbl] lichte vraag
Louden duldelljk verbeterd
zlch ontwikkelde, doch de zaken nag
beperkt bleven. Van Rubbers had, aIleen
Amsterdam Rubber een rulmere markt,
Lon den, 8 Dec. (Reuter). De
waarbij het koorspe.l1 zlch rulm 1'12 punt 'Effectenbeurs kenmerkte zlch door een
boven glsteren stelde.
duidelijk verbeterde stemming en steun
Suikers bleven op vorig niveau, met VOOl' goudgeranden, waardoor een aluitzonderlng van Vorstenlanden, welke ,gen1.€ene vraag op de markt werd Ingelets atbrokkelden, terwlll H. V. A. nog zet. De prljzen herstelden zich scherp
steeds geen belangstelling trok.
over. de geheele linie, vooral die welke
Koninklijken herstelden zich met 5 tie laatste dagen het sterkste waren
punten, hetgeen echter te hoog bleek, gedaald.,
daar tegen het slot: lager aanbod hi de, Pro d '11' C ten: Cacao was zwak,
markt kwam.
'
....
, Philips bleef zonder zaken, terwijl in 'syrnpathie met New York, herstelde
. .
zich echter in den loop van den dag,
Unilever zlch onveranderd op 154 stet- doch sloot onregelmatlg. Met-alen waren
de. \
'
Scheepvaart iets vaster voor Scheep- vaster op verbeterde vraag van consuvaart- Unle.
menten.
Bij Sporen ontwikkelde zlch voor de
B u i ten 1 and s c h e \V iss e 1lichtere soorten eenige vraag, waardoor mar k t: Dollars werden verkocht tedeze rubrIek een vaster aanzlen ver..,' gen ponden op verbetering van de conkreeg.
stttutloneele situatie in Engeland.
Mijnbouw werd nog steeds verwaarOp de Amerikaansche afdeeling was
loosd. Amerikaansche soorten met be- de stemming prijshoudend, daarna
teren grondtoon, voornameliLk voor ko- flauwer.
perwaarden.
,
Parijs zeer geanimeenl
Leeningen onveranderd doch stU.
Batavia: vaster

I

OJ

.

opgave van de producten-noteerlngen del' Handelsvereeniglng "Batavia"
en del' Ned.-Indische Ver. voor den Rub..
cerhandel, loopende van 8 Dec. 1936
12 nul' n.m. tot 9 Dec. 1936 12 uur n.m,

,

Kinine

5% .. Solosche EJ.
5% ObI. B'mas Eltr.
J% ObI. Rembang
Electr. '
6% 'u Sum. Electr.
t I~'/o ObI. Volkshu.lavesting Seer.
4th % Bat. Yerke

Bat ,a v I a, 9 Dec. (Elgen dlenst).
Palembang Robusta Dec.Nan~ f 14.-:nom.
Lampong Robusta Dec./Jan. 15%
f 14% vraag.
VVHte, Muntok peper ,Dec.lJan. f.o.b.
Mij.
Banka f 20.- vr., f 20.50 aanbod.
5 ~ ObI. Java. Hyp.
Zwarte Lampong Dec./Jan. (e.k. BaBank
tavia) J 11.75 vraag, J 12.25 aa,ribod (e.k. 41hO/oJava Hyp.
Telok Betong) Dec./Jan. f 11.65 vraag,
Bank
6% ObI. Java Hyp.
f 12.- aanbod.
BW
Citronella Dec./Jan. f .1.37~ vraag.

Amsterdam: levendige handel in Yankees. '
A m s t e r dam, 8 Dec. (Aneta).
Driemaandsdollars deden % en dito
ponden 1% cts. agio.
'
Er was een vrij levendige handel in
Yankees, vooral in Coppers, welke goed
gevraagd werden boven pariteit.
Rubbers waren kalmer; hler en daal'
iets .lager, doch op het verlaagd nivean
gevraagd~ Amsterdam.~lJbber met vasten grondtoon, later lets luier. '
'Schepen waren opgewekt. N.A.S.M.
vast. K.N.8,IM. verdiI' aantrekkend. Rotterdamsche Lloyd en 8.M.N. werden
goed gevraagd; vooral &.l'4.N. was zeel'
vast.' Naar vernomen WOl:<;it, bespaart de
8.M.N. dQor de verlaging van de Kan~alrech.ten ongeveer drie ton 'per jaar.
1<on. OlIe was ka.lm; vroegheurs vast,
later lets afbrokkelend, wegens, gebrek
aan 'affaire. '
Unllever was kalm;, trok llcht aan.
Ph11lps was ruim prijshoudend, met
een vast slot; de handel was lets grooter. '
A.K.U. was lusteloos, nauwelijks prijsh<>udelld.
~
"
~
,
H.V:A. was kalm, met vasten grondtQOn~ dQch
tegen het _slot iets luler;
i~cQtirant'en wetden verwaarloosd, met
zWf'kkeren 'ohdertoon.
'Tabakken warenbijna zonder handel
en prijshoudend. Dell-Tabak was echtet'
lets zwakker.
;',
. Oewone en preferente O. Borneo
flauw.
' ,
N.r.a.M. werd· gevr~agd en trok aan.

«('"

Z;lch~

> 741/ 4

12.15
12.50

E.k. T. Betong Ready: -

December
Januari
Wltte Muntok
Pep e r (per plcol)
E.k. Bat., Ready:
December
Januari

11.80

-

t 1.75 12.12.-

1l.75

201/ 2 n. 20. - 20.50

c 1t

ron ell a-o 1 1 e
(per K.G. Incl. drum)
ContT. A. Ready: 1.325 35 1.3 /375/401.401.45
December
1.32~/35 1.35/37~/40 1.401.45
Jall./Mrt.
1.325/35 1.35/375/401.40 1.45
Jan.iJunl 1.325/35 1.35/37i1/40 1.40 1.42~
Jull / Dec.
1.325/3S 1.35/375/40 1.40 J.42s
Jan,fDec, 1.325/35 1.35/315/401.40 1.41:5
Contract C.
Par ij s, 8 Dec. (Havas). Zonder
December
1.27) 1.30
1.3!5 n. dat transacties tot stand' kwamen, was
de stemming zeer geanimeerd en open- Rub b e r (per %
K.G.)
den buitenlandsche waarden goed gedisponeerd. ,De voornaamste waarden Marktp1'ijs ten 1,2.15 n.m.
Java Std.
waren vast tegen het slot.
Sheets
Fransche waarden waren kalm en
Java Std.
prijshoudend."
,
Cr~pe
371/ 8
Fransche rentes openden iets lager en
sloten op het openingsnlveau.
FAILLISSE:L\IENTEN

Berlijn uiterst stit

Uitgesprokell
B e r ,I iJ n, 8 Dec. (Transocean). De
stemming op de. aandeelenmarkt was
Door den Raad van Justitle te Seuiterst stH. De omzet was klein, de
marang ddo. 4 December 1936:
prijzen waren, echter vrij prijshoudend.
•
I
, H. J. 'Mertens en echtgenoote vrouwe
Obligaties waren weinig veranderd.
A. P. Mertens, wonende' te Semarang
Call-money 2% tot 3.
(Blakang' Kebon No. 32a).'
New York hooger
Liem Joe lng, koopman" wonende ' te
Wonogiri (Salo).
New Y 0 r k, 8 December (Aneta).
De nal. v/wln. L. Bousquet, in leven
Wallstreet was hooger gestemd. Stalen
kwamen een fractie hooger. Sporen idem. handelaar, wonende te Renibang en
Voor Auto's was vraag; Chrysler no- aldaar op of omstreeks 14 November
1936 overleden.
t~erde 1 dollar hooger.
Publics waren iets lager. Montgomery
F. L. F. L. Koster, koopman, wonende
Wards waren hooger, daar de omzet in te Tegal (Kraton Zuid No. 50).
November 19.5% hoven die van het voSech Salim bin Mohamad! Badjri, worig jaar Nov. stond.
nel~de
te Tegal.
"
• Op: de middagbeurs was de stemming
nog een tikje hooger. Bethlehem Steels
Door den Raad van Justitie te Soewaren 1 dollar betel', Kennecotts' echter raqaja op 28 Novembel' 1936:
lager;
"
'
Sajid Saleh bin Ali Mahri, handelaar,
Het slot kwam met winst voor Chryswonende
te Malang;
lers, Beth. stee]s, Int. Nickels en Un .
Pacs.
' ' .
I
. De omzet was 1.620.000 shares.
(

8 Dec.

74

74

741/t

4~1/.

1h,

47 1/ 4

65/ 8

6.1/ 8
423/~

49

423/ 8

Londen/Shanghai
Londen/Bombay
Lon,elen/Hongkong
Londen/Singapore
'Londen/Japan

221/

1 sh.

97/ 8

9718

46 a/ 4

465/ 8

40 1/ 2

40'12
87
677/ 8
67 1/IJ

451/ 2

45

1
/"

(Reuter-Eastern)
\ 7 Dec.

n. New-York/Londen

4903/ 16
l't. New-York/Parljs
4.136 1/ 8
52% ft. N'e'w - Yorkl Amsttrdam 5.1.4 1
5.:.3/~

f) 1'1/4

56 1/ h
j4 1h

5411

1053 8
f 9.25

1053/ 8

"9.25

per 100

per 100

32

d.

1 she 6~ d.
1 sh. 31h:l d.
2 sh. 48/ 18 d.
1 sh. 2 d.

3]

MarJla

8 Dec.

DE MARKT TE SOERABi\JA

S 0 era b. a j a, 9 Dec. (Aneta). De
tweedehands suikermarkt bleef onver...
anderd en stH.
.
De Nivas verkocht voor export 152·1
80c-c. tons superieur; voor consumptIe 1170
tons superieur.
4.91
Rubbersheets 353A vraag.
4.67
i
Crepe
37~ vraag.
54.41
De markt was vast.
Koffie ready exportkwaliteit 17.25
vraag, nieuwe oogst 17.- vraag.
De markt was vast.

£~_._-----,-----

DE RIJSTMARKT
(Wesselink en Dijkhufs).

Rijstnoteeringen van 8 Dec.
's middags

Ban g k 0 k: Ketan no. 1 e.k.
Batavia aanbod J 5.10 p.p. of J 8.26 per
laatk. bledk. laat:l 100 kg.
ft. Bat,lBingapor.
1.053/ 8
Java Ketan e.k. Batavia aanbod f 4.25
LOjl/ 4 1.05
ft. Bat/Londen
8.97
~.90
898
p.p. of J 6.88 per 100 kg.
B,~1;.IN.-York
1.831/ 4 1.82112 1.83'/4
K raw a n g: fr. wagon Krawanglijn (na~rgelang V. kwaliteit en
plaats V. levering).
AJilsterdam
p. p. or p. 100 kg.
Petjah K. Boeloeh
Slotkoersen
f 3.10/3.15 f 5.02 /5.10
Dec. aanb.
73.90-73.95
Mark
Lolosan Boeloeh
9.01~-9.01%
Pound sterling
Dec.-aanb.
: ,,3.30/3.35 ,,5.345/5.42 5
1.83%-1.83% Huller Boeloeh
Dollar
8.5'H8-8.57%
Franc
Dec. aanb. •
,,3.55/3.60 ,,5.75/5.83
6.47%-6.52% Slijp Boelueh' "
Praag
32.50-33.00
Weenen
Dec. aanb.
" 3.80/3.85, " 6.155/6.235
Batavia, 9 Dec.
Petjah K. Tjeree
8Dec.
(Aneta)
,,2.80/2.85 ,,4.53 5/4.615
Dec. aanb.
i'ac- Escomp- Handels- ProlongaUerente
11/
2
Lolosan
Tjeree
rorlj to Mlj. bank
Koera
Dec. aanb..
,,3.-/3.05 ,,4.855/4.94
Amst.-B'vta
1007116
r. T. A'aam
11
idem
Tjiandjoer:
~icht. A'dam
!)
idem
a mId A'dam
I
fl'. wagon TjianArnst.
Londen
9.0
(l/s
9f}1/ t
a mid A'dam
I.P3~/j
djoer:
" New-York
I m/d A'dam
993/t
Parija
P.57"'1
Beras Machine
4 .
,j mid A'dam
73.95
tt ,DerUJa
Beras l\1achine
8.9i
r. 'r. Londen
8,98 8.98
S. L. R. Dec.
8.98
Zlcht Londen
8.98 ,8.98
Londen
aailb.
30 d/z Londen
" 4.30
" 6.96
a m/3 Londen
S. P. A. Dec.
(Reuter-EMtern)
T. T. Australi~ , 7 19
aanb.
" 7.45
" 4.60
7.19
Zicht AustralU!
7 Dec.
8 Dec. Beras Kepala
'r. T. Amerika
t.~3'/4
V. F. K. Dec.
ft. P.lrija
105.13
105.13
Zicht Amerika
1.831/t
aanb.
ft. 136r1l.lo
12.17
12.19
" 4.60
" 7.45
T, T, Fra:akrijk
85/ 8
n. Amsterdam
9.003/~
9.01 1/ 4
Zicht Frankrijk
8[)/8
11
Tt. New-York
. 4.89"116 4.90 / 16
(Nadruk verboden).
Zicht BelaUS (Belia) 31'/.
Batavia (Aneta)

12. 12. -

'

r. T. Hongkong
r.T. Amoy
r. T.Shangl1al •
'r. T. Foochow

T.T. Swatow
T. T. Siniapore
R.etallrea

z w'a r t e Lamy_
Pep e r (per picoD
(E.k. Bat:, Ready:
December 12/1 ~875
Januari
-a.

....•

•

T. T, 'Duitschland 74
Zicht DuitscllIand74
R~is.marken
471/ 4
Registermarken N.F.
oheques
471/ 3
passages,
4/
ZIc,ht Praag
'65/s
Zlcht Zwltserland 42'!J/s
Weenen
3~ ,
Zlcht 1taU~
97/
Zlcht Stockholm 4f,;>;:
Zicht Oslo
451/3
ZIehl; Kopenh,
401/
zlcht Saigon
2
T. T. Br.-Indie
r. '.l'. Colombo
r. T. Japan
2Hcht Japan

Afgedaan
Iaatste
gtsteren heden vraag aano,
P a I e mba n g Rob.
k 0 f fie (per plcol)
E.k. Bat., Ready:
( 14.50n. December
14. - 11. Januari
Fob. Palemb, Ready: December
Januari

9 Dec.

t".

~ ,

MIJNBOU\V-RAPPOR,'fEN

Simau
Oedurende de week van 29-11-'36 tot
5-12-'36 werden te Lebong-Tandai 1728
ton erts vermalen van gemiddeld 9,5
dwts (i dwt = 1.555 gram) gaud ver
ton en 107,- dwts zUver per ton.
\

Redjallg-Lebollg
Gcdurende de week van 29-11-'36 tot
5-12-'36 werden .te Lebong-Donok 2000
ton erts vermalen van gemiddeld 6,2
dwts goud per ton en 51,- dwtS' zUver
per ton.
DE RUBBERUITVOER

De uitvcer van droge rubber uit Nederlandsch Indie bedroeg, gelij keen
voorloop~g bericht meldt, ov~r de afgeloopen maand voor ondernemingen ot>
Java en Madoera 5.521.297 K.O., voor
de ondernemingen\in de bultengewesten
9.149:268 1<.0., en voor de bevolkingsrubber in de buitengewesten 16.'274.988
K.O.
De voorraad ,bevolkingsrubber bij er...
kende exporteurs van de buitengewesten
bedroeg 5783 tons.
(Zie verder Vierde Blad)

Magne~tje,s Tr8~~8n

"Voellsd~lg 9

BAT1\.VIAASCH NlEUWsntAIl·vuu

ROBERT TA YLOR

ideale

BIt'JNENKORT

"San Francisco"

Hier ! Clark Gable en Jeanette MacDonald voOr het
eerst texcmen in een vlammende romance van Barbary
Coast !
22050
f , .....
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if

I
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I, Ke~lpijn:'
.

to himl Two
great atara-e-end
what a cast;
.'
in a picture that packs virile romance,
~lor~ous music, sta~~J.~rill? spectacle int~
one sensational screen entertainm.ent I
,

(.

I

Forrncmlnt ~~l U in korten
tijd van de keelpljn ulhelpen,
en besmettingsgevaar voor-:

komen. Geef Forrndmint aao
de hulsqenooten en de kinderen, dan zult ge' hen 'niet
adns.tel{eii.· .. '
'..

met amidst the seething drama of the
world's most 'colorful city ••. in its most
daring days.

HUMORISTISGKE

•

,

.

He was kjng of Frisco's gambling hell • • •
Sh.e was queen of it~ opera ... Their hearts

VAN

RADIO'S

::--::=--"'-~

0,&

When Clark Gable takes' lovely Jeanette
MacDonald in his arms ... a moment to excite all the world ... and h~w you'll thrill
with delight as she sings songs of love

.MORGEI'JAVOND
......-------"""'Id'-------.---PRE.MIERE
RKO

--- ~~
r~

GEMODERNISEERDE

_......

LEEFTlJqE~

ALLE

GE~~EEL

DE

THEY WERE BORN TO FALL 1M LOVE!

m

"DE WITTE ENGEL"
yOOR

IN

DEt::A

..

'REX THEATER ~~
HEDENA'vo~I'
KA'I FRANOIS

Spoedig in:

lilmpaar in de mcoiste
romance van dit jaar

het

YOUNG

LOR£TTA

',Decepillel' 1-93l) - TWEEDE BLAIJ"

[Q~~~d~l~l

I

In alle Apotheken en Toko', veJkTljgbaar

~XTRA VAGs\NIA

.I----------~·

AMOR IN NEGlIGEj
,Adventure GiJy and A udaciouiJ)
'with a Thousand Laughs,

t•.••

and a Heart Pqnch!

1- ij den. t ric

B.L 0 U. S E S

EEN PROGRAMMA OM TE' SCHATEREN
, :t206'
-~--------.....~~~-

,d i v e r s.e .l i n ten

4.."

_ ----

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

'r.

,

' ,ranCISC,O
"'" 'I
F
"San

C rpw~d~,9 N·
. .

Clark Goble, d~ heerseher va'; Borb,a,ry Coast
verloofd
met Jeanette MacDonald, de cpero-sfer met de gouden
stem...... een hortstochtelijke romance 'ult 's- werelds
meest
romenrisehe stad'!' ", " .
220~1
.

-22099
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CAPITOL

J3UITENZO.RG.
.
.

Haden

besllst

voor het

,I~aht:

I

~

THE PRINCESS COMES ACROSS
(HOllYWOOD ZOEKT EEN PRINSES)

.

LAA rSTE GELEGENHEID
NIET
.

•

---

22058

,.DE TABAKSPLANT"

GEE N V00RSJEL~ Ifj GE.~

af' 35

Ct.

PR,OVISI~N
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Een

9 roo t s c h e,

iI

"San Franclsco"
.

t'

Liefde in de straat der ,Iosb~ndigh,e.i~ -

met Clark G,o,bJ,e

en
MacDonald
. , Jeanette .
" ' . . als de minnaars !
~

.::

22048.

t

PINE

.' ",

\

, •

.

-!

:

'.

.. met

Na het zien van daze film zult U het er mee eens
zijn, dat' dit werk Is geworden tot

,Liefde, verrij%end in de laatste buitenpo~t van n1ens~helijke ;
emoties Barbary. Coast !.
22049:.

Elf DRANKE~

VI

Een film, welke U zal aangrijpeo door hat intensmenschalljke gegeven, .llch alspalend bij het ruwe,
prlmitleve ',bergvolk in de Blue Ridge Mountains,
me] hun e.euwigdurende .f.amjlie-:.-ae·ten .en levend
volgens ,eigen wet.
De prachtige natuurcpr a nen in volkomen natuurlijke
kleuren zullen U in extase brengen I

F IJ N E R Z IJ N ERN lET.

"San Francisco"

:relefooi] No. '1 (zeven)

0' A

SYLVIA SIDNEY, FR~D MACMURRAY, .HE~RI .FONOA

rr

----------

,0 <,; .O.R

l.,

__
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"A I 'D A"
SIGAI{E,N

'TJIBADAK.

0

.

I{ 0 0 K

Entree f 3. -, f 2.10 en f 1.20 (incl. bel.) Plaatsbespreking voor
en f 2.10. tickets in de Bat. Cricket Club van 9 - 12 v.m.
de f 3. 2l0':)7
en in CIT Y van 6 - 9 uur n, m,

I~

. ._ _a.w.iII

hebbe'n wij steeds in groote
verscheidenheid voorrodiq, van-

(HET VI;RLEDEN HEEFr AFGEDAAN)
,'naar h~t bekende tooneelstuk van
(E~sy Vittue), op te voaren door

•

LONESOME

T~bakspiJpen

THE BATAVIA P.LAYERS

TQ

~.

Tel. 1183

9.10 .uur n.m,

Vaol abonnementen, ktaehten omtrent bezorging van het
BATAVIAASCH NIEUWSBLAD
enz. gelleve men zlch te wenden tot

,0.

,UI0SCOOpwelit 1. tel. ~89 lBu,.te,nzorlt

THE TR'AIL OF· THE

Bandoeng Bragaweg 39

"THE PAST IS FINISHED •• •• II
NO~L ,COWARD

Hedan- en volgende avonden
Paramount's wereldsucces, de pfonier der kleurenfllm!

Bata·,ia-C. Noordwijk 38b
·fel. Welt. 349

en Donderdag

Vrl!dag en Zate(dag a.s.

DE£4 PI\RK

Speciaal Sigaren - tv1agazijn

(v/h F. H. JUSTMAN)

CITY

~

•

•

~lU

'·Woensdag

~
(]>.

-~--

_
met CAROLE LOMBARD en FRED MAC MURRAY
Een film, welke U boeit door hat uiterst mysterleuze verhaal, en U tevens
amuseer t door de vele kostelijke momenten en een fijn-geestige par odle.
(NIET VOOR KINDEREN)

MIS DE ZE

.
:

__m
w·

J>\

r ij k-g e ens c

Me

E ENG.E
0 E F I l M HIS TOR IE
. B E U R TEN I SIN
.
'

Voorc1f een uiterst grappige cartoon en het laatste
FOX NEWS, o.a, Koning Edward in Zuid Wales.
22056·
(Niet voor kinderen)
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RIIIrm ne'T
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per e t t e-f i I m

Trekken
. ,....
3C7

FR'"
rar;ug
. . :..,!!II!J_~.

BETTELSTUDENT

DER

Zelden zult U eell dergelljke vro()UJke, gro()!s ..opyezeUe operette op hel, witte' doek yellen hebben, zoo
tfntelelld van humor, geesllg
dialoog en vol bekende melodieen-een film m.el' tempo. en tempera~ent met

Vd,.

JOHAN

HEESTERS,

'r;ee3M=

MARIKA

CAROLA HoHN,

CAPITOI-'
,
"''YJ'tR'',",:, Vtt. .· · ,

.

van het, Batavtaasch
,
I •. 1
~leU,w~,~~ad te ~,ulten~org ~el~eveI)
'~lch 'Y,90r klachten omtrenj, ntet•
.dan .~~:l.ongereg€ld ontvangen Vli\,n
de krant te wenden tot den ~ge~t,
den l!eer'
Abonne's

,

de buibngewoon sp annende Paramqun] datactlve-Illm

00

0 t·

vanaf
M9lf11P'?'t!"'fli
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Ro'<K,

Donderda'~r
a.s.
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FRITZ

KAMPERS.

GAPITOL
220'0
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Russisch .oordeel over .Japan's sterkte
VOOR·

VILLANUS.

27 November.

Naar de "Tel." verneemt heeft de verdachte, de hulshoudster v. H., betel' bekend als "De 'Zwarte Heks", voor. den
rechtercommissaris bekend den moord
op de twee bejaarde menschen, op een
boerderij te Merkelbeek, waaromtrent
wij reeds uitvoerig melding maakten, to
hebben gepleegd.

Tijdens een verhoor heeft zij de toedracht van de zaak uHvoerlg verteld en
medege~€ld, dat zlj bij haar afgrijse-'
Vjke .daad van ee,n mes gebruik heeft
gemaakt. 'Zij he eft de plaats aangeweultgelaten over het optreden der Franzen, waar zij het mes en andere voorsche arbelders, die het Volksfront comHet gevaar lijkt hee.emaal niet denkwerpen. .o,a. kleeren, heeft verborgen.
beeldlg, dat de Russen in de verlelding
promitteerden. Men had er groote vrees konden komen van de voordeelen, die zij I
' Op de beurt zou eerr geweldlge dallng
Het huls, waar het drama zlch heeft
voor hun stakingswoede. "Iedel' succes op het oogenblik genieten, partij te trek- I
lontstaan in de koersen der tabaksa.m- argespeeld is inmiddels .vrijgegeven.
maakt hen lbegeeriger". Het internatlo- ken, ten einde te voorkomen, dat de Ja~" deelen, want de groote winsten, die de
naal politiek belang van Rusland ging panners hen, veel gevaarlijker geworden
:=1 ~ig~~ettenfabri~~en .. de lra~~s~e bel:~~~
De moordenares zou ,met een scherp
boven alles. Daarvoor vergat men gaar- dan zij thans ztjn, op ..h et Iijf vallen, D.e'
Prijs verlaagd ,tot / 1.05
I r1l,ek deenelgteemdaaallk'ellZlJaPanvohOet rooken door mes,' vermoedelijk een scheermes, en den
Japa
b ff
bI kb
kId t
sieutel van een centrifuge, die. voor pe.b
J'
ne aIle socialistische grondbeginselen. gevanarnerHSete~es en r I J} ..aal~··koo d we 1 ~~~ I vrol~wen En daar de stgarettenconcerns karnen wordt gebruikt, de misdaad heb•
•
1 'waa sc 11Jn 1J
e ernI '
' .
I
In die wereld nu werd veel over 001'- stlgste, maar tegelijk de mlnst duidelijk ' Wic het neg nlet ee~ooft, heeft [ulst tot de machtlgste financiee e groepen ben bedreveri. Deze voorwerpen waren
logsgevaar gesproken. En nu bleek, dat ultgesproken verklaring van de koele op den dag, waarop wij dit schrijven, van het land behooren, zou de onthou- echter nog niet opgespoord.
men ten.. opzlchte van DUitschlal~d vol- on~vangst, die de overeenkomst met weer leering kunnen trekken uit de 1'e- ding der vrouwen een klap toebrengen , De moord Is; naar men veronderstelt,
strekt met zoo bezorgd was. "Wlj kun- DUltschland in de Japansche pers heeft de, waarmede Eden te Londen aan een aan de geldmarkt.. Onge~eer een. derde uit wraak. gepleegd. De verhouding tus-.
nen plet .bij elkaar komen. Als DUitSCh- gevonden. Men heeft zeker aan het ef- b3.nket Van Zee'and he~ft begroet.· Uit- v~n het personeel l~. de Slg~rettemndus= schen d'e vermoorde vrouw en de hul~.
land begmnen moet met anderen onder 1 feet op Ruslapd, op J\,merika en op drukkel,ijker nog dan ooit te voren heeft trIe z~u ?ntslag kn~~en, wat de werk houdstel" Uet reeds lang veel te wen.
den voet te loopen, hebben wij het voor- Engeland gedacht. Over Engeland is het hij verklaard, dat Engeland geen oogen- loosh€ld m aanzienllJke mate zou ~oen schen ovet. Ook de man moet den laat-deel van bijtijds. gewaarschuwd te zijn meest gesch1'even. Inderdaad, deze over- blik 'zou ~aarzelell, Delgie weer, gelijk in toenemen, waarvan w.e.er de belastmg- sten tijd dikwijls met de huishoudster
op onzen kant, en bovendien ook dat eenkomst lijkt weillig geschikt, om de 1914, te hu:p te komen, als iemand de betalel' de dupe zou zlJn.
oneenigheden hebOOn gehad.
van de verontwaardiging der wereld. voorstellen tot herstel van de oude ongereptheid van zijn gebied zou aanBereiken de Duitschers onze g1'enzen, dan vriendschap, waarmede' Tokio tel kens tasten. Hoe dit bedoell.1 was heeft Van
Dat lde sip'arenwinkel1ers vooral die in
Intusschen stelt de politle thans ook
zullen wij ze ook binnen laten komen. weer te Londen q.ankomt, lvoor Londen ~eeland daarop nog e2ns in het licht de gegoede,Owijken, enorm~ schade zou- pogingen in het werk den z,oon del' huls..
Hoe verder hoe Hevel'. Dat er echter toegankelijker te maken. Niet het feit I gesteld, toen hij ,sprak van de gevaren, den lijden, spree-kt van zelf. Doch daar- houdster op te spore.n. Deze ~a~, die te
veel zullen terugkeeren, staat nog verre dat deze overeenkomst tegen Rusland waaraan Belgie is bloot gesteld, en van bij zou het niet blijven. Ook de Iucifers- Brunssum woonachtLg is, Is n.1. verdwevan vast. Dit alles beseffen de Duit- gericht Is, zal de ;Engelschen afschrik- dynamlsch geleide,' en door eCQnomische fabrlkanten zouden oijder een rookers- nen, zonde~ mede teodeelen, waarheen h.ij
schers even goed als wijzelf. En daarom ken. Zoomln als eenige democratische 1110eilijkheden ge'irriteerde mogeildheden, staking te lijden hebben. De 5· milliQen vert!ok... U~t het felt,. dat hij een kof....
zullen zij zich wachten, eraan te~ be .. natie ,in West-Europa hebben zij een die tot het zoeken van desperate uit- vrouwelijks dampers, ieder op 10 siga- fertJe blJ zlCh..had, lel~t men af, dat hlj
ginnen.
\',
persoonlijk zwak voor de bolsjewiki. wegen zich genoopt zouden kunnen voe- retten per dag getaxeerd, gebruiken per voor langen tlJd afweZlg wilde blijven.
Maar zij wantrouwen vooral den achter- len.
'
"
jaar '250 millioen doosjes Iuciters tel'
Hestond dus ten opzichte van het
grond van het verdrag. En meer dan
Deze redevoeringen zouden, waar- waarde van £ ,1,5 millioen.
RECOUD-OPBRENGS'f DER LIMBURG·
iets anders ter wereld, meer zelfs },log schijnlijk voorzichtiger zijn uitgevalIen
oorlogsgevaar met Duitschland eell
SCIIE lUJJNEN
Nog veel meer zou er op te noemen
dan
de
Italianen,
wantroU\ven
en
vreeals
het
verdrag
er
niet
was
geweest.
aallzienlijk optimisme, heel andel"S
zijn,
maar
het
bovenstaande
is
al
ge~en zij' op het oogenblik de Duitschers. Zeker heeft Von Neurath -dat weI voorwas het met de betrekklngen tot
De totaie netto-p'roduetle 'der' gezamenMen kan gerust zeggen, dat vriends~hgp I zlen. Maar begrijpt Ribbentrop dan niets noeg om te doen inzien, Jat, walineer
lijke steenkolenmijnen in Limburg heeft
Japan gesteld. \Vij verwachten een
de
vrouwen
besloten
niet
mcer
te·
1'00met Duits'chland en vriendschap met van zijn positie te Londen?
ken, er in den Engelschen !?-andel een over de afgeloopen maand October het
oorlog binnen: twee jaar. En wij
Engeland op het oogenblik niet meer
'
recordcijfer van 1.182.322 ton berelkt of
omwenteling
zou komen.
tegelijkertijd mogelijk zijn.
I (Nadrllk verbodenJ.
vreezen ,die allermjn~t. \Vat ons be100.000 ton meer dan in'" October 1935,
treft zou zeUs een spoedig begin
meld~ de I Heerlensche
cqrrespondent
heel lvoordeelig zijn.
van de .,Tel.".
\
~~~;:::::::::~~~';';7':~~< f Indien de ~laatste twee maanden van
Wij hebben in het Verre Oosten een r.:.::··

De invloed van het cnti-Komintern-pcct
door

DE
INTERNE
HYGIENE

ll'Ierk~lbeek

IIUISIIOUDSTER: BEKENT

, Het aantal rookende vrouwen in E:1geland wordt geschat cp 5 mm~oen., De
Londensche "Tobacco" verdiept zich in
de vraag, welke gevolgen het zou hebben voor het land, wanneer de vrouwen
eens met rooken ophlelden. Eerst komt
de schatkist, die [aarlljks £ 75 millioen
van de tabak ontvangt of ongeveer een
derde van het bedrag, dat de inkomstenbelasting opbrengt. Tot die som
dragen de vrouwelijke rookers 'ca. £ 30
millioen bij, zoodat wanneer deze bijdrage verviel, de inkomstenbelasting
met meer dan 13 "pet. zou moeten worden verhoogd.

Op het oogenblik is' Sovjet-ieger superieur
POLl'fIEKE \BESCIIOUWINGEN .

DIe 11100r <1 te

Als de dvrolHvell eens ophielden met rooken

schoolde krachten. Dit echter is, evenals de modernlsatle van het Japansche
leger, een kwestie van tijd, die niet te
lang hoeft te zijn.

4

Rusland en Dultschland werken elkaar
in de hand. Nu is Duitschland aan de
beurt. ~ Rusland had in den laatsten tijd
zijn best gedaan, om wat het aan 'PO.sitie
in West-Europa door ingetogenheid veroverd had, weer te verkerven door z~jn
houding in Spanje 'en in' allerlei andere
aangelegenheden. Ook doorI zekere gebeurtenissen in het binnenland. Dat was
van groot nadeel voor ,Moskou. Het
Fransch-Russisch ver'Cirag had weinig
sympathie gevonden in Europa.
Nu echter is er een nieuw tafereel.
Duitschland gaat samen met Japan. Op
eens is aIle verontwaardiging over de
Russen !en tegenzin tegen het FranschRussisch verdrag vergeten. Een golf van
wantrouwen gaat over het land. E'n bij
de pol1tieke berekeningen figureert Rusland op eens weer onder de tegenkrachten tegen dit gevaarlijk verbond. Hoe
de uitwerking in Amerika zijn zal, laat
zlch ook gemakkelijk gissen.
Was dit alIes noodig? Zijn de voordeelen voor Duitschhind zoo groot, dat
de oogenblikkelijke nadeelen daartegen
opwegen? Dat ItaW~ en dat het Duitsche departement van buitenlandsche
zaken er blijkbaar anLjers over dachten
dan Hitler, li.s bekend. Er wordt ook gezegd, dat Oostenrijk niet mee wi! doen.
Het be~angrijkste van alles echter is,
wat nu de houding van' Rusland zal zijn.
Daarin zlen wij werkelijk' een niet gering gevaar.
'Juist dezer dagen bezocht ons een buitenlander, 'dil! dezen zomer te Moskou
was geweest, waar hij met vertrouwde
Heden uit de naaste omgeving van Stalin
uitvoerlg heeft kunnen spreken over de
bultenlalldsche po~itiek .. van Rusland.·
Eigen'aardige stemmingen had hij daar
gett"offen. Men had.zich b.v. zeer scherp
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voortreffelijk leger van 300.000 man. Het IIF:.i::::
.
zou ternauwernood noodig zijn, uit I {':, . . .;.::
S
:: ' .:;::~.:/..
Europa veel versterklng te zenden.
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Dit leger is voorbeeldig uitgerust en I
gemechaniseerd. Bij de Japanners ont- I F:<"
breekt er heel erg veel aan de mechani- ! i'::
tatie. En wij' weten ook, dat zij indus-I :.
trieel ~liet in staat zijn, daar 'spoedig in I J::':..
te voorz:en. Wij kennen nauwkeurig het I t:=::t '.
productievermo.gen van hun 'fabrieken. }.i :
Onze luchtvloot in het Vene Oosten i~' i·
olWerg~]ijkqlijk. v.e.eL I)f~r_k~r _.da.!l·.:di~ . der I. <
Japalulers. Deze hebben bOV~11dlell nog I :.,
het nadeel van een vijandig China in ;.l~
de rug te hebben, waar zij zich veel te !K?
diep hebben ingegraven. In Mantsjoe- r··::,::,
rije zelf is hun .posHie ook al nlet ple- I
zierig. Zij kunnen er geen einde maken
aan het verzet. En in hoever zijn de.
troepen van het. Mantsjoerijsche leger, I
dat toch ook uit Chineezen bestaat, be- ~
trouwbaar? Wij zijn niet van zins, uit I'
dien hoek veel af te wachten. En vreezen deen wij de Japanners volstrekt:
nlet".
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~en de~gelijke

leveren, dan zal de productie over
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f dit
elk topjaar 1931, toen
productle
opdie jaaI;
van' het
in totaal

rond 12.900.000 to\! geproduceerd werd,
berelken en een millioen ton hooger' zijn
dan in 1935.
Het aantal werkdagen waarop het bedrijf gedurende de maand October regelmatig werd uitgeoefend, Is" zich ,ook
t. O. V. October 1935 in gunstigen zln
blijven wijzigen en bedroeg bij de 011'derSCh eiden anijnen: Domaniale mijn:
. 25. (24); .Mijn Laura: 23 (22); Mljn
Julia :.',23 (23); -'OranJe-Nassaulllijn I:
"127 (20) ; II 27 (23) ; III 27 (23) ; IV 27
(21) ; ; Mijn Willem-Sophle,: 23 (20;
; staatsmijnen: Wilhelmina: 27 (23);
I Emma, Hendrik en Maurits 26 (23).
Nlet mindel' verheugend
het stijgen der werkdiensten Is, de vrij' ger6- "
gelde vermeerdering van het totaal aantal mijnWer~ers. Van 1 Jul1 j.1. af, toen
dat aantal 28.601 bedro-eg, Is het regelmatig opgeloopen tot 29.185 op 1 Nov.
j.1. of 58,1 meer.
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Aan deze woorden moest ik uiteraard
denken, toen het bericht kwam van de ' t :
Duitsch-Japansche overeenkomst. Naar
het met groote mate van waarschijnlijkheld heet, zou Duitschland het Japansche leger voorzlen van de mechanisatie, die het nu in hooge mate mist.
De. Duitschers zouden de Japanners op
allerlei gebied te hulp komen, waarschijnlijk ook wat hun luchtvloot betreft,
waarmede de Japanners nu eenmaal ernstlg tobben. Dit echter zal nog maar
Tengevolge van de lllchtbombardemellten, waaraan Madrid de laatste weken is blootgesteld, is o.a. een groot blok huizen
in beperkte mate het geval zijn, daar de
in een van Madrid's 1l100iste wijken vrij wei geheel vernield. Op bovenstaande loto's, die n'1et levellsgevaar zijn geno..;
men, ziet men hoe een van de llluren van een zes verdiepingen hooge flat door bOllllllen went weggeslagen. De boomell
jonge Duitsche luchtvloot. zelf nog te
in den omtrek werden ontworteld.
kampen heeft met gebrek aall goed ge-
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Jane ging naar de salon terug, waar
broer en Desbrook op haar zaten
te )wachten. Zij riep Ralph en vroeg hem.
bij 'haar in haar hut te komen. Hij wa:1
daar nooit met haar alleen geweest en
aal'zelde, doch zij lachte ruw. \
h~ar

"Doe niet zoo dwaas. \Wat zuBen wij
ons nu nog aan "les tconvenances" storen ?"
I
Hij ,volgde haar, zonder haar lets te
vragen, maar 'hij begreep maar al te goed,
dat zij Grafton de belotte gegeven had,
die hij' Yah 'haar verlangd' had; oovendlen wIst hij, dat zij haar eenmaal gegeven woord zou houden. Zoodra :zij in
haa~ hut ,waren, greep hij 'haal' ,bij den
arm.
I
'
I
"Je ,zult het niet doen, ~ane, ik lvermoord je nog liever", riep hij hartstochtelijk.

zag hij Grafton in de \:leur van zijn
eigen hut Jane staan nakijken, die hem
ho<?ghartig vooi"bij geloopen was.
derd bent".
"Ik veronderstel, dat ik geen bezwaar
,
'
~
. Toen zag hij :opeens den ring met <Wn ka.n im~ken tegen cen ;!fscheid", zei hij
enkelen steen 'aan den derden yinger grunmlg.
•
I"
.f
van haar linker,hand en zijn 'Woedebarst"Jij beest. ~Iier is Ije ring", antwoordte opnieuw los.
!
de Desprook en wierp hem dien .Yoor de
"Geef hier dien ring", rlep hij ,woe- voeten.
dend.
"Ga niet. te yer, of ik zal je je kenZij antwoordde niet, maar stak hem nismaklng ~net het "zwarte HoI" laten
slechts haar hand toe en hij trok 'den vernleu.iven".
ring Ivan haar yjnger. Hij bezeeNle haal'
"Inderdaaq ...... ?" Desbrook werd te
en zij slaakte een uitroep van pijn.
zwaar op de proef 'gesteld, hij deed snel
"LleveHng, het ,spijt mij", riep hij plot- een s~p ;vooruit en sloeg zijn' vljand
in het gelaat.
seling, i zich I beheerschend, en tracht- krachtig
,
\
te haar in zijn armen te nem.en, doch
Zonder de uitwerking hiervan af, te
zij hield hem tegen.
wachten, snelde hij ac'hter Jane aan,
die hij schreiend lin de armen van haar
"Neen, liefste. Ik heh Grafton de broer yond. Zelfs nog voor .hij dell' slag
voorwaarde gesteld, dat van iets derge- toe bracht, wist Desbrook weI,' dat hij
lijks igeen sprake ;zou jzijn voor lOns hu- dwaas handelde, maar hij kon zich niet
welijk en er mag oak geen sprake van beheerschen. (Hij .rende naar Fraser toe
zijn tusschen jou en mij. lk heb hem en greep hem 'bij del~ arm. .
mijn woord gegeven en :ik ,ben .van plan
mij daar aan te, houden. M~jn gevoel
"Hoor eens, Bill, dat kan zoo ntet
van ,eigenwaarde staat mij niet toe, mij verder gaan. Zij heert beloofd om: met
door jou te laten· omhelzen en kussen dien jschurk te trouwen. Zij droeg zeUs
alsof wij nog verloofd waren", zei zij, een ring van ,hem. Ik heb hem van haal'
met bevende stem, terwijl de tranen' yinger getrokken en Grafton voor zijn
voeten gegooid. I
I
.
haar in de [oogen SprOl~gen.

"Dat 'zou misschien nog de beste opToen jheb ik hem neergeslagen. Nu
10ssing zijn. Het geeft niets of je ije al
luisterde echter niet naar wat ben ik
biL vrees ik. Vaarwel vooropwindt, liefste. Ik heb gedacht en ge- zijRalph
zei, ,sloeg zijn armen om haar he,en Ioopig, lieveling.", riep hij en kuste Jane.
dacht, maar het is de eenige uitweg. en drukte haar vast tegen zich ,aan, haar
Dat weet je zeU (weI". ,
telkens weer kussend. Eindelijk wist zij
Grafton had intussohen Taylor bevel
"Maar W'ij kunnen je offer niet aan- zich uit zijn armen los te maken en gegeven om naar de Jsalon te gaan, verneme». Noch ;sm, noch ik. Wij zijn niet buiten ,adem en /Zachtjes ;3nikkend holde [geZeld door drie stevige matrozen. Hij
zulke stumpers, dat wij onze (veiligheld zij ~e hut uit. Ralph volgde haar lang- kwam. op Desbrook toe en sprak hem
aan de opoftering van een vrouw te dan- zaam en toen hij in de gang kwam, rustig aan.
.
.
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./
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ken willen helJben. Wees nlet zoo dom,
Laat. mij naar :hem toe gaan
'FEUILlETO N·enlleveling.
:hem zeggen dat Ije van idee veran-

De Gouden Rat

..

"Ik hoop, dat U ,geen tegenstand zult
bicden, mijnheel:. Het zou u tach niet
helpen; het is, mogelijk idat u een paar
van ons buiten gevecht zou stellen, maar
dan zou ik ,er meer laten aanrukken en
we zouden u tenslotte toch te ''Pakken
krijgen. Gaat u alstublieft kalm mee",
zel Taylor op respectvollen toon.
"Doe hem de handboeien aan", riep
Grafton vanaf ide deur en zijn bevel
werd met merkbaren tegenzin uitg,evoerd. Ralph zag weI dat een gevecht
zou
eindigeh in cen afstraffing 'Van
hemzelf. dus gaf hij zich over en stak
zijn handen uit NOOF de boelen.
, "Ga mee, (raylor", zel Grafton kortaf
en ging de gang in, gevolgd 'door Taylor, die naast ,Desbrook Hep.
\
I

Fraser I volg,de. hen en te oordeelen
'naar tzijn gelaatsuitdl'ukking ,had het
er veel ,van, dat hij op het punt stond
om tot den aanval over te gaan, maar
Ralph vo~rkwam Ihem.
I
"Het- heeft geen zin, oude jongen. Ik
heb gekregen waar ik om gevraagd heb.
Pas goed op .Jane. Het spijt mij - ik
had moeten nadenken, voordat ik er op
sloeg. Ga naar haar te.rug".
Taylor ging hen voor naar de hut,
waarin het valluik was, dat toegang gaf
tot het "Zwarte HoI".
"Ret spijt mij ontzettend, dat tk dit
doen mce.t, mijnheer. Werkelijk, ik 1;>egin
schoon genoeg te krijgen van de heele
geschiedenis. Ik wou dat ik jets kon
doen om u te helpen. In elk geval zal ik
zorge'n, dat u beneden alIes krijgt wat u
maar hebben wilt - sigare,tten, boeken
-- zegt u mij maar wat u wilt hebben",

Grafton, die zachtjes binnen gekomen
was, lachte ruw.
"Ga gerust je gang, Taylor. Ik zal niet
zoo kleinzielig zijn om het hem zoo onaangenaam mogelijk te maken .. Oit was
de tweede keel', dat je me geslagen hebt,
Desbrook, en ik )verzeker je dat ,het ook
de laatste keer zal zijn".
...
.
'
"Ho~ la1~~ ben Je van plan mlJ luer op
te slUlten .
"Waarschijnlijk tot wij oilze bestemming bereikt hebben. Je kunt moeilijk
beweren, dat mijn houding tegenover jou
.niet verdraagzaam geweest is. Eigenlijk
ben ik erg geschikt tegen je geweest en
je hebt er slechts geweld tegenover geplaatst".
I

•

'\

"Dan had je je vervloekten ring maar
nlet aan' miss Fraser's yinger moe ten
steken", riep Ralph verontwaardlgd.

zou hebben. Ik beschouw haar als mijn
toeko~s.tige vrouw, want, ik vertrouw
dat ziJ er niet aa~ denkt 0?1 haar belofte te breken. En daarom zal zij door
iedereen, over wien lk wat te zeggen heb,
met het grootste respect behandeld wor ..
den. Dat is alles wat ik te zeggen heb.
Taylor, doe het luik dicht", zel
Grafton en keerde zich om. Bij de deur '"
dra~ide hij zich om, om nog een, aanwijzing te geven. "Doe de deur van deze
hut op slot en breng mij den sleutel.
Nlemand mag er 'pinnell gaan, zelfs jij
niet, zonder mijn toestemming", zei hij
streng.
'
Toen hij naar zijn h\1.t terugkeerde.
ontmoette hij Jane, die een hartstochtelijk beroep op hem deed,.. want zij
vreesde dat Grafton zich op een duivelsche manler op Desbrook zou wreken.
Hij stelde haar echter gerust met haar
te vet:k1aren, dat zoo lang' DesbrQok zieh
nlet mlsdro,eg, hij slechts' gevangen ge..
hon-den zou worden. '

"Zij gaf mij het recht dat te doen en
lk beg,rljp niet wat je er tegen kunt'hebben. Je bent toch zeket man genoeg om
deze' nieuwe situatie te kunnen accep"Mag ik u om' een gunst vragen?' Ik
teeren. Deze vrouw offert zich welbewust smeek u er om. Laat hem vrij als hij
op vaor jou en voor haar broer. Waa1'om u belooft unlet meer aan' te vallen",
kun je dat niet rustig accepteeren ?"
sm,eekte zij hem ernstlg. '
"Grafton, ik geloof werkelijk, dat je
Dit verzoek deed Grafton's gevoel
gek bent, naar je woorden te oordeelen voor humor ontwaken en het ve.rmaakte
tenminste. Luister paar mij. Het oogen- hem er in toe te stemmen.
blik kan komen, dat ik je in mijn macht
"Goed, ,als hij miJ dat belooven wH,
zal hebben en ik waarschuw je, dat ik
je lzal vermoorden als miss Fraser in kan hij er dadelijk uit komen. Jane,
eenig opzicht kwaad geschied is", zei \leve, je zult mij o.nder geen omstandig he den bekrompen of hatelijk vlnden".
Ralph met grimmige vastbe·radenheid.
"Mijn goeie man, doe niet zoo dwaas.
zou ik me zoo gedragen als ik niet van
haar hield? Ik zal haar net zoo zorg,(Wordt vervolgdJ. '
vuldig beschermen als jij dat gedaan
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Dieselmechanlsche wagons
, voor stille j trajecten

In verband met het derde, .harlng-

Nederland neemt wellswaar niet de
grootste hoeveelheden af; doch wel de
Nit~uwe dpdhtcht a.tn~ "Werkspoot"
beste k\valjteiten. De Neder~~nq~cQ.~.
koopers, zoo' zetde' men ons hler; niarchandeeren nlet, ziJ betalen. prompt en' .
royaal, maar wlllen 'dan ook, zooals JJ:e:' '
grijpelijk; Het fijnste van -het f\jnst.e:'

De hemel
De nardbodem.. ,dreluul.e doo..' eunrme explosie

.contract, dat de reedersvereenlglng voor
"de Nederlandsch'e hartrigvlsschenj on-

'langs heeft afgesloten ~et R'u~land,
heett ,een vertegenwoordlger van de
"Maasbode" zlch tot den voorzttter van
'de r:eEid~rsv~h:tlenigillg mr. J.lt .Kl¢wtet
de Jonge gewend met het doel een en
ander over de transactles met Rusland
.te vernenleil:

hebben.

Uchtflitsen' schoten aIs bIik~emschich..
telt'd60r net hi¢htrul'm, een don'd'erend
gelutd pianii~f'" zlch voo'rt
bergen
.!

Derde Harlngcontract mel
U.. ~S, S" ll',

': De heer Kiewlet de Jonge was gaarne
bereld enkele nadere gegevens te ver.scharten.
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'n Jdeaal'laxeermiddel
BeJ,a.u·gt:iJk: mlndere

exploi~'

tatlekosten'
. De e~piolt'atieko'sten van dit' mateDultsche oorlogsschepeu hebhen onlangs een bezcek gebracht- aan Brest. Bij- hetmonument voor de gevallen Fransche zeelleden l1~eft een Duitseh zee-officier
eel); korte redd geltouden, terwiJl Zijli.l trtalrozeh! eCll' krans neerlegden.
"
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hooren. kfrljgt

te
)

Het bedrijf heeft het thans in belangmate zelf in de' hand ditt' go~de
begtn: hi de: komende [aren voort te' zet:''ten, Voorlooplg zal daarbij echter co'n'..
'di~~.o ~~lJ:e q~a, non blij:ven, dat ~e s~mqn
wex:lsi.1ig, w;ot:Qt, gecontlriueerd, ~n~ers
}l)1l}1¢(s' ~QU.' n\en. we<;ter k.o~en te sfa,aQ,
"vb~~ ~.~.~ Q~~wa~,~, 4a~. de monopollsee-'
rl1~e"

we:

.r~l}~ v~.l.lt d~,Q· R,utS~~c,Q,ellt handel er
}~i?~, ~pt; xe.r~oopers.
andere )an~~.Q.
,zij\l);, g~b~al1~~<:apt" zOQI,a.ng 'zij, ~n. bun

in

Verborgen' in
Beschermd door de dulsternts g~luk.t h~t aan
«ti1 . koolEmkratJ ¥lc~ey' om heel dich.t biJ q~ spre~~t:s, te ~Om~t:l.
tr-tf(!l1t:' Mick~ieeri HiJ: he'~ft z'n b€erten door d~ Qoq,e,m va,l). de k~~t
gesprek' .af t~ gestokci1 eh het: gev,a.art~ opti1~~nq is b.iJ er st.u,kle,
'bll~t,~t~n'~uss.~hen~ vcqt: st.ux,Je; eJl. onhoo:rb~a,r ~~e t:l~a.r' "Trekker';'
,,1ll:e~k~t:"·U~vi.k- g~X~op'el)... ~l\ ~~n hij a.l.l~s heel goed vel:st;.lan.
s,4 ~»t eel).; al1d~4
i,·"Tr~kJ<~r!'-Ua.vi.kse", ~egt de. e~l)e n~.~.l).J "m.ljn
ten man~
land, i~ Qereid j,e· '~oor dl~ plann~n ......"
,
. "Ssssst", slst Havikse, "praat toch nlet zoo luld,
kerel I"

,

,~I.et is Mickey nu mogelijk om het
h,ee,le gesp.r.el~: d,at de mannen vOeren,
wo_o~<l VOOJ: wOQrd. te ver~taan, Met
wljd ge.ovende oogen en ingeh6uden
a,dem l~J$tert, de kleine detective toe,
hoewel allerlei oiuiangename en scherpe ge~lJtjes zijn' neusgaten prikk.el~l)..': "lk kail nog geeli beslissing
nem~'n", hoort hlJ ,:Trekker h zeggen.
"lk ~eet dat de plannen zeer veel
waa,rd Zijl\ maar ik wacht met het
verkoopen, llevep. tot het wat· velliger
is"~.

' ."Het Is eee. g;e~~,a:rlij,~e, bQel".,hQ.~r~ :~~".~~t\yij( Ml,ck~y·no~.stee.ds de w~1?ho~jgs:te
~l~' "T!ekker, ve~g~,r- z;egg~)h "aJle .J?:0,.~" ~(j~,ll~geJri.n h~~ ~e~k~ s,telt. om, de verraq~~lij~e
htle-agent~rl irt het :land ~ljn gewaat:, nI,es,Qu.~ te~ o.lJderdrukken, zetteQ <I.e ma,nnen, on.--:
schuwd en: doen hun uiterste best om' bewust' van h~t d·rama dat zich in de' kooltmkrat
,den diet te: snappen !'" Daar wordt vOlt'rekt, nun: ge_spr:e~, vQort.
Mickey"s reukorga4n o.nVerwachtr door . "Maa'r iedere_eh", ga.~t ~:trekk€r"-I{a.vikse,· op
zoo'n sehe-rp. geurtje geprikl5.eld; dllt. h,lJ dr€igend~,n toon' ver:<;ler, "di~ z)) new> hi" ,mijn
een n!esbui, vo~lt ~all,~OmeJ1: 'lLie\;.e z.ake,n. . st~ekt o( ze,lf& maar' een ~etje te. veel
' hemel !'" k~eUnt: l'4.lckey verschrlkt:, "pi ,in m~n. QU1,1"~t rOndsch.a.rrel,t, krijgt h'et met mif
m~t
().J
ik··
hu
ha,
" in e.i~en I?er$oo~, teo l)1aken 1 Begrepen 7': De
aJ~dt,I~ t.Qeg.e,sprqke.l;e zwijgt, denk,ende·, aan <rle
geduch,te reputa.ti~. van "Trekker".
'"Ira..: h·a
hat: ", klinkt het benauwd
uit
de
krat.
.
~

•

,.

,.h1artdel met ~usla'nd gesepareerd optreden. Bovendlen Is zonder de samenwerklng. de vet:~oop v:a,l~' .zoo groote kW~l),t~,
,also <,iIt. sel,~oEfn. ultgesloten, omdat·
.l~e,n bij samei1\verkln'g van he.t gehe~le
:b~driJ.t, alt1)ans van h~t oveigroote g~
deelte voo~ de:' R:U5s(n de' a.(doende g~'.
rantle: bestaat; dat}: ,de; ~!riHtet:iQe' gr6o';t~ l(vJantra inderd'aad' ~ullen kurinen
~,worden afgele'verd.·
':'
.'

ar·

•

1)e~~ ~iew.l~tt d,~ JOl)ge eindigde
,me,~, l)~~ ~it.sl?re.~.el): va.n <I,e hOOp, dat,
i 19a.7i IJ\l)g~ d~,n' weg. ~a,l) 1936 b~t Neder1,q.,lf,Qs_~h6 h>~ri.ngb,ed.t:IJ.f i.n den ex-'

D,')

port naar Rusland dezelfde constructleve
zaf bleden als dit Jaar.

mogelljkbed~n

•
,

•
0,

£2---.------
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De nieuwe Arthur' van S.chen!del
Een boek, dot verschillend beoordeeld
ken worden
llet bevestlut zij'fllllllih dls'C,;ootiifeesle,t'IHln ltet
lVetlerldllds~he'l)tOZlt

KQ111piuln, de rljke 'man, is e'en mensch,
zulvere ingedoor
ving des harten. Wat hij aan geld en
geed, bezat, he eft hi], als in' het BijbelJ,OHAN KONING
verhaal van den rijken [ongeltng, weg" geschonken aan de armen. Op zijn ouden
dag nemen zijn zoons het laatste restje
van hem weg: "de rijke man" bezlt
foto' van' de herimie'rWgskaarh, welke hH Rotterd~inscb!t,Coffilte.vqo:t· het' ~a.h6~
",rl,~" ~;Jlte man", (~Qot: A,rtbur ntets meer, hills arm als de armen, die Een'
Ie. l~u.,:,~e!ij~sges,ch~H~ ,val~ 31 ,d~z~r. af en z~!fl~g de vbo'.·ra.ad st1~k..t;fo op' a.a#vJ:a.g;6,
vjtn Scl,i~ndel. UItgegeveri 1 door hljIn een lang Leven met raad en daad uitrelkt aan at' ,degene)~~ dl~ een !>lJdrag'e voo~ ~t, geschenk aan 1J~1.1 Prinselijke- ~aa'r,
zullen b-,cven of reeds gegeven hebben,
'
J. M. MCli1e'nboff, l\msterdam, heett bijgestaan. Maar rijk bleef zijn
hart en schoon werd zijn elnde, omdat
1936.
zijn ziel zulver bleef en zijn geloof on"De nleu~e~ y,ai} Schendel", - waar- geschokt,
van 4e verschljnirig'ie'der jaar' opnieuw
het ghi9~ evenement, is' op de najaarsIboekenri1ar,kt ~ bFerig~ de geschtedents
van een man. die lweI doet. Een~do()deen
voudlge g~~hled~nlS~ bljna monotoon,
maar verteld in ~en, taal z66 welluldend,
zoo zulver geciseleerd, dat men haar' met
genoegen nogeens voor e~n tw'ee'dEm en
mtsschlen weI voor eert derden keer' wil
If-Zen.
'
LETfERKUNDIGE KRONuiK:

dl~ ne~ft geleetd naar de

,

bevinden zid} cntelbare zlektekiemen in
de lucht, di~ Ubi} het s~re,ken en ademen
in den mend kriIgt en die zlch nestelen
In' de. sl{jmvlie~en. Zoo lang ze niet in
h~t bloed iijn ,opgenom~n is het nog
mp'&,elii.,k ze afdo¥de te bestriiden en. wei
met , h~t ,:w~lbek,ende ontsjnettingsmlddel
Qqo~. Eenige druppels OOOL In een half .
gl3s 'Vater b. v, vernletlgen In 60 seconden
~f-100%; etter- en typhusbacillen. hetgee!l, h,e~ beste bewljs is voor de sterk
o~Hm~ttende eigenschappen van OOOl.

~en mondspo~'i(\1 met O~Ol is
dus niet aileen aangenaam,
~
geeh e'f\ uifsfek,nde besd)erming
fegen inl~die' doq~, d~n I m·ond.

niaar

Spoelt d,us

m~ern,alen

d_.ags de~ mo~d'rhe"OD~,a:
-------,

De slmpele geschledents van een eenvoud,ig man, die slechts goed 'Y'n dcen
in het leven, heeft nooit voldoende stof
voor onze romanciers opgeleverd. Van,
Schendel maakt er een dik boek van en
het neemteen eereplaats in in zljn oeuvre. Alleen een groot kunstenaar, die met
het ipstrument van zijn taal alles kan
bereiken.: w~t hij wil, is daartoe in staat.
"Een Hollandsch drama", het boek, 'dat
het vorige jaar vall van Schendel het
l1~ht . ~ai.; was een nooQlot.sroman met
een olgtertoon van pessimlsme, een somber boek met weinig, ultzicht, in e~n
trie.&w :>{eer, grijs en grau~, die meesterlijk was volgehouden.

¢~zelfd~ sfeer han-g.t, om dezen nieu-'

we,~ r0plapl maaJ; in dlt boek i~ van pessiI1)lsm~ ge.el~ sprake, dit werk heeft weI

ul~2Jchb, al \v~s het aIleen maar vanwege
de, ~choone, diepe, rustige bezonkenheid,
wa'a,rmede het geschreven is. Niets in
het. 'menschelijke hart is dezen schrijvgr'
vr~errid. Het dost er niet toe in welke
pe~ipae val) den tijd hij zijn personeil'
pla.~tst, wat hij In hen scherp beUcht,Js
iui.s~ datgene wat den mensch van al.le
tij~~n elgen is, Dit valt, gehcel binnen
het uni,verseele karakter van zijn kunst.
'.' t

:I

•

?L

Zoo is "de rijke man" een vertegenW,oord,iger del' goede menschheid geworden, verlost .van den druk en dwang van
eigenbelang, zooals het ook in "De Berg
van proomen" is geschied, het boek van
van Schendel, dat velen, die zijn' omvangrijk oeuvre kennen, het meest na
aal1 het ,hart zal Uggen.

leA

R.ih'SO ... "ook voor
wa~ecbte

!fleureu

01ridat het zachte en toch krachtig reinigende RUISOSOP
zelfs in, koud water goe~ werkzaanl blijft, is Rinso veilig
voor wasecht gekleurd goed eJ,\ houde het fris en helder.
En' Rins() is' %()" eenvoudig
het gebr'uik! U perst
aileen Maar' het Rinsosop door de gekleurde weefsels
hd~n~' da'ariia' zorgvuldlg. ~PQel~J) en d,rog~h ~n l) bent
kLaa~. v, behoeft het goed niet meer te bocnen of te
wHjveni om het ~ schoon te krijgeo en hierdoor gaat
her vee 1· langei- niee. Zelfs voor de
gro6tste was is een' p~k Rinso' ruin\
voldoeQde. Zorg dat voor Uw wasgoed
~oit anders dan Rinso' wordt ~ebrtiiK~'

in

/

Rinso

J

R. S. HUDSON L1Ml fED; llVERPOOL, ENGElAND
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nERD! DLAD
S pee i a a lSi gar e n ~ Mag a z ij n
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"DE T ABAKSPLANT"
(v/h F. H. J IJ S T M A. N)

maatkleedinq

~(JtQvia-Centrum,

en

NO,ordwijk 38b,
BrogQweg 39,

tJandoeng,

he ere n- mode-artikelen

Telefoon Welt. 349
Telefoon 11 ~3

·WELK
SIGARENMAGAZIJN is het best gesorteerd?

lid eTA B A K S' P LAN T "
WMR
geeft men de beste Service?

lId eTA B A K S P LAN T

/I

PLMTST
pog heden Uwe bestellinqen bij

I

Ik heb verstand van ~oeien, I~
ken hun karakter door en deer,
• Hcewelza een goedige inborst
bezitten, woren ze vaak WQ'
onhandelbaar, Da koe was teveel
over het pcord getild; zi] verbeeldde zichdat zi; cnmisbccr
Was. Wat ben ik blij, dot Palm~
boom hoar nu een'toontje lager
doet zingen, want Palmboom
vervangt kcele-bcter geheel en
. : or. Palmb0 is zelfs nog Iichter

lid eTA B A K S P LAN T "

.

Oat is je.ware 1

40m

verteerbcor,

,

de nfeuwste mcdellen

"k ens i n 9 t 0

nil

en

"s.t e t son.,

v il tho e den

M 'A R GA R I'N E
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C HER I BON.
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Voor anonnementen, klachten owtrent de bezorgtng van net Hataviaascn Nleuwsblad geUeve men
ZIeh, te wenden tot den Agent. <len

~Iacon No. 90
met schroefdop

J.

(55 gram) 10.30

C.

Tropen~Piano's

B L 0 K

Telefocn 108 -

(

Laagste Prijxen
Betaling naar verkie:zing
Laagste afbetaling
TIen jaar. gQ,rantie
Inclusief kist

Tiangkol 3S

Nederlandsch-lndisch Fabrikaaf
)"'-'-_....-

-11

MOUTRIE
MORRISSON
ZIMMERMANN """.", .',.. , AUGUST FoRSTER
MANNBORG HARMONIUMS

DeskundigEtn kozen Quaker Oats

de

voot

DIONNE
,

f'hOCO'1

World

Cop,~du

19H. N.e.A
Sc",l(~. Inc,

V IJ F,'L I N G

HETZELFDE WAARDEVOLLE
V.OEDSEL OAT DE DIONNE VIJfLING KRIJGT
kllJJeren

~~~~~~ Ook Uw kInderen hebben de gezonde en versterkende bestanddeelen van Quaker Oats noodlg. Laat U lelden door de bekendste
~~~~!I'I voedsel~eskundtgen dar

wereld. Geeft Uw klnderen. fa. UW geheele gezln tederen dag Quaker Oats. Het Is het beste om sterke
beenderen. spleren en een sterk hchaam ta krlfgen. Het verrijkt
het bloed. geeft nleuwe energle en bevordert den groet. Quaker
Oats Is bovendten zeer lekker.Het past goed btj elk onder v'oedsel.
Het Is gemakkeltlk te berelden en gemakkeliJk te ver\eren'.

Thans verkrilgbaar
..VLUG KOKEND"
In 21 / . minuut gaat

QUAKER
Gecll U' hraclJt

en

o

AT S

uitlJo udin88 vcrrn 08en
M·28

ZOEKT BAAl
BU BETER FABRIKAAl
Onze krulden zijn overbekend
en thans ook verkr, in kleinere
verpakkingen t.w. .\am~ien
/ 3.- en, / 5,--,- .iamb.' oUe
/ 1.25 Nlerzlekte (elwit, nler- en
nierbekk. ontst, troeb, urin,
enz.) / 3.- en I 6.- Nlersteen
en gruls, ook blaasst, f 3.- len
l 6.- Slankheldskr, v. dames,
het gehelm om' jong en slank
te bIijv. .f 3.- en f 5.- Rheumath. en Jicht~ f 3.- / 5,- en
/ '7.50
Bloedzuivering teg,
pulsten, galjeuk enz, / 3./ 5.- en t 7.50 Exceemolie
/ 2.5Q .wtue ,VI. f. .3.- 'en f 5.Obat Serlawan teg. dlarrhee en
onvold, spijsvert, / 2.5'0 en /0.90
l\Iaagzweer /2.50 en f 5.- Ind.
Spruw /.2.50 en 't 5.- Amoeb,
en bac, dysent. oak dikkedarmontst. / 3.- en f 5.- Malaria.
I 3.- 15.- en. / 7.50 Galsteen
I 3.- en I 5.- Gonorrh, f 3.I 5.- :en '17.50 Suikerz. f 7.50
en / 10.- enz. Prijsl. enboe'kje
inh. bijna honderd notal". gecontrol. dankbetuig. gratis. Te
Bati. en ,Band. i. aIle apoth.
B'zorg: W. Java AP. en toko
Hindia, P'bang:: Toko Sunshine en Kho. 'Tj. Karang: Toka
Thl(ng. Benkpel,;:'
Ltm &
Co,

"

I

Batavia-C.
Bondoenq
,Soekaboemi
Cheribon

Rijs~ijk '19 Naast de Harmonie
Bragaweg 29 Naast Gerzon
Pianohandel leichel
Muziekhandellie Tek Hin, Passer Pagi 104

. Moppen~

OONIBINA TIE SLUYTERS & 00.
BATAVIA -

SOERABAIA IANDOENG - MEDAN -

I.

SEMARANG

MACASSAR

~

De trein stopte plotseUng ergens
midden op hei.
Dinges trok ongeduldlg 't pottier
open.
Wat is er aan, de hand, vrces
• hiJ den conducteur.

•

AARDBEVING. TRANSPORT
BRA ND·
,
'NBRAAK.' .BAGAGE. EN ,NOODHAVEN -

I . ~ VERZEK,ERINGEN .... ken, :e~~e~n~~~.:10~~~e;a::t~~:~
~

duren voor we verder kunnen. gaan.
- Een paar uren ? Maar dan
.' 21900 kom ik nooit op tijd, ik meet vandaag trouwen ! '
.'
- Zoo, heeft u dan soms aan
iU&
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~
de noodrem getrokken?
...... "

.*",

MAGNEETJES -TARIEF

ra

.
lss Trakken

MagnoBIJ
..,..IIJI!IIIM_--..-t, UP "J

a4

,,'

•
,

,

- Maar Marie, zel mama, waarom Doem je me altijd tante als
.
Per 5 regels druks of gedeelten daarvan f 1.-, per plaatsing mijnheer Muller hier is?
- Ik geloof, dat hij me wH vra.
gen, sprak haar d.ochter, en ik
weet dat hij een vooroordeel heeft
"
Voor annonces, welke niet van xakelijke 'trekking xij": tegen schoonmoeders.
*/
Per 5 regel~ druks of gedeelten doarvan :
Ind. Kruidenhandel
"Ik heb van morgen een sllmmen
per plaatsing .""""
,
"
, .. ,
,.. f 1.streek uitgehaald", begon Jansen.
Mevr~ A franu
per 2 plaatsingen
"
,...
II
1.50·) "Mijn vrouw voelde zlch zlek en
Oude Tamarindelaan 53, Bat.-C.
.
113w
vroeg mij om den. dokter op te bel1"__..__..
.-s_i8IIlIII'
per 3 of 4 plaatsingen
II 2.-·)
len. TOjn liet ik haar een adver"
tentie i11' de krant zien van een
.MEA A
eAftM+
De reductie wordt slechts verleend, wanneer bij eerste grooten uitverkoop en meteen w~s
)

1"1;

;'

N.Vi Piano- en MuziekhandelKOK

te

- Je moot' Ie van vaders humeur nlet
veel aantrekken. Gerard. In z.Un hart Is hiJ de goedheld zelr,
.(London Opinion),

Met da voedselwetenschap der geheele wereld fof glds. met on'
begrensde fondsen tot hun beschlkking. kozen de doskundiqen. die
belast zhn met het grootbrengen van deze bnzondere kinderen.
, Quaker Oats cls eerste vaste voedsel. nog voor, den eersten ver[cordcq De Vttcmtns B. die zoo rijkelijk voorkomt In Quaker Oats.
Is uttstakand voor kinderen. Doctoren zeggen ~dat ze z e nuwcc huqhetd. gebrek aan ee~lust en verstopptngen voorkomt.

o.,« u;

en" Vleugels

lOll •

-

ze,,~~:~"'zou'

aanbieding het aantal plaatsingenveraneld wordt.

13'as',

g~dkoo;:r'

het. niet
geweest zijn den dokter te laten

_••••••_••
7• •1.'.,.... komen?" v.rceg
•
!

z'n vdend.

•

•

o
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De Theemarkt
.Cherlbon

Ook phormcceutische keuring goedgekeurd

De ontwerpbegrooting voor het dienst-

spr. hoopt, dat de maatregel t.g.t. zal
kunnen worden opgeheven en eindigt
zijn betoog met ncgmaals te wijzen op
de stijging in de bedrijvlgheld der inheemsche industrle, welke de contlngenteering tot gevolg gehad heeft.
Vervolgens wordt de ontwerp-crdonnan tie In stemming gebracht en (na
stemmotiveering door den heer T h a mr 1 n) z.h.s, aangenomen onder aanteenlng, dat de heeren Thamrin en Soangkoepon geacht wenschen te worden tegengestemd te hebben.

raad in openbare vergaderlng zal worden behandeld, is atgesloten op een
bedrag van f 382.865. Het feit, dat de
begrooting voor het eerst sinds [aren
sluitend is, waarbij echter rekenlng moet
worden gehouden met een voordeellg
saldo van het dlenstjaar 1935 ten bedrage van f 37.330, zou nog geen reden
tot [ubelen zijn, ware het niet, dat de
jongste besprekingen van burgemeester
mr, C. E. E. Kuntze met de crediteuren
van de gemeente het uitzicht op selfsupporting van de gemeente belangrijk
hebben vergroot en zelfs zoo geed als
zeker hebben gernaakt.

Ult. December a.s. zal de gemeente
Nillmij, Javasche Bank, PenPharmaceutische stoffen sioenfondsen en eenige klelnere leeningen nog een schuld hebben van f 671.300,
Na een korte onderbreking wordt waarvoor in 1937 een rente zal moeten
daarna de behandeling del' on twerp- worden opgebracht van f 32.760 (de rentevoet van deze leeningen varieert van
ordonnantie, houdellrlE1 voorschriften tot
4 tot 6 % ), terwij 1 aan aflossingen in
keuring en regeling van pharmacel1ti- 1937 een bedrag van f 66.500 zal moeten
sche stoUen, voortgezet.
worden opgebmcht. ,

aan de

De Javasche Bank had zich reeds bereid vel'klaard van het restant der nog
loopende leening ten bedrage van
f 187.000 den lcoptijd met 5 jaren te verlengen en den rentevoet van 5 op 4,5%
te brengen, mits de andere geldschieters
eent gelijke concessie zouden doen, een
en ander ondanks de omstandigheid, dat
deze leening niet te converteeren",was.

Na een korten 2den termijn wordt het
ontwerp z.h.s. aangenomen.

pharmaceutische

Invoeroretonna n tie
goeeteren

confectie-

am.

Loc~le

l\lllbicnal'cn

Politieke invloedell ill de raden
Gisteren hebben wij gemeld, dat de
regeel'ing met toepassing der lange conflicten-regeling opniel1w bij den Volksmad heeft ingediend de ontwcl'p-Ol'~
donnantie, waarbij de bevoegdheid tot
benoeming, schorsing en ontslag van
locale ambtenaren overgedragen wordt
op de dagelijksche besturen del' raden.
Aan de toelichth1g
tl1ans nog:

ontleenen

wij

Aan de orde Is hierna de behandeling
van de "Invoerol'donnantie ConfectleBij de eerste behandeling van dit ontgoedel'en 1936".
werp werd In het Gedelegeerdenverslag
De Regeeringsgemachtlgde, de heer onder meer de vraag gesteld, of V001' de
II art, directeur van Economlsche Za- Regeering bij de indiening van dit voorken, -deelt mede, dat in de ontwerp-or- stel, naast het hiervoren reeds weergedonnantie een wijziging Is aangebracht. geven doelmatigheid-motief, niet ook
Zij zal n.1. in werking treden nlet met van overwegende beteekenis is geweest
ingang van 8 December doch op den het vaak vernomen en wellicht als julst
erkende argument dat bij besllssingen
dag na dien harer afkondiging.
in personeelsaange1egenheden in den
De heer S 0 a n g k 0 e p 0 n be- vollen raad het politiek element een
strijdt de juistheid del' cijfers, door de groote rol speelt. Deze vraag werd in
de memorie van antwoord ontkennend
Regeel'ing aangevoerd.
De contingenteering heeft een prijs- beantwoord, waarbij er overigens op werd
verhoogende werking gehad, waarmede gewezen, dat de Regeel'ing, zooals vande bevolking niet is gebaat. Voorts heeft zelf spreekt, van meening is, dab mode Regeering de prijzen, welke in Japan tieven, die m%J; de geschiktheid van begelden, vel'waarloosd. In feite wordt trokkenen geen verband houden, t>ij de
slechts een klein deel del' bevolking be- benoemingen enz. geen rol behooren te
spelen.
schermd.
Op grond van de overweging, dat de contingenteerings- en licentieeringsmaatl'egelerl niets andel'S tengevolge hebben
dan een belangrijke verhooging van den
levensstandaard, verklaart spr. zich VOOI
de opheff~ng van al deze maatr.egelen.
De Regeeringsgemachtigde, de heer
Hal' t, houdt staande, dat de contingenteering van confectiegcedereni niet
alleen geen stijging van de prijzen heeft
veroorzaakt, maar zelfs medegewerkt
heeft aan een daling van de prijzenj
met name doordat de binnenlandsche
productie sterk gestimuleerd werd.
Spr. ontkent, dat de Regeerilig de Japansche prijzen verwaarloosd zou heb·
ben. Integendeel, deze prijzen zijn bij
haar overweging juist de eenige maatst~f geweest.

Bij de nadere overweging '\ran het
ondel'havige voorstel Is echter d~e kant
van de zaak opnieuw in bescllouwing
genomen en een terzake ingesteld onderzoek heeft vele gevallen onder de
aandacht der Regeering gebracht waal'van de kennlsnetning, ondanks de onvatbaarheid dezer materie voor onweel'legbare bewijsvoering, haar de overtuiging .
van belnvloeding van de door de rad0n
genomen pljrsoneelsbeslissingen dom,' politieke en andere ongewenschte factoren
heeft gegeven. Deze gevallen, welke zlch
ook a1 wegens de persoonlijke elernenten, die zij bevatten, b~zwaarlijk VOOl'
bespreking leenen, gevoegd bij het ~ven
eens door de Regeering aangenomen feit,
dat de colleges van dagelijksch bestuur,
uit taktische Qvel'wegiugen, reeds t>ij h~t
opmaken van benQemingsvoordl'ilchten
niet zelden rekening plegen te handel}
met de poHtie~e constel1atie van den
raad hebben de Regeering nader tot net
inzicht' gebraoht, dat aan het argument
van PQlitiek~ belnvloeding Inder~iaad
nlet slechts waarde toekomt, doch iletzelve zelfs met nadruk mag en moot
worden aangevQerd', Tegen verbrelding
van bedoeld euyel, waa,raan ,op politleken
gl'ondslag samengestelde en uit talrijke
1eden bestaande llchamen onmiskenbaar
bloot st\,an, dlent in het belang zooweI
van eene rlchtige bestuursvoering als
van de zuiverheid del' politieke verhou-dingen ,in de raden te worden gewaakt.

De l+eer S 0 ~ n g l{. 0 epa n betoogt in tweeden termijn, dat men de
m a a K 1 0 0 n en, in Japan an in
Nederlaildsch Indi~ met elkaar moet
vergeUjlq:m. }iij l1eeft zijn betoog ~eba
~eerd
cijfers tlit de practijk ~n noodlgt (onder vroolijkheid) den Regeeringsgemachtigde lllt met nem samen de
pl'ijzen op te neman in de toka's op
Fasal' Senen en elders.
De Regeeringsgemachtigde, de heer
H art, deelt mede, dat ook een vergeHjking van de bedoelde maakloOl:en
aantoont, dat de inheemsche bevolkmg
volkomen in staat is met Japan te conCUl'reeren. En zulks valt nlet aileen op
Deze overweging is, naast de hierboven
dlt, maar op verschillend gebied te cohstateeren. (De !leer 'f ham r 1 n : vermelde doelmatlgheidsgrondel1, voor de
Waarvoor Is dan de contlngenteering nog Regeerlng aanleldlng geweest tot een
hernleuwde 1n(Uenln~ van he~ Qntwerp.
l1oodi~ 7),

op

Bat a v i a,

Ooateneijk's lIandel

Producten-markten

Wee 11 e 11, 7 Dec. (Transocean). De
statistlek van Oostenrljk's buitenlandschen handel in de maand October toont
aan, dat het volume van den Oostenrijkschen export niet door de Iongste
devaluatie in verschillende landen werd

RUBBER
Singapore
(Reuter·:gastern) -

aangetast.

7 December

8 Dec. 8 Dec. 9 Dec.
Terwijl de uitvoer in September in
open
slot open
totaal 84.550.000 schilling bedroeg, beliep hij in October 84.720.000 schilling.
Sheets spot
321/ 4 32 7/ 16 325/ 8
325/ 16 32'12 3211/ 16
Ofschoon de export naar ItaW~ met
"J~~~~~unl
321h 32· 1h6 327/ 8
bijna 40% is teruggeloopen, wordt in
,Juli/Sept.
3'2'J/16 323/ .. 3215lt e
Oostenrljksche economische kringen getJ
t.o.b Dec.
32 1/8 329116 323/ 4
hoopt, dat dit verlies weer zal worden Medium blanketa
3-)
goedgemaakt door de onlangs gesloten
Dec.! Jan.
handelsovereenkomsten.
Rolled bark Dec./Jan. 31
nom.
De ultvoer naar Duitschland was in,
October 1.250.000 schilling hooger dan
De markt was zeer prljshoudend.
in September, terwijl de invoer ult
Duttschlnd met 2.500.000 schilling weLonden
nam,
(Reuter-Eastern)

Het aanbod van de atgeloopen week

[aar 1937, welke nog dlt [aar door den was wederom iets rulmer : de verschll-

De Regeeringsgemachtigde, de heer
II 0 1 t k amp, hoofdinspecteur van
Financien, wijst erop, dat een belasting
gelijk .in de onderhavlge ordonnantie
vervat, ook in tal van andere streken
del' buitengewesten bestaat. Intusschen
is de kwestie eener algeheele afschafHng van de persoonlijke diensten of van
.de belastingen ter vervanging daarvan
nlet aan de orde. Inzake Ie uitkeering
aan de gemeente Makasser is destijds
cen onderzoek ingesteld. Het resultaat
was, dat zulks niet noodig werd geacht.

De heel' W eye r beplelt alsnog,
den overganstermijn te stellen op 6
maanden in plaats van 3 maanden, zulks
op grand van bc:zwaren, welke uit de
kringen van belanghebbenden tegen
den laatstgenoemden termijn zijn Ingebracht.
De verdere behandeling van het onderwerp wordt hierna voor eenlgen tijd
geschorst.

(Opgave van Dunlop & KolIN

Gemeellte-zaken

Korte 'discussle in het College van Cedelegeerden

Dan is aan de orde de ontwerp-ordonnantie houdende voorschriften tot
keuring van pharmaceutische stoffen.
De heel' S 0 a ,n g k 0 e p 0 n bepleit, dat de ordonnantie ook zal worden toegepast op de zelfbestuursgebleden.
.

•
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oanqenomen

!{euril1g
stoffelt
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Confectie-continqenteerinq

In de Dinsdag gehouden vergadering
van het College van Gedelegeerden werd
eerst zonder dtscussle en z.h.s. tot rechtstreeksche openbare behandellng en vervolgens tot bekrachtlgmg van het Ieenlngsbesluit van den provincialen raad
van Oost-Java van 2 December [l, betreffende het aangaan van een conversieleening, groot ten hogste f 4.743.000
besloten.
Aan de orde is voorts een ontwerpordonnantie tot wijziging van de ordonnantle op de belasting tel' vervanging
van parsoonlljke diepsten in de onderatdeellng Makasser.
De heer S 0 a n g k 0 e p 0 n bepleit
de algeheele afschaffing van de heerendiensten. Bovendien vraagt -spr. of het
in het onderhavige geval niet logisch
zou zijn de opbrengst der belasting gedeeltelijk uit te keeren aan de gemeente
Makasser.

~

.'

lende soorten waren goed vertegenwoordigd, terwijl de kwaliteit onregelmatig
was.
Over het geheel genomen werd mindel' algemeen geboden, doch de prljzen
vertoonden nauwelijks eenige verandering.
B. O. Pekoe's en Broken Teas met
goede schenken waren wederom goed
gevraagd, doch de vraag naar andere
gebrokens bleef in hoofdzaak beperkt
tot gewone/rnlddensoort klasse en B. O.
Pekoe's van gangbaar stuk, welke in
vele gevallen % ct. duurder waren.

7 Dec.

De Duitsche Stautsleenlng
B e r 1 ij n, 7 nee, (Transocean). De
4%% staatsleening ten bedrage van
400 mlllioen mark, waarvoor de inschrijvingslijsten van 20 November tot
5 December geopend waren, werd met
een bedrag van 100 millioen mark overteekend.

Voor bladdige Broken Pekoes werd
meer belangstelllng getoond.
Het aanbod van gewone tot middensoort Pekoe Fngs. en Dusts was gering,
de prijzen waren onveranderd.

Ten elnde alle inschrijvers te bevreVoor gewone tot lage mlddensoort
bladtheeen was nQg steeds vraag, doch digen, in het bijzondel' die voor kleine
andere sOOl'ten waren onregelmatig en bedragen, werd besloten het bedrag del'
meermalen werd er niet naar omgezien. leening te verhoogen tot 600 mHlioen
mark, dus tot het totale ingeschreven
bed rag, aangezien reeds voor een bedrag
K w ali t e it: Onregelmatig.
van 100 mlll10en mark was ingeschreLonden veilingen :
ven, VOOl' de inschrljving voor het puBritsch-Indie: 30-11-'36: Onveran- bUek werd opengesteld.
derd.

7-12-'36: Onveranderd.
De Nederlalldsche Bank
Java: 3-12-'36: Goede middensoort
Tijdens de jongste besprekingen hebben de andere crediteuren scortgelijke B. O. P. en gewone Dusts %' d. duurder.
De Weekstaat van de Nederlandsche
toezeggingen gedaan, hetgeen Oil de be- Goede tippy B. O. P. % d. lager.
Bank tcont aan vool' "beleeningen" bij
grooting 19:17 een voordeel beteekent van
de hoofdbank een. stijging van 18.43
Amsterdam: 3-12-'36: Gewone Pekoe, mm.;' pij de agentschappen een -daling
f 26.000. Behoudens onvoorziene tegenvallers zal de gemeente dus vaq 1 Janu- middensoort P. S. en Pekoe onveran- van 4.47 mm.
ari a.s. op eigen wieken kunnen drijven. derd. Middensool't B. O. P. 2 cts. lager.
De beleening op effecten is gestegen
Andere soorten 1 ct. lager.
met 14.35 mm~
Rond den Tjerimai
Het beschikbaar metaalsaldo is geI n 1 and s c h
N i e u w j a a r.
Deze markt zal op 15 en 16 December daald met 5.5 mm.
De opening van 'den weg Mapja-Talaga gesloten zijn.
De bankbiljetten-circulatie is gedaald
heeft de m<1gelijkheid geschapen per
met 17,94 m.
auto rond den Tjerimai to l'ijden. Het
K e r s t v a can tie. De BatavlaHet saldo van de rekening-courant
lJ.estuur vall de Landbouw-Technische markt zal gesloten zijn van 24 Decemvan het Rijk is gestegen met 14.42 mm.
Vereeniging heeft een dergelijken tocht
ber 15 UUl' tot 29 tDecember 9 uur. In De rekening courant-saldl van derden
georganiseerd op Zondag, den 13den deLonden zullen gedure11de de weken be- geven een stijging te zien van 16.55 mm.
zero
ginnende 21 Dec. en 28 December geen
veilingen worden gehouden.
De te volgen route is als voIgt: CheSTOPZETTEN RUBBERTAP
ribon-Tjilimce,s-Talaga - Madja _ TjigaBatavia Noteeringen pel' half Kilo, insong-Radj agaloeh-llobos-Soember-Kali- clusier uitvoerrecht.
Naar het Centraal Kantoor voor de
tandjoeng-Cheribon.
\
St;~tlstiek meldt, hebben ,op ultimo. OcO. P. Finest
42~~-45 Nom.
tober 1936 in geheel Nederlandsch-IndH~
In de desa Darma (Kadcegedeh) zal O. P.'s good medium to
412 ondernemingen 'niet een tapbaar opde brol1l en de kalong-kolonie worden
good
41%-42
pervlak van 59.303 ha. ,den tap geheel
bezlchtigd. Vanuit Madja zal een wan- O. P.'s ordinary to
stopgezet.
Bovendien hlelden 493 onderdeltocht wcrden gemaakt naar de desa
medium
nemingel1 een gedeelte van hun tuinen
Tjibodas, waar gelegenheid zal zijn een P'g ordinary to
buiten tap:, tot een oppervlakte van
verlaten boorterrein van de B. P. M,
medium
96.921 ha.
te bezichtlgen. Aan de bevolking is ver- P. S. & S. ordinary to
gunning verleend olie uit de oude 0001'In totaal was dus buiten tap 156.224 ha
medium
37~~-39
put te winnen, hetgeen geschiedt door Dust & Small Fngs.
of 29.5% van het areaal van' den tapmlddel van bamboekokers.
baren aanplant op ultimo October 1936
ordinary to medium
35%-36
(529.376 ha).
I
B. O. P. Finest
44-46%
Het'vertrek is vastgesteld op ZOl\dag- B. O. P.'s good medium
Bovenstaande
gegevens welke krachmorgen 7 uur v.m. vanaf de socleteit.
to good39-43
tens de ' Rubberuitvoerordonnantle werB. O. P.'s ordinary
den ingediend, zijn thans practisch volGemeel\te· \Vaterleiding
to medium
37-38%
r , __ .~' __'.1J.l .' _
ledig.
De Dienst der Volksgezondheid zal nog B. P.'s ordinary to
medium
36~-37%
in den leop van deze maand het bestek
B.
T.
ordinar
to
DE ROTTERDA~lSCIIE LEEN'NG
en de voorwaarden van de aansluiting
medium
36%-37
del' gemeente-waterleiding op Tjipanils
De nieuwe 4Y2% leening der gemeenaan de genteente doen toekomen. Het P. F. ordinary to
medium
36~':t-37
te Rotterdam ten bedrage van f 7.500.000
College van B. & W. zal dan onmidellijk
Is, naar Aneta-Haag seint, volteekend.
een voorstel ter-zake aan den ra'ad doen
3
• Vracht.
Amsterdam
f
33.per
M
en machtiging verzoekell tot het hou·
a
Australia
den van een openbare aanbesteding. Londen f 33.65 per M • Reeds gernimen tijd geledel1l deelde de f 30.50 per 40 C. ft. (all less rebate)
pnlJS~INDEX
voorzittel' ,van den raad mee, dat de south Africa f 22.25 per 40 C. ft. - N.fondsen vool' dit rendeel'ende OOdrijf be- York $ 17.00 per MS. - S. Frisco $ 16.50
schikbaar zijl1, zoodat dus hopelijk te- pel' Ma. - Perzlsche Golf f 17.50 per 50
Lon den, 8 Dec. (Reuter). Reden
Bagdad f 29.50 per 50 C. ft. 168.1. Gisteren 167.8. 4 Weken geleden
gen bet ehlde van 1937 Cheribon ,be- C. ft. (all nett).
162.6. 52 Weken geleden 143.6.
'
hoorlijk leidingwater zal hebben.
I
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Alllel'iknansclt Vlootbezoek nnn Soerabaia

8 Dec.

open slot open !loU

not. not. not. not.
931t 6 931t 6 f.J 3he 93/ 16

dnee'(.I spot koop.

verk.

"

9.'5/16

gFJ/ 16

Jan.lMrt. koop.

9 1/ 4
g5lte

g.l!t6

verk.

91/ 4

9 1/ 4
951t6
9 1/..
9'>/te
91/ 4
9'''/8

., Aprtl/Junl koop.

verk.

.. JuUlSept. koop.
verk.
" Oct./Dec, koop.

verk.

gl/..

9'Jh6

gl/4
9 3/ 8
91/ 4 1
93/ 8

De markt opende prijshoudend en
sloot prijshoudend doch 8tH. Er werden
sJechts kleine zaken afgedaan,

New-York
(Reuter-Eastern)
7 Dec.

8 Dec.

20·
19
191/ 8
19
191116
191/ 8

20 1/ 4
1fJilte
1951t6
193/ 16
193/ 16
193116

CTepe spot koop.
Sheet.s spot koop.
yerke

Jan.jMrt. koop.
" Apr./Junl koop.
verk.

II

De markt was stH doch vast.

81otnoteeringen
7Dec.

,J'.eef,s apot koop.

8 Dec.
J93lt e
19511e
193/ 16
1951te

verk.
Sheets Apr./Junl koop.

ferk.
De markt was stH.
PEPER

Londen(Reuter-Eastern)

7 Dec.

8 Dec.

Zwarte mngapore ell.
Londen Dec.!Jan.
,Witte Muntok ell.

3

Londen Jan./Mrt.

5

aanb.

3

aanb.

m1dpr. 51/ 8 aanb.

\(warte Lampon.g ell.

ged, k. 3 ged,lverk.

Londen Jan./Mrt. 3

TIN
Londen
(Reuter-Eastern)
7Dec.
uamlddlw-afdoentngen

228 1/ 8
mld,pr.

l ... mnds.• leYtrlng P. tor

2!8 1/ S

JlUdpr.

8 Dec.
\~301/j

&anb.
2301/ .
ged'/verk.

GOUD.

Lon den, 8 Dec. (Reuter-Eastern). Openmarktprijs in staven fijn per
oz. 7.1.9%,

ZILVE&

Lon den, 8 Dec. (Reuter:"Eastern). Cash 21 % en termijn 21%. China
verkocht. Br.-tndie kocht. Wegens geringe steun was de markt zeel' stH. Sedert de off. vaststelling werden kleine
zaken afgedaan tegen 1/16 'beneden ~den
vastgestelden koers, zul,ks in verband
met de algemeene speculatieve verkoopel1.

"

B 0 mba y, 8 Dec. (Reuter-Eastern).
Cash 52 rupees 7 annas. Verrekening
8 Januari 52 rupees 8 annas. Verrekening 6 Februarl 52 rupees 11 annas.
De markt was stH doch prijshoudend.

•
New Y 0 r k, 8 Dec.
Eastern). 45%.
eOPRAII

L 0 11 den, 8 Dec. (Reuter-East£'rn). Dec.-versch. 21.7.6 hlid.prijs.

TARWB.
Chi c ago, 8 Dec. (Reuter-Hastern). Dec.-verschep1ng 125%.
Foto van \een diner ten huize van den.. Amerikaa~chel1 consul ror. Hu~son. Van links naar recMs: Officier-vliege,,: Bre,edv~ld',
Lt Conunander Couble Kapiteil1-Luitenant ter Zee Koenraad, Captam Me Clure, Gouverneur Van der ,Plas, KapIteln ter Zee
vi~ de Wetering de 'Rooy Conunander Uall, Luitenant ter Zee iste K.lasSe lIoutmuller} mr, ,Walker, Lt. COIt\Ul~l1der Jones,
Conuuander Fabner lJurgemeoster ruehter. mf, .rod O. IIUdSQR , Ame~lkaanseh consul, Kapheln ter zee .'elllrCeb, commander
•,
• •
,
I
Moon en ~ teut~n~\l' ~70n.
I

'

-\

KATOEN ,
New Y 0 r k,
Dec.-vetsch. 1,2.35•

8 Dec.

(Aneta).

.1

1T1\TAVIA~\Sm

en om den Pao/tlc

\

-

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

Japan's drang naar het Zuiden
De schatkamer voor Nippon's deur
Gehrck nan evenwicht tusschen in- en ultvoer
In aansluttlng op een eerste artikel - '
dat wij de vorige week publiceerden schrljft de partlcultere correspondent
te Tokio van de N. :R. Crt. verder over
de Japansche drang naal' het Zuiden:

NIEUWsDtAU van Woclls.lag 9 Decentlier 1931> .... VmnDJi~
grootcre productlecapacltclt van de suikerindustrie in zijn kolonle Formosa bijna geen belang had bij suiker uit het
buitenland. Doch toen de voorgenornen
transactie in Siam mlslukte, was men
in Japan toch verstoord en zocht men
naar "Engelsche Intrlges", die zouden
aanwezig zijn geweest achter de verdedlgingsmaatregelen del' NederlandschIndische regeering tegen Japan en ook
achter de ten opzlchte van Japan "onvriendelijke" houding del' Siameesche

regeerlng.
Andere pIannen voor Japansche kapitaalsbeleggingen in Siameesche katoenplantages, rubberplantages enz. zijn
eveneens niet verder gekornen. Men
vreest heden ten dage in Japan ook
cat men na de eerste van Siam ontvangen opdracht, t.w. den bouw van
twaalf oorlogsschepen, trots de voorgenomen betere behandeling van Siam, in
1938' bij toekomstige uitbreidingspIannen van de Siameesche vloO't zal worden achtergesteld 9ij andere landen.
Ook in .de Philippijnen heeft Japan
niet op veel succes te roemen. Het heeft
zijn invoer vandaar naar verhoudhlg
sterker moeten verhoogen dan het zijn
uitvoer daarheen kon opvoeren. De strijd
om de eigendomsrechten van de talrijke
Japanners die zich gevestigd hebben op
het Philippijnsche eHand Davao is nog
niet beslecht. Bij 'de Philippijnsche natlonalisten is v,l'ees optBtaan vaor de
toekomst en de door Japan met zooveel
hoop verwelkomde nieuwe pre3ident.,
Manuel Quezon, zou volgens de bel'ichten in Japansche bladen in den loop del'
onderhandelingen over Davao zeer
koeltjes de opmerking hebben geplaa·tst:
"Mij kunt U niet overbluffen".

wenscht : en, dat Siam niet geheel zondel' vrees is voor zijn grooten nleuwen
vriend. Tezelfdertijd berlchten deze teruggekeerde Japansche reizigers, dat Japan totnutoe de kracht heeft oncterschat van den Engelschen en den FranDe gebieden in het Zuiden van den
sohen invloed in Siam, die echter blijkSUllen Oceaan worden in Japan gebaar niet zoo zwaar op het 'land drukt
woonlijk aangeduid als "de groote schat- als men .in Japan dlkwijIs beweert.
kamer vlak voor Japan's deur", welke
deur men moet zien te openen. Daar
Het was een groote teleurstelling voor
echter deze 'landen reeds ontsloten zijn Japan, dat er van zijn plan voor het
en vele sOOl'ten waren produceeren, die tot ontwikkeling brengen van groote
Japan nOQdig heeft en die het toch moet Japansche suikel'ondernemingen in Siam
koopen, kan het niet anders, of Japan niets is gekomen. De Siamee!che regeewordt voortdurend daaraan herinnerd. ring heeft n.1. opeens aan Denemarken
Bet heeft veel energie aangewend om en Duitschland dezelfde recltten toegeIn die landen een afzetgebied te vinden kend aIs aan Japan. Duitschland en
voor zijn eigen exportgoederen. Maar er Denemarken hadden zich. bereid vermoest zeer sterke dl'uk, in het bijzOll- klaardkapitaal beschikbaar te stellen
der door Nederlandsch-Indie, worden en machinerieen te leveren. Dit bl'acht
ui,tgeoefend, om Japan te dwingen, om Japan ertoe zich terug te trekken. Nu
dan ook van zijn kant in het Zuide- pleegt Japan welis\vuar tegenover NeHjk gebied ~an den Stillen Oceaan groo- ) derlandsch.-Indie altijd weer den nadruk
te hoeveell1eden grondstoffen aan te erop te leggen, dat het wegens zijn grooIn het algemeen genomen heeft de
koopen. Slechts naarmate de tegenstand te eigen productle en wegens' de no Japansehe expansie naal' het Zuiden
dien Japan ondervond als gevolg van
g
zijn eenzijdigen handel, zic11 deed ge- "~'~~~~.......,,:--~~~-..=~~=~~
voelen, heeft Japan zijn uitvoeren en
invoeren wat meel' met elkaar in evenwicht gebracht.
Besehouwt men alle betrokken gebleden eehter met uitsluiting van BritsehI11die, Australie en Nieuw-Zeeland, dan
Is in het Zuidzee-gebied de afzet vall
Japansche exportartikelen de laatste jaren nlet meer toegenomen. In de eerste
drlekwart jaar van 1936 bedroeg de export gemiddeld per maand 28,2 millloen
Jen tegen 28,5 mlllioen jen in de overeenkomstlge maanden (gemiddeld) in
1935, en 26,4 mUlloen jen in 1934'. Het
percentage van deze exporten ten opzlchte van den totalen Japanschen uitvoer is voor 1936 teruggeloopen tot 13,6
pc·t., vergeleken bij 15,2 pct. in 1934.
Daar staa t tegenover, dat Japan in 193·1
$lechts de helft uit· het Zuidzeegebied
b'etrok van wat het daarheen verkocht,
t.w. nauwelijks 14 mlllloen jen gemiddeld per maand. Pas toen deze landen
~en drnk op Japan begonnen nit 'te~ oefenen, werd de invoer per maand van
16,4 mlllioen Jen in 1935 verhoogd tot
22,2 millioen jen in 1936 (maandgemlddelde van de eerste aeht maanden>.
Maar zelfs thans nog betrekt Japan ult
hetZnidzeegebied slecht.s 9,4 pet. van
zijn totalen Invoer. Dat is dus slechts
314 ,vaJl hetgeen Japan daarheen ultvoert, In Nederlandsch-Indie is de ontWikkeling, welke in de richtlng gaat
Van een evenwicht tussehen in- en uitvoer, het duidelijkst waar te llemen
,geweest. In dezelfde periode van vergelijking toch daalde de gemiddelde
,ntaandelljksehe uitvoer nanr Japan van
13 hllllioen .(1934) tot 12 mtllioen 'en
tenslotte zelts tot 10.2 mlllloen jen

(193tl).

In dlt tijdsverloop vallen de handelsbeperkingen met Nederlalldsch-Indi.e, Nog sterker echter was Japan's begeerte. om met Nederlandsch-Indie tot
een handelsvrede te komen, n.1. do01'dat Japan den invoer van NederlandschIndlsche producten aanzienlijk vergroot
heeft. Die invoer nam gemiddeld per
maand toe van 5.2 mlllioen jen in 1934
tot G.G mlllioen jen in 1935 en 9.3 mil110ell Jen gemlddeld per maand over de
eerste acht maanden van het jaar in
1936. Daar imnlddels de vrede op scheepvaartgebled met Nederlandsch-Indie is
tot stand gekomen. hoopt men thans In
Japall, dat het spoedig ook zal komen
tot een vergelijk o~r den handel en de
·lmmlgratie in Nederlalldsch-Indie. De
wenschen van Japan met be trekking tot
de ophefflng der· belemmerende NederIandsch...Illdische bepallngen zijn nog
even krachtlg als vroeger, dooh men
heeft te Tokio Ingezlen, dat Ned.-Indlehet ernstlg meent met zijn handelspoI1tlek en dat Japan in aanzienlij;ke
mate zal moeten toegeven, De devaluatie van den gulden had deze opva tUng
nog versterkt en Japan voelt thans. dat
hij In Nederlandsch-Indie, wat zijn
drang naar het ZuIden betreft, thans
cen tegenstallder gevonden heeft, met
wien hlj rekenlng zal moeteh houden.

Groofe llitgaven, en

aveJlWlCI,~

van

~Q IP11~~ChY~l~Jl'

bezwaarlijkheden

teger drillgt nan op econolllische planncn ':
VIJI<' JAREN 'lUANDSJOEKWO-

GESCIIIEDENIS

Gedurende de vijf jaren, die sinds
het "Mandsjcerijsche incident" verloopen zijn, heeft' Japan meel' dan
1 milliard yen belegd in zijn dochterstaat l\fandsjoekwo,· terwij1 het
Japansche leger een vrijwel even
groot bedrag in dit land heeft ten
koste gelegd. Toch is het finaneleele
pl'obleem vall de economische en militaire ontwikkeling van Mandsjoekwo nog lang niet opgelost. Er is een
vijfjarenplan opgesteld, dat voo1'ziet
in belegginnen tot een ,b.edrag van
1.500.000 yen, waarvan het grootste
gedeelte uit den aant del' zaak in
Japan zelf opgebracht zou moeten
worden.

een emissie van aandeelen en obligaties
geweigerd is en dat het gouvernement
zoowel ale de semi-officieele en part.icuHere hanken, afwijzend staan tegenover
nieuwe plannen in Mandsjoekwo in het
algemeen. Daarbij komt, dat de pal'ticuHere financieele belanghebbenden twee
andere lllot·ieven llebbell voor hnn koeIe
houding.
Eenerzijds betwijfelen zij de ·econon\!sche waarde van het grootste gedeelte
der projecten, die ontworpen werden
zoowel door de spoorwegmaatsehappij
:.lIs door de gecombineerde economische
commissie en hun twijfel vindt voedsel
in de droevige ervaringen, die men in
de eerste vijf jaar van het best-arm van
Mandsjoekwo gehad heeft. Anclerzijds
vreezen zij toenemende commel'cieele
concurrentie in verschillende· industl'iegebleden aIs gevolg van de vel'dere exploitatie van Mandsjoekwo.
Het vijfjarenpIan heeft dan ook weinig aantrekkingskrayht voor de Japansehe financieele kringell, aangezien dit
plan gebaseerd is op de veronderstel1ing,
dat l\fandsjoekwo hoe langer hoe llleer
"zelfvoorziend" m~t worden, dat het
den invoer - zelfs van Japan - moet beperkell en den uitvoer moet stimuleeren, 'zelfs al zou hieruit voortvloeien een
verscherpte concurrentie met het moederland, dit alles met het oog:op de voorbereiding van een nieuwen oorlog, die
volgens Japansche kapltallsten gemakkelijk vermeden zoukunnen worden.

De South ManchurIan Rallway Company, die eenigen tijd geleden llaar eigen vijfjarenplan ,vaststelde, dat op '1
Janual'i 1937 in ,werking zou treden en
dat :400.000.000 yen ZOtl kosten, heeft
zich genocdzaakt gezien, een beroep op
h~t moederland te doen. Het leger heeft
bij het minlsterie van fi'lnancien een
zesjarenp~an ingediend, Voor supplementalre bewapening, dat uitgaven met zich
mede zal. brengen tot eenbedrag van
3.300.000.000 yen, waarvan het grootste
gedeelte cpnieuw in Mandsjoekwo zou
worden gespendeerd.
,
"Sociaal laboratorium"
Het leger oefent evenveel aandrang
Mandsjoekwo heert zich in den loop
uit op de verwezenlijking van de econo- del' laatste juren ontwlkkeld volgens een
mische plannen aIs op de extra-bewa- plan van Staatseconomle, hetgeen het
peningsplannen,
aangezierr - zooals Ideaal Is van het Japansche leger. Dit
IIFln. News" schrijft - in .laatste 1nstantie het lager ook de economlsche
zijde van den nleuwen staat.beheerscht.
De chef van den generalen staf van het
Kwangtungleger - het Jap~nsche garnizoen in Mandsjoekwo - is voorzitter
van de gecomblneerde Japan-Mandsjoekwo economische commlss1e, welke
commissle het vijfjarenplan 'opsrelde,
Tokio begint steeds meer terughou...
dendheid aan: den dag te leggen tegenover deze steeds grooter wo.t:dende financieele eischen. Zoover de financIeele
ejschen van het leger verband houden
met de begrQoting zal er voor de 11nancieele autol'lteiten weinig'anders over...
KUlUN
bl1jven dan toe te geven. ~h dit maakt
het danook vrijwel onmogelljk, om eveneens aIle verzoek~n van de zijde van den
handel en voor de economlsche ontwlk...
kel1ng van het land toe te wijzen.
.
De nieuwe stijgingvan de Japansche
begrooting zal dit onmogelijk makell,
aangezien het de noodzakelijkheid met
zieh meebrengt, gedurende het fiscale
jaar 1937-38 een milliard yen obl1gaties
~e emitteeren tel' dekklng van, het den...
cIt. De enonne bewapeningskosten brengen een oplqving van de binnenlandsche
industrie met zich mede, waarvoor nieuwe bedragen gevonden zullen moeten
worden uit partieuUere bronnen.
Ret Is nlet duidelijk, hoe de beperkte
Japansche kapitaalmarkt deze twee zwa ..
1'G opdrachten zou weten te vervullen.
De situatie is zoodanig, dat een emissie
tel' wille van 'Mandsjoekwo van de groot...
te, zooals het leger eischt, een algemeene flnancieele' impasse ten gevolge zou
habben. .
.
.

gcworden. De stedelljke Japansche bcvolking in Mandsjoekwo is wel sterk
toegenomen, doch tot nog toe hebben
zich slechts 1750 boeren in Mandsjcekwo
gevestlgd, hcewel een ambitieus twintigjarenplan voorzag in een emigratie
van 1.000.000 gezinnen naar Mandsjoekwo.
Zelfs de Japansche uitvoer naar
Mandsjoekwo is beneden de verwachting
gebleven, Sinds het vorige Iaar Is deze
mindel' tcegenomeu dan naar GrootBrittannle en de zaken, die tot stand
kwarnen, waren mindel' winstgevend
door de lange credleten, die verstrekt
mcesten worden.
Het is nlet alleen Mandsjoekwo, de
jongste aanwlnst van het Jauausche
kelzerrljk, waar de econcmlsche exploltatie de financieele kracht van Japan
te boven gaat - ook bij Korea is dlt

het geval.
,Hoewel

gedurende

'n

kwarteeuw

2.5CO.OOO.OOO yen Japansch kapltaal in

Korea belegd werd, moesten de kcloniale autoriteiten tcegeven, dat het hoog
tijd werd, hun aandacht, die tot dusverre op de mil itaire en administratieve
vraagstukken· gericht geweest was,
thans te gaan besteden aan industrieele
Ret is te begrijpen, dat onder die om- en mijnbcuwkundige ondernemingen~
standigh€den de Japansche vioot., die
001< in !(orea groote' behoofdzakelijk ge'interesseerd is bij het
leggingen
Zuiden, allengs steedsongeruster wordt.
Telkens weel' worden eischen gehoord,
Oak. hier wordt gevraagd om grocte
die iil ovel'eenstemming zijn met het
beleggingen van Japansch kapitaal, spebekende sitandpunt van de vloot., dat n.1.
Japan in NcordeIijke richting (da::u- ciaal VOGI' de industl'ialisatie van NoorciKorea, dat een zeer bel::mgrij·ke stl'ate!leen dus, waal' de belangen van het
gische zone is met nieuwe havensaan
leger liggen) een zuivere verdedigingsde Japansche· zee. En ook hier doemden
tactiek moet volgen, doch dat de exconcurrentieproblemen op, want Korea
pansie in :Zuidelijke richting moet wor- schijnt de economische tekortkomingen
den gezocht. De ernstige remming van a1 evenmin te kunnen complementeeren
de Japansche penetratie in China heeft als Mandsjoekwo dat doet., terwijl zoowel
nieuwe kracht gegeven aan dit beginsel in Korea als ~landsjcekwo de industrieevan de vloot.
. Ie ontwikkeling niet andel'S beteekent
dan een dupliceering van reeds bestaande Japansche takken van industrie.
De maatregelen van uitvoer en algemeene indust1'ieele controle, die Japan
de laatste jaren heeft ·lngevoerd ten
einde de schel'pe concurrentie te yerminderen en de kwaliteit van exportgo€deren te verbeteren, hebben geen betrekking op de kolollH~n.
Vandaar dat versehillende Japansche
fao1'ikanten op Korea begonnen te p1'oland is het "sociale laboratorium" van cluceeren. Doch klachten in Japan over
het Jap..1nsche lege1', waarin met een de Koreaansche industrieele conCUl'l'en"ideaal economisch systeem" geexperi- tie - de levensstandaard van de Komenteerd wordt met het doel, dit uit- reaansche werklieden en hun loonen ziju
eindeIijk op Japan zelf toe te passen. nog ve-el lager dan in Japan - dwongen
Hoe meer het Japansche militairisme de Japansche regeering, Korea althans
gedwarsbcomd wordt door wat het in sommige opzichten in te schakelen
noemt: gebrek aan medewerking van de bij de Japansche controle-m~atregelen.
Japansche kapit.alisten, hoe mccr druk
Formosa stelt eveneens grootere flhet op de k,tpital1sten uitoefent.
n~ncl€ele ei$chen aan Japan. Dit eiland
De positie, waarin de Japansche "em~ is hot domein van de Japansche maripil't~-buildel's" zich op het continent bene, die nlet ul1een het cHand wenscht
vinden is dus zocdanig, dat zij moctcn toontwikkelen uit strategische overwereageeren op de critieke verhouding tus~ gingen, ~och het eveneens economisch
schen de militaire en burgerlijke auto- tot bloei wenscht te brengen, 'op. gl'OlHt
riteiten. De groeiet}de' overtuiging blj het van de zoo v~h\k beplelte ~ ZUld~lijke exJapansche leger dat de Chineesch-Ja- pansie,
\
pansche verhoudingen in een impasse
Ondanks de maatregelen, die reeds in
geraakt zijn, dat het leger nauwelijks
ciie richting genomen zijn, voelt de mae€n militaire actie, om nit deze impasse
te geraken zou kunnen organiseeren en rine zeer goed, dat te weinig van Japans
economische energie op dit terrein gedat het grootkapltaal zijn deeI moet
bruikt wordt en dit, waar juist op Forhebben aan de verdere penetl'atle van
mosa sncces zich meel' bemoedigend laa t
Japan in China, heeft de eritlek van het
aanzlen dan in de Noordelijke rlchtinO'
leger ten aanzien van de terughoudenden op het continent, waar het leger dO~
heid del' kapitallsten nog verscherpt
"empire building" van Jnpan vrijwel
Het kan niet worden ontkend, dat na monopolisee1't.
viji jaar van koortsachtige actlviteit in
De moeilijkheden in Mandsjoekwo en
Mandsjoekwo, de bnrgerlijke autoriteiten
In Japan tamelijk teleurgesteld zijn door de huidige impasse, waarin Japan ten
aanzien van haar plannen in China gece resultaten.
Zelfs het legel' moot toegeven, dat het raakt is, worden aIs argtimenten gede mceilijkheden o)lderschatte en de po- ol'uikt bij de "wenschelijkheid" voort te
tentleele voordeelen overschatte bij zijn {aan in de rlchting van den "Zuldelijken
Pacific", waal' de polltleke tegenstand
gToote waagstuk.
De "bandieten" zijn allel'luinst ver- mindel' effectief zou zijn en waal' bijna
slagen. Er gaat bijna geen dag voorbij aIle behceften van Japan aan grondzonde1' onbelangrijke botsingen tusschen stoffen bevl'edigd zouden kunnen wortie Chineesche guerlllastrijders en de den.
Imnlddels begint ook in dit opzicht
strafexpedities der Japansche troepen.
11et voortdurende beroep op Japans ecoTeleurstellende emigl'atie nomische krachten het land te remmel1
bij zljn ambitieuze p!annan. Japan
De Japansclle emigraUe naar Mand- schijnt reeds meer ondernomen te hebsjoekwo is eveneens een teleurstelling ben, dan het momenteel kan volbrengen.
,\.
1
:i2

Mandsj~ekwo blijkt onvoordeelig melkkoetje

Japallsche

~ I~nligl'alie .

STAA'l' OP IJAAG PEIL \

Tor Oglshima, de Japaneche expert bij
het Internatlonale Arbeidsbureau, publiceerde blijkens een Havas-telegram
ult Geneve in het orgaa n van dit bureau
een overzlcht van de Japansche emigratie.
Uit dit overzicht blijkt, dat 1.053.328
Japanners in het bultenland wonen,
waarvan 243.000 in Manchukuo, 50.000
in China, 152.000 op Hawaii, 146.000 in
de Vereenigde Staten, 202.000 in ZuidAfrika, en 173000 in Braallle.
VoIgens Ogishima is de grootste kolonie met de grootste ontwlkkelmgsmogelijkheden die in Brazrlle.
Oglshlrna .wees erop, dat het voorllaamst-e kenm2rk d31' Japansche emi~
gratie strenge contr61e op particuliere
o1'ganisa ties is ten einde een nieuwe
mislukking van de Japansche emilriltie-politiek nattr de Vereenigde Staten
te voorkomen.
De emigratie-organisaties bemoeien
zlch in hoofdzaak met emigranten, die
eenig kapitaal bezitten.
OJishima wijst er in zijn artikel op,
dat slechts ruim 1 millioen Japanners
in hei buitenland leven, tel'wijl de Japansche bevolking ja:HlijI<s met een ongeveer ,even groot aantul zielen toeneemt.
Schrijver concilldcert dat \Vat het
aantal betl'eft de Japansche emigratie~
politiek een mislukking is gewordell, als
gevolg van den tegenzin del' Japanners
hun land t.e \'erlaten en van de rest ricties op de immlgratie, welke door vele
landen zijn ingevoerd.
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Japan's uitvocr
VAN KATOEN EN lUANUI"AC'fURF.N
NAAR EUROPA

De "Jiji Shimpo" meldt, voIgens een
Domei-telegram uit Tokio, dat de uitvoel'
van Japansche katoenen manufactnren
naar Europa in de eerst~ heHt van 1936
71.000.000 vierkante yarqs bedroeg, hetgeen 20.000.000 Vil;l'kante yards meer is
.dan in dezeHde pe1'lode van ·1935 en
overeenkomt met de helf!. van den Britschen uitvoer naar Euro'T>eesche landen
tegeneon vierde gedeelte hiervan in
hetzelfde tijdvak van 1935.
De export in de eerste zes maanden
van 1936 bedroeg naar ~
Engeland
ZWedell.
Duitschland
Noorwegen
BeigIe
Grlekenland '
Frankrijk

Italle

10.033.000 vierk. yard3
4.387.000
"
14.617.000
3.91-1.000 "
II
8811.000
"
"
3.062.000 '
It
6.052:000
2.306.000

.
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DE HAVEN V,\N TG.-PRIOK
J\allgekomen 8 Dec.

N.I. s.s. "Van Spilbergen". gez. Kopp-enol
van '1'. Bajoer en Bnlikpapan, Agt. K.P.M. •
N.r. S.S. "Van ?er Hagen". gez. Noordenbos. van Soerab~\la en Kroe, Agt. K.P.M.
Eng. m.s. "Silverbelle",gez. Stark, van
Calcutta en Singapore, Agt. Hadden en Co
N.r. ~.s. "Tjisaroea", gez. v.d. Kolk, vart
MUl~tok, Agt. J.C.J.L.
N.I. m.s. "Mij'cr", gez. Visser, van Tan..
djong Pandan, Agt. K.P.M.
N.r. 8.S. "Roggeveen", gez. Blankstein, van
Hongkong en Singapore, Agt, K.P.M.
;'
Ned. m.s.. "Josefina", gez. Edens, van
Pladjoe, Agt. B.P.M.

Vertrokken 8 Dec.
N.I. S.S. "Tjisaroea", gez. v.d. Kolk, naar
Cheribon, Tegal, Semarang en Soerabaia.
N.r. 5.S. "PaUma", gez. Balogh, naar Palembar.!J.
Ned~ m.s.
"Poelau Bras", gez. Groustra
naar Semarang en Soerabaia
•
Jap. S.8. "Nagoya Mam",' gez, Josihara.
naar Semarang.
"RO'J;TERDA~ISCIIE

LLOYD" ,
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Ook in Siam is Japan ontgoocheld
door den t<Jenemelldell tegenstand. Wellswaar is de Japansche export daarheel1
nog verhoogd, terwijI Japan ook thans
nog maar zoowat 10 pet. van wa:t het
d.-loar ontvangt in Slameesche waren Onlzet. Ook is gebleken, dat de toegeeflijkheld van de Slameesche regeerlng en
van de Slameesche handelskringell tegenover Japan onvermoed beperkt bleef,
hoezeer Siam oak poogt zlch vrij te maken van ·Franseh.e en Engelsche illvloeden. Ooodwlll-betuigingen worden ook
thans nog tusschen Japan en Siam gewlsseld - blijkbaar met tets meer enthousiasme aan Japansclien kant' dan
aan 8iameeschen ,kant - maar Japansche relzlgers, dIe 'uit Siam terugkeeren,
lIouding der lil1atlcieele beweten te verteIlen, dat het den "Zul ...
langhebbelldell
delljken broederstaat" meel" aan daden
gelellen Is lSan aan wOQrden, <Ja t Slam \ D1t Is de redan. dat zeUs het aouth

".l~

nlet enkel to lijden onder de vrces, dlo
gewekt is door de vele vage uitlatingen
te dozer zake, van Japansche zijde gehoord, doch vooral ook onder het zlch
steeds krachtlger doende gevoelen gebrek aan kapjtaalsoverschct. Van [aar
op jaar klimmen de eischen van de Japansche militairen, gesteld aan het Japansche kapitaal, dat noodig is voor
Mantsjoekwo, terwijl de kapitaalvorming
volstrekt niet van belang toeneemt. Zelfs
de Zuid-Mantsjoerijsche spoorweg, de officieele pionier van Japan op het Azla,tische vasteland, kan op het oogenblik
een dringend noodzakelijke kapitaaIsemlssie te Tokio niet geplaatst krijgen.
De Japansche staat zelf moet tel' dekking van het steeds hooger oploopende
budget - de stijging hangt samen met
de geslage toeneming del' wapeningen
- steeds meer spaarkapitaal aan zlch
trckken en de Japansche takken van
nijverheid moeten om paraat te zijn bif
de onophoudelijk toenemende behoeften
aan Ieveranties voor leger en vloot steeds
meer kapitaal steken in nieuwe inst:llla'ties. Z'Jodoende blijft er voor be:eggingen in ·"de schatkamel' van de Ztlid.zee" bijna ,ni~ts meer over.

IlLAD

,.Palembang", II Dec. aank. Makussel'.
rrhUisre13 :
"Baloeran", 8 Dec. aank. Marseille.
Kustreis:
"Sitoebondo'·J 8 Dec. v~rh·. Soerabaja.
.,)Kota rnten', 8 DeC. aank. Soerabaja.
PASSAGIERstiJST
'JRoggeve~m"

Vertrekkende 10 December om. 5 tnlt van
Tandjong-Priok naar Zuid,.'Afrika.

. ttl'. ir. K. H. toe Water, Ill'. Dietrich, hr.
ii. Rocke, mevr. H. Rocke, hr. Z. Havas.
mevl'•. Z. Havas, mevt, C. Cahn, mej. V.
Oberlander, hr. Nik Mtlstapha bin Moha-

med.

~':I·Pi;IJ!lI!fKftiII
.. ,·.

.......---..- ....--".----.,

.

._... --or- --

".:..gd6zel At,S i.e u,A)j<A'W",zzz . .

MAGN((lJfS
WOENSDAGS
eft

ZATERDAGS

gulden contant

ManQhllrlan n.allwar CommltteQ QnJangs
I

~ ..

•
_-. _n.

:--= f

-

--_.*.~

Sport en Wedstrljden

Wij kunnen dit type heden nog op alle
athletiekwedstrijden - dus niet alleen
van nieuwelingen - zien. De opvallendste kenmerken van zijn loop zijn behalve
de reeds genoemde nog deze :

'Athletlek

een luid hoorbare, krachtlge aanslag
(stumpen) van de voorste voet,
de beenen worden nimmer voldoende
gestrekt, ja, zelts opmerkelijk gekromd
gehouden,

Luclitoaurt

Off. Berichten

Zeppelln-Iuchtvuart
Blnnenlandsch Bestuur

•
Beschouwinqswi[ze over
Een meuwe

de Sprint
Aile Sprinters 'zijn onder te brenqen
.in drie Klassen
/lchtervolg;ngslype, Vluchttvt)« en ideate Sprinter

de finish is meestal een sprong.
Veor we echter .verder gaan wenschen
we er de nadruk op te leggen 'dat we
aan dit en het alsnog te behandelen type
nlets mlnderwaardlgs verbinden. De door
ons voorgestane indeeling berust op q,ezelfde principes als b.v. de bekende
psychologische indeeling van Heymans
die de menschen onderbrengt in categorleen als sentimenteelen, gepassioneerden, etc. etc.
'
Trouwens, de als vcorbeeld genoemde

(Van onzen athletiekmedewerker)

I.

Zonder twijfel is de loop de oudste
vorm van spcrt en we zouden de geschied.enis ervan kunnen uitstrekken tot
de oertijd, in. elk geval de tijd dat de
eerste menschen op aarde woonden, ware 't 111et ,dat 1nen in dien tijd 't begrip
sport niet ,kende en de loop dus niet andel'S was dan een min of meer urgente
ncodzaak om 'zich te vel'plaatsen al naar
gelang het doel ervan was het bemachtigen van eenig voedsel dan weI het ontkomen aan een dreig€nd gevaar.
Wanneer wij hier evenwei toch zoover
teruggaan dan komt dit omdat wij een
bepaalde beschouwingswijze willen brengen die wij tet nog toe niet aantrof~en
in tralnboekjes over athletiek, terwijl we
cryan overtuigd zijn dat de sprinter er
veel uit kan halen wat hem bij het bestudeeren van zijn stijl van veel nut kan
zijn.
Wann€er we nl. de algemeene korte
handleidingen en trainboekjes tel' hand
nemen en de hoofdstukken gewijd aall
de sprint naast 'elkaa1' leggen, dan merken we bij alle een treffende overeenkomst in het eorrigeeren van veel veorkomende fouten en het geven van aanwiJzing'en betreffende juiste start en
houding, ademhaling, arm- en beenbeweging tijdens de loop, terwijl aIle schrijvel'S het tenslotte er over eens zijn dat
er vele individueele verschillen vcorkomen, welke' niet nader.omschreven en/of
veroordeeld kunnen worden en blijkbaar
slechts dan goedgekenrd worden wanneer ze den stijl van eell 'looper nls b.v.
J esse Owens aankleven; bij 1eder aneler
amateur zUn ze fout.
Het indeelen van fouten in groepen
dan weI het rangschikken in een bepaalde volgorde - naar tijd, naar op-eenvolging b.v. - en het trachten te vinden
van een logische oorzaak voor het veelvuldig voorkomen dier fouten', komt nergens voel'.
Tot en met het beschrijven van de
houdi.ng bij de start gaat alles goed
matu' dan vervallen de me€ste schrijvers
in nietszeggende gemeenplaatsen die niet
alleen het nadecl hebbel1 dat de ijverige
leerling er niet veel wijzer door wordt,
maar waardoor ook de mogelijkheid geschapen wordt dat er misverstanden
ontstaan die een funesten invloed kunnen uitoefenen op een reeds gezonden
sprint.

het 1'ennen op een dusdanige wijze dat
"one is trying to overtake one's own
equilibrium". De kern dezer gedachte is
-juist, maar raakt slecht,s de periferie
zooals we aanstonds zullen aantoonen.
Tracht echter de leel'ling-sprinter inder...
daad "to overtake his equilibrium", dan
slaat hij met de neus van zijn spikes in
de grond en zal verwoed nloeten klapwieken om te voorkomen dat hij inderdaad in het zand bij t, hetgeen ook zeer
dikwijls gebeurt en wat wij reeds herhaaide malen hebb.en zien gebeuren' op
wedstrijden. De schrijver vergeet hier n1.
uitdrukkelijk bij te vermelden dat het
bij trachten aUeen moet blijven en ook
geen millimeter over de grens gegaan
mag worden daar andel'S een zware aanslag van de voorste voet ontstaat die niet
de geringste oneffenheid van het terrein
velen kan en welke ten gevolge heeft dat
de loop van soepel stootend wbrdt en de
heele snelheid verloren gaat. Hoewel
hierover gemakkelijk nog twee kolommen volgepraat kunnen worden, achten
wll di t enkele voorbeeld vo-orloopig genoeg en zullen nu ingaan op de kern del'
zaak.
Hicrtoe dienen we terug te gaan tot
den primitieven mens, die zeer veel rende, maar dtt Hooit deed vool' zijn plezier.
Integendeel, als hij zich sneller mO€sb
voortbewegen dan normaal dan ging dat
altij<f. met
!2ijn leven als inzet :

omtrent weg, want in zijn tijd was hij
evenal.s zijn "tijdgenoot" Sirks een formidabelen zelfs onverslaanbaar looper.
\Vie Sirks indertijd het record op de viel'henderd meter heeft zien breken, dien
zal :ongetwijfeld het achtervolgingstype
in hem opgevallenzijn.
B<>vendien willen wij hierbij opmerken
dae aIle krachttypen, breede, flink-gespierde kerels dus, op de sprint tot het
achtervolgingstype blijken te behooren,
in tegenstelling tot de tengere, slanke
loopers die bijna zonder uitzondering 011dergebracht kunnen worden 'onder,

het vlllchttype,
welk type we nu gaan ontleden.
De oermensch die vluchtte, startte altijd in de houding van den achtervolger.
Hiervan zijn 'zeer logische redenen de
oorzaak : de eerste instinctieve beweging
is het ill' elkaar duiken en het intrekken van het hoofd tusschen de schoudel'S van schrik en angst. In deze houding worden de eerste tientallen meters
afgelegd. Is redding, in de vorm van een
rivier1).v., in 'zicht, dan zal deze houding
niet veranderen omdat dan in zekeren
zin een nieuw achtervolgingsobject ontstaat: de rivier.
Merkt de vluchteling dat hij zijn
achtervolger ontsnapt, dan zal hij ~
eveneens
instinetlef - eeonomischer
gaan
loopen.
De, samengedrukte
borstkas word~ ontspannen, de passen
worden langer, de looper houdt Zlch
rechtop zonder nochtans zijn vaart noemenswaardig te minderen. Deze houding
heeft tevens het grote voordeel do.t de
looper zlch oriellteeren kan.

hij achtervolgde (met het doel om 2ijn
Het echte vluchttype ontstaat echter
eten te .krijgen) of hij werd achtervolgd.
Darwin's ,.survival of the 1ittest" wordt wanneel' de achtervolgde zijn bedreiget'
nergens zoo pijnlijk scherp en zuive1' ge- steeds meer hoort naderen. Een paniek; aecentneerd als juistbij de ren van den stemmingmaakt zich.van hem meester,
oermensch.
.
hij weet dat elk oogenblik een paal'
klauwen zlch in zijn rug zullen slaan en
Nemen we vooreel'st het eerste motter daarom holt hij -ln5tinctief weer de rug. De nekwel'vels, die gekraakt zulin oogenschouw.
len worden, beschermt 11ij door het
We ziel1 de oermensch rennen achter hoord achterover te brengen waardool'
het hert of zwijn om het te dooden. Alle3 vanzelf de mond openvalt. Bereikt in
concentl~eert zich op het bespringen en zulk een geval de achtervolgde een redverscheuren van den prooi, de kaken dingbrengende rivier, dan zul hij er niet
vooruit, de lippen weggetrokken van de in s p r i n g e n, doch zich er in s to rIJntbloote tanden, de schouders opgetrok- ten: de knieen komen het eerst ' in
ken de rug gekromd voor den laatsten aanraking met het water.
sprong. De lezer kan zich de voorstelling
van deze actle vergemal{kelijken wanDit type, we stellen ons dlt .everieens
near hij denkt aan de overigens humo- voor naar een spotpl'ent (,de man die
l'istische prerttjes in Engelsche tijd- door den stier wordt achtervolgd), komt
schriften : de man die de trein moet ha- ook heden nog voor op aIle, athletieklen of de poliUeagent die den dief aeh- wedstrijden. De lezer-athleet he eft ze
terna zi,t.
vaak gezien en behoort er well1cht zelve toe. Dit type heeft een groote kans
Deze loo~r is gehe-el gevangen in een op de overwinning wanneel' hij reeds bij
denk-en wllscomplex waaraan hij zich
de start voor is; het achter zich weten
psychisch en physiek onderwerpt: de
van andere renners die hem de overachtervolglng. Een psycholoog zon kun- winning willen ontkapen geeft zijn voenen zeggen : bij hem dornineert het achten vleugelen ; de toeschouwer merkt op
tervolgingscomplex. Wij zullen dit type
dat zijn houding schel'per het vluchttype
gemugshalve noemen
accentueert naarmate hij de fin1sh no.'I}
bet achtervolgil1gstype dert.

Nu dient gezegd, dat een geweldige
actie als bij de sprint waarbij snelheden
van tien meters in een' seconde worden
ontwikkeld een eenigszins betrouwbare
observatie onmogelijk maakt. De sprinter zelf weet gedurende de tien seconden dat hij de honderd meters aflegt
n 1 e t s. Corrigeereil van zijn stijl is gedurende deze geweldige krachtsinspallDit type komt op wedstrijden. niet
ning onmogelijk; hij heeft slechts Oast aIleen van nieuwelingen ze€r veel voor.
van) een gewaarwording: e1' is iemand Oudere athleten kunhen zich waarvoor me of er is iemand achter me.
schijnlijk nog h€~l goed de sprint van
Bob Mesman Schultz herinneren. Dit Is
Zoo intens is de concentratle zoowel zo'n achtervolgingstype; zijn loo~ wordt
Uchamelijk als geestelijk op de snelheid meer get.ypeerd door kracht dal1l;door
dat andere zintuigelijke en organische snelheld. Zulke loopers pr'esteeren won':
gewaarwordingen worden verdr~ngen en deren als vierde looper in een estaJettede sprinter zelf weet uit ervaring dat ploeg, ove1.· het algemeen als looper die
hij na de loop zich met geen mogelijk- een achterstand moe ten inhalen. Cracks
heid herinneren kan wat hij gevoeld en kunnen zich gemakkelijk enkele wedgedacht heeft.
strijden herinneren hoe Bobby een wanhopige achterstand op verbijsterende
Wanneer niettemin toch getra~t wijze irili€p. Dergelijke loopers brengen
wordt de gemoedstoestand tijdens de'
een estafetteploeg in negenennegent1g
sprint te analyseren, . moet noodzavan de hond~rd gevallen naar de overkelijkerwijs de fantasie e1' bij gehaalcl
winning ais ze het geluk hebben de binworden, willen de verschillende leemten
nenbaan te loten.
op aanvaardbare wijze aangevuld wor··
den.
Deze houdlng Is typlsch niet alleen
voor den achtervolgenden mensch, maar
En dan komen we meer op het ter- ook voor het achtervolgende dier. Dat
rein van den psycholoog dan op dat komt omdat ze de meest economise he Is.
van den trainer! (Dit opgemerkt om- De sprong op de prool kan ieder oogendat straks enkele beg1'ippen te berde blik verwaeht worden en dat eene oogengebracht worden die eenigszins Freu- blik moet goed gebruikt worden. Wandiaansch aandoen I).
neer de achtervolger rechtop Ioopt en
De practische trainer zal zich op dit op het meest gesehikte moment voor de
gebied niet durven of willen wagen en sprong nog eerst in elkaar moet duiken
wil hij dan toch beschrijven wat de en dan pas springen dan is de kans mis ...
spl'inter doet dan weI doen moet en den .... schien reeds voorbij. De sprong wordt
ken moet tijdens de sprint, dan zal hij, gemist en de prool is verloren, hetgeen
200als we opmerkten, moeten vel'vaUen bet~ekent hinger honger lijden, in elk
in gemeenplaatsen.
; geval groote vermoeldheidzonder resul...
,
\Ve wezen in dlt verband reeds op het ~a~
gevaar dat dergelijke bes<:hrijvingen met
De looper houdt dus alle bovell.-.
zieh meebrengen; tel' lllustratie het vol ...
Uchaamsspieren sall1engetrokken en gegende:
spannen, trouwens alte bewegingen, ook
Een Engeisch trainboekje, bij vele in· die der ~enen verraden het Qpgezameld
siders welbekend, zegt dat het geheim houden van kracht (straks Immers moet
van de succesvollQ sprintgelegen 1s ill m1sschlen nos gevochten WOfden).

•

Mesman Schultz neemt alle tWijfel hter-

Dergelijke typen blijken echter geslagen te zijn zoodra ze gepasseerd zijn. De
sterkste prikkel is dan verloren en de
looper zakt zienderoogen af. In aansluiting op onze conclusie om trent het geeigende loopen van de binnenbaan vool'
het achtervolginstype kunnen we hler
opIl\erken da~ loope!s vanfdit type het
best kunnen loopen 111 de tluitenbaan.
In een vervolg zullen wij deze en het
alsnog te behandelen type naderanalyseeren en hun waarde vaststellen alsme de eenige aanwijzingen geven voor
op dit principe gebasee'rde training vool'
!
I
'
de sprint.

De nuttige resultaten van de
"Hilldellburg"

Volgens een mededeellng van de Duitsehe Zeppelin Luchtvaartrnaatschapptj
zal de nieuwe Zeppelin, de "LZ 130", een
zusterschlp van de "Hindenburg", welke
momenteel te Frledrichshaven in aanbouw is, waarschijnlijk in de herfst van
het volgende [aar in dienst gesteld worden op de Noord-Atlantische route naar
de Vereeniglng Staten, aldus selnt
Transocean uit Berlijn.
De "Hindenbmg" is Ma andagavond
om 9.35 veillg in de luchthaven van
Frankfort aangekornen van haar laatste
Zuid-Amerika-vlucht van dit [aar en
de Zeppelin-maatschappij heeft in verband hiermede een verklarlng uitgegeYen, waarin een overzicht is opgenomen
van de vorderingen die in 1936 gemaakt
zijn.
Met het opnemen van de "Hindenburg".!n een geregelden dienst is het
aantal reizen in 1935 bijna verdubbeld ;
20 vluchten werden gelnaakt naal' ZuidAmerika en 10 11aal' de Vereenigde staten, waarbij een tolale afstand van
600.000 K. M. werd afgelegd.
Het aantal vervoerde passagiers is in
vergelijking met 1935 van 841 tot 3530
gestegen, terwijl de brievenpost en l:,l"ding
van· 9300 tot 30.000 K. G. is toegenomen.
Een nieuw record werd op de ZuidAmerika route gevestigd door de "Hindenburg", die de afstand van 10.000 K. M.
tusschen Frankfort ell' RiQ de Janeiro
aflegde in 83 uur, tenvijl de kortst.e tijd,
voor den overstcek van den 'At!antischen
Oceaan 43 uul' bedroeg, van Lakehurst
naar Frankfort. De Zeppell1n-maatschappij is buitengewcon teVl'eden over
de resultaten van het afgeloopen jaar,
vanuit commercieel, oogpunt bezien,
terwijl de technische vooruitgang alle
verwaehtingen overtrof:

"Croix ldu Sud" ,Vcrlorell ?
\Vat is er geworden van de bemau-

ning?
,Te Parijs beschouwt men het wa'tervliegtuig "Croix du Sud" dat op een
vlucht over den Atlantischen Oceaan
wordt vermist, als verioren, zoo verl1eemt Aneta-Haag.
De inzittenden zijn Mermoz en Piehaudou, resp. eerstc piloot en tweede be·
Jtllurdel'; Ezan, navigator; Crnvellher,
marconist; Lavidalie, mecano.
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Volksgezondheld

Aangeteekend, dat de inspecteurs van politie Th. VAN WORKUM, F. C. F. KOHLSCHEIN, L. J. VAN BEEK, S. VAN DIJK,
J. N. VAN AS, J. DEKKER, M. DRABBE,
P. F. Th. VAN KRUYSEN en J J DEURLOO allen gerekend van I JUili '1936 zijn
werkzaarn gesteld als dienstdoende inspecteurs van politi'e Ie, 'klasse.
Aangeteekend, dat de inspecteurs van politie J. B. VAN DER SLIK, J. OOSTERLOO,
S. H. GERICHHAUSEN, H. H. W. GREVE,
C. B. GOOSSENS, J. M. BEUMER, H. NIJLAND, R.W. HORNSTRA, A. VAN' DER
STRUIK, G. VAN DEN ,NESTE C a BARHORST en L. G. FOKKER g~rekend van
1 Juli 1936 zijn werkzaam gesteld als dienstdoende inspecteurs van politie Ie, klasse.
Aangeteekend, dat de inspecturs van politie E. L. LABAN, J. p. VAN KLOOSTER,
S. VAN DER SCHAAP, K JANSEN R F
PETERS, B. KOLDER, P. C" KOSSEN ,j H'
WEYERMARS, O. CORTER; G:J L MUL~
DER ~n J. HEERINGA allen gerekeild van
1, Augustus 1936zijn werkzaam g-esteld al:s
dienstdoende .inspecteurs van politie Ie kl.
Aangeteekend, dat de inspecteurs van po.
Iitle C. TIGGELMAN, P. DE KONING B
ESTER, F. ESSEN, J. VAN EK. M. NobR~
DAM, M. COZIJN, H. H. HOUWEN en J.
~~EI allen gerekend van l' Sept'cmber. 1936
Z1Jn werkzaam gesteld als dienstdoende inspecteurs van politie Ie klasse.
Met ingang van den dag, waarop de betrekking zal worden aanvaard tijdeiijk b'elast met de waarneming van de betrek'king
van hoofdcommies op het kantoor van den
technisch Ieider del' veldpolitle te Medan
P. RORONG, thans h~ commIes op het
kantoor van den Technisch leider del' veldpolitie te Menado.
Benoemd tot commies op het kantoor van
den technisch leld'er del' veldpolitie te Menado, W. J. CABRI, thans c.ommies op het
kantoor van den commal'ldant del' 2e afdeeling veldpolitie te Pematang Sianfar.

,

Fiu.. .m cien

Overgepl. van Poerbolinggo naar Poerwokerto M. GOENADI KROMODIPRODJO,
gouvernements Indisch arts.
Overgepl, van Poerwokerto naar Poerbobolinggo de gouvernernents Indlsch arts
RAMELAN.
)
Vcrkeer ell Waterstaa't

Bencemd tot commies bij het Departement
van Verkeer en' waterstaat, , mej. F. J.
STREIF, ambtenares op l1on-activiteit
laatstelijk commies bij ,genoemd Depart'e':
ment met bepaling, datzij wordt tewerkgesteld op het Hoofdkantoor del' Landswaterkrachtbedrijven.
Economische Zaken

Eervol uit 's Lands dienst ont.slagen W.
F. CH. PELT, techllisch ambtellaar bij den
Indischen Centralen AanschaffIngsdlenst.
Marine ,

Wegens zlekte eervol van de waarnemiug
van zijn betrekking ontheven J. A. KNEEFEL, wd. commies bij het Marine Etabllssement te Soerabaia, met bepaling, dat deze
ontheffing wordt geacht te zijn ingegaan op
ult. November 1936.
Artillerle

Overgeplaatst naar het Korps KustartllIe..
rie Soerabaia de kapitein del' Artillerie W.
G. VAN VOSS van het Korps Luchtdoelartillerie aldaar.
De adjudant-onderofficiel'-administrateur
RICHELLE, de sergeant-majoor-instruct'eur
HUIZER en de fourier ROODENBURG 'per
3.S. "Johan de Witt" van verlof terugverwacht, .worden bij aankomst in IndH~ ingedeeld bij respectlevelijk: doe 2de compa~nie
kust- en luchtdoelartillerie te Balikpapan,
het detachement kust- en luchtdoelartillerie
te Weltevreden en het korps kustartillerLe
te Soerabaia.
De wachtmeesters JIL.~SEN en KARTMAN, eveneens poer S.S. "Johan de Witt"
van verlo! terugv.erwacht, worden bij aankomst in IndH~ ingedeeld bij de Ie afdeeling
bergartillerie te Tjimahi.
.
lUUitaire GelleeskumUge Dienst

Geplaatst bij de militalre apotheek te Medan de adjudant-onderofflcier apothekersassistent GRASSO per m.s. "Johan van 01denbarneveit" verwacht, keerende van buihmlandseh verlof terug.
'
Overgeplaatst van de mllitaire apotl1eek
te Medan' naal' die te Magelang de onderluitenant apothekers-asslstent DE GROOT.
l\fet ingang van 31 December 1936, op verzoek,eervol ontheven van de tijdelijke waal'lle~ning van d'~ betrekking van ziekenverpleegster bij den hospitaaldlens~ mel. 'I".
BQS, werkzaam bij het militair hospHaal te'
Tj,imahi.
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INDISCln~ BJJAD"~N

Oebor-en:
6 Nov. Van Lelyveld 11

11
13
25
25
26

Laming (z) Pem.
Siantar.
" Van Vollenhoven -- stern (z) Medan.
"Wil~emsz Geeroms r- MUlder (z)
Medan.
"G. Ysselstijn
Kyftenbelt (z)
Langsa.
,
" Daub (d) Kuala Begoenit,
" F. van der Elst van .Vliet (z)
Medan.
" H. Striegler - Ie Clerq (d) Medan.

»t~oe

zalig \vien (I~~ iongenskiel ... «

Ind:ardciad, het i5 eon. leuke tiid, inaar
vergaet ni(}t, dOT oak

Ot'lze

kind(i}ren hun

lorgen en zorgies hebben.
De studie" da ~noodzakelijke spor~, nun
OtllSpanning, dat (1l1es vergt vee I, dik·
I

Getrouwd':
M.N. v.d. Burgh, pem..
Siantal'.
" H. Mary Hide en ir. V. Tche~oft,
Amsterdam/Medan.
" H. R. Janssen en D. Vermij Kuala
Lumpur (P. M. S,>.
I'
Al1ce Honegg"Cr en. lIan3 Rubin,
Tandjong Morawa..

11 Nov. W. Lawrie -

11'

1 Nov. J. P. Geus (v) Medall.
" H. J. De ChaUfepie (v) 14 jaren J Me;o
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De voor glsteren vastgestelde wedstrijd 3de klas: N1llmij - B.B. kOll n1et
doorgaan wegens net niet opkomen van

Benoemd tot commies op het Hoofdkantoor van d:en dienst del' I. U. en A~ M.
H. E. ISAAKS, landsdienaar van Europ-eesch
verlor terugverwacht,

-----.-.---

Overleden:

KAN~OOR VOETBAL

rugverwacht,

Fa n1 iIie.. Beric 11 terl

Poelbul
BAT.

Bencernd tot arnbtenaar 4de kl. C. A.
BAKHUYS, gedlplomeerd douanecommtes
en werkzaamgesteld als verificateur te Oheribon, Jandsdienaar van Europeesch verlot
terugverwacht.
Benoemd tot ambtenaar 4de kl. J. WEINTRe, gediplomeerd douanecommles en werkzaamgesteld als verirtcateur te Makasser,
landsdlenaar van Europeesch verlof terugverwacht,
Benoemd
tet ambtenaar 4de kl. J. E.
FUCHS, gediplomeerd. douarrecommles en
werkzaarngesteld als verificateur te Belawan, landsdienaar van Europeesch verlof te-

Uit Rome wortH geseind, dat de sportvllegel's lIeyma ns en Sluyter daar gisterenmidctag half vier arriveerden. Zlj worden morgenmiddag een uur op Schiphol
verwacht.

24

"0"

litie Ie klasse

Be~oemd t.ot administrateur van Financlen en ter beschikking gesteld van het
bestuul' van de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Jndie Jhr. W. DE SAVORNIN
LOHMAN, ambtenaar met het m.s. "Dempo" van ver)o! naar Europa terugverwacht
laatst-elijk ogemelde betrekking bekleed heb~
bende.
Verleend wegens zesjarigen dienst acht
maanden verlof naar Europa aan E. F. D.
·· ~ '[' 0 I\.10
·
PHt'JJS
PLUIM MENrrZ, inspecteur van Fina11cIen,
hoofd del' inspectie Kediri met bepaling dat
hij zijn betrekking zal ned'erleggell op' een
Zal JallY's prch gewfok('ll wOftlen?
nader te bepalen datum in de e·erste helft
Aneta-Haag vernecmt uit Le Bourget, van de maand Augustus 1937.
ctat de aviatem's Jean Perraud en GilBoschwezen
bert Denis gisteren zijn v'ertrokken vool'
2en vlu~ht naal' Tokyo, en weI' in een
Op verzoek wegens volbrachten diensttijd
machine van hetzelfde type, waarmedc met ing'ang van 31 December 1936 eervol en
hun bndgenoot Japy in het gezicht van met rechtop p,ensl~n uit 's Lands diel!st
de mantri-politie in de houtvesde Japansche hoofd3tad veronge~ukte. ontslagen
l'2rij Noord·Randoeblatoeng M.SOEMODIDe route welke door de vliegel's zal wor- REDJO.
den gevolgd is: Pal'ijs, Benghazi, Bushire, Karachi, Calcutta, Hanoi (eventueel Hongkong), Shanghai, Tokio.

18

(Nadruk verboden).

Belast met de waarneming van de betrekking van inspecteur van politte Iste
klasse bij de algemeene politre R. STEENGE,
thans inspecteur van politie, met bepaling
dat hij blijft geplaatst bij de algerneene politle in de provincie West-Java en dat zijn
plaats in de ranglijst der inspecteurs van
politte Iste klasse nader zal worden geregeld.
I
Aangeteekend, dat de inspecteurs van politie G. B. p. BRENDER a BRANDIS, F.
SCHOKKER, E. G. DOM, A. J. VAN DAMME, J. K. MEIJER en H. F. DOZY allengerekend van 1 Mei 1936 zijn werkzaam gesteid als dienstdoende inspecteurs van po-

In- len Ultvoerr, en Accijnzen

18
19

dan

" J. F. Sieben (m) 70 jaar, Sairtpall.
" H. eh. BrUgman (m) 32 Jaal' J Me ..
dan.

. wiiis to "eel v{!n hun energie.
'vVeast ver~tandig en geef~ U'wV kinderen
a!ken dag een kop Ovomaltine bii hat

ontbiit. Ze ziin er dol op en ", . ze habben hat zoo noodig.
Drink in lhv huis de heetlijk~
OVOMALTINE

komt Uw

gelol~hcid

ten goedeJ

~

I

Bevolking

V(lr1

Batavia

Ztcetntnen.
GEVEST1GJ)
p. v/d Ende Ln. TriVelli 52 I1a. 23/1:1. id.
R. l\IASTENBROEK BREEI{T ENG~
46, J. D. Ch. Bource Sluisbrugstl'. 55, W. C.
.
R~CORD
W. de Groot Wilhelminaln. S, p. Kroese O.
Sahari No. 56, D. ll.::nderink Menteng No.
VOOf 500 M. borstctawl
32, J. Th. MUlder O. T£uuarindelaan 89, A.
N. Molenaar Koningspl. Zuid 7, G. J. W.
Rie Mastenbroek heeft, zoo meldt Ane- Rapmund Kramat No. 168, S. Schuetz Konh1gspl. W. 13J.. W. Schnabel Boekltdoeri
ta-Haag, te Liverpool het Ertgelscr~ re- Heuv,
No. 77a, l.". v/d Stok Westerpark No.
cord vQOr de 500 meter borstcrawl ver.. 6, na 1 Jan. 0JocJl,\weg No. 67 Pav. 1 U. E.
beterc\ tot 6 mlnuten en 21 12 sec.
Versclluren. KemaJoran No. 41.
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Te Huur Aangeboden
BANDOENG
TJOEMBOELOEIT,
6
K.M. van het centrum, pracht uitzicht,
te huur voor 6 maanden of langer in
Januari a.s. een nieuwe, pas gebouwde,
moore, moderne villa, Huize Jeannette,
compleet keurig gemeubi-leerd, vrij licht,
water, gas en personeele belasting. Bevattende 3' slaapkamers, eet-zltkamer,
vaste waschtafels, volledige bijgebouwen
en garage., Verder aangebouwd klein
paviljoen, bevattende 2 kamertjes, elgen
voorgalerij, gernakken en garage. Alles
desgewenscht met gebruik van linnen,
glaswerk en keukengerei, voor f 125.-.
Groote omrasterde tuin met levend
stroomend water. Adres Burlage, Tjoemboeloett, telefoon 700 Bandoeng.
M 4906

•

Vcccnte

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

GEMEUBILEERp HUISJE, te Sindang-

-------__----

Iala/Patlet-Centrum, te huur gevraagd
voor Maart, April, Mei, Juni. Brieven
onder No. M 4905 bureau Bataviaasch
Nieuwsblad.
GEMEUBILEERD WEEKEINDHUISJE
Tjitjoeroeg of Poentjak ongeveer 1% a
2 uur van Batavia, te huur gevraagd
voor ongeveer 6 maanden. Brieven onder No. 141 Reclamebedrijf Preciosa N.
V., Batavia-C.
• M 4899

DRIE-BLADIGE SPIEGELKAST, shabloon- en borduurpatronen (voor kussens en kil,1derkamer), Emma-blllarttaIel, te koop aangeboden. Adres: D. A.
Toorop, Batoetoelis 53, tel. 62 Welt.
M 4892

INDIVIDUEELE VERZOROING. Hulze
GEMEUBILEERD WOONHUIS, Sema- "Nagrok" boven Soekaboemi. Het rustrangweg 4, te huur per 1 Januari 1937 oord voor herstellenden.
M 4887
of later. Te bevragen aldaar of telefoon •
HEERENMODE-ARTIKELEN. Bij ons
Bat. 1103.
M 4913
slaagt U steeds en
wet tot de laagste
.
GOEDKOOPE HUIZEN te huur, mo- prljzen. De Goedkoope Winkel, gebouw
dern, alIe gernakken. Huurprijs f 15.-, Onderlinge Hulp.
M 4916
f 30.-, f 32.50, f 40.- per maand, geHOTEL BELLE VUE Slngapore. Oemeublleerd f 5.- extra. Desverkiezend
voorschot f 150.- of f 250.- voor geheel makkelijk te berelken, schitterend uttvrijen aankoop meubtlalr, terugbetalen zicht, gezonde en rustlge orngevlng,
in 1 of 2 [aar. Te bevragen Bekassi- Weensche keuken, Volwassenen $ 3.50,
M 4890
weg 146, teletoon 1045 Bt.
M 4907 Kinderen half tarter.

.

d...

Te Koop Aangeboden
AUTOKISTEN MODEL 1937, regelmatig groote partijen, billljk te koop. Bij
geregelde contraptueele afname bijzondere prijzen! N. V. Velodrome (telefoon
Wl. 577).
M 4902

RUSTOORD EN' WEEKEND HOTEL
PAMESHOEDJES. Grootste keuze en
VILLA PANORAMA te Tjitjoeroeg, telebillijkste pfijzen bijDe Goedkoope Winfoon No: 10. Voor het Inlandsch Nieuwke-l, gebouw Onderlinge Hulp.
M 4918
jaar en de Kerst-vacantie nog enkele
groote kamel'S beschikbaar ad f 7.50 per
NIEU\V FIGUUR-'ZAAGMODEL van
dag voor 2 personen. Onze bekende Prinses Juliana en Prins Bernhard, we~~~=~=",,~=~.......,-----_
I prima tafel en zindelijkheid is altijd ge- derom in voorraad bij Fa. Slang Hap,
roenad.
M 4912 Petjenongan 67c.
M 4903

\

'

GEDftELTELIJKE O~ OEHEELE, MObERNE INBOEDEL ter overname gevraagd. Brieven onder No. M 4920 bureau Bataviaasch Nieuwsblad.

[ongens 3 en 4 [aar en voor de hulsheuding, Brleven onder No. M 4868 bu..
reau Bat. Nleuwsblad.

VLAOGEN. Vlaggen, rood-wlt-blauw,
Wol vlaggendoek, kleurecht ! (Man thren)
2,35 X 1.50 Mtr., compleet met wlmpel
en koord J 15. Het Woonhuis, Noordwijk
EUROPEESCHE DAME, 29 Iaar, mo-:
23, telefcon 302 WIt.
M 4893 derne opvattingen, zoekt vriend om gezelllg mee _ult te gann. Brteven onder
GEBRUIKT bij neus-verkoudheld en No. M 4904 bureau Bat. Nieuwsblad.
hoest Krestval-Siroop, voorkomt en geneest hoesten en andere aandoeritngen
PLANTERS- ~EDUWE met klnderen,
der ademhallngsorgunen. Prijs verlaagd ult beschaatd milieu, algerneene onttot f 1.55.
M 4886 wikkeling, vlceiend Engelsch sprekend,
zoekt vertaalwerk Engelsch-Hollandsch
KERSTGESCHENKEN. Ruime keiize of omgekeerd tegen kolom- of maandvoor dames, heeren en kinderen. De betallng. Ook genegen conversatie-les
Oeedkoope Winkel, gebouw Onderlinge te geven. Brieven onder No. M 4847 Bat.
Hulp.
M 4917 Nieuwsblad.

"Sche! atsjebUert utt met ruzlemaken. ruute noudt
het neele vredestableau op It>
(Passing Show',

L,OGEPLANTSOEN 1'1 PAVILJOEN,
terrus, voorgalerij, zit-, slaapkamer, eigen gemakken, te huur pel' 1 Januari
a.s. voor een persoon. 'fe bevragen
hoofdgebouw, tel. 429 Welt.
M 4739

.Te Koop Gevraagd

HEER te Depok zoekt geloovlge, een-

voudige, flinke dame voor verzorging 2

\

Aanbevolen Adressen

HUIS BATOETOELIS55 te huur aanMEJ. A. J. LUCAS, Rivierlaan 18A.
geboden, direct te betrekken. Kamer Aanmaak toiletten, corsages en bloemet of zonder kost. Adres: D. A. Toorop, men. Opleiding tot costumiere en
Batoetoelis 53, telefoon 62 Welt.
coupeuse. Zeer billijk tarief.
M 4888
:M 4911

Betrekkingen

BABY AUSTIN, \ touring 1930, te koop
met speed voor f 300.--, Oakland sedan
.....
1930 f 225.-, Fiatlette 509, zulnlg,
f 260.-. Schitterende conditie. Gang
BESCHAAFDE
KINDERJUFFROUW
Hauber No.7, Batavia-C.
M 4908 voor spoedlge indiensttreding gevraagd,
..
salaris f 25.-, intern. Brieven met volPHILIPS LUIDSPREKER (meester- ledlge inlichtingen onder No. 456 Reclazanger), op pootjes, prachtige klank, mebureau Kolff, Petjenongan 72, Bat.billijk te koop. Gazellehuis, Rijswijk- Centrum.
to.
M 4909
straat 16.
M 4901

Te huur .gevraagd

DAME:SONDERGOED. AIle soorten en
AUTO merk Reo, in running conditie,
alle maten in zijde en batist.. De Goed- opnieuw geducoed, nieuwe accu en kap,
koope Winkel, gebouw Onderlinge Hulp. te koop. Inlichtingen Hotel Cramer, teM 4919 lefoon 2100 Welt.
M 4914

•

Personolio

WUNEN. Steeds in voorraad prima
kwaliteiten roode en witte wijnen, port,
sherry, tokayer, malaga etc. tot ulterst
blllijke prijzen.. De Goedkoope Winkel,
PHILIPS RADIO-TOES'I'EL, In ultstegebouw Onderllnge Hulp.
M 4915 kende conditie, 331A, gekost hebbende
f 325.-, tel' overname aangeboden voor
TE MEGAMENDOENG te keop- com- f 100.- contant. Brieven onder No.
pleet gemeubileerd steenen buitenhuis, M 4806 bureau Bataviaasch Nieuwsblad.
bevattende 3 slaapkamers, badkamcl'
met bad en geyser, eetkamer' met
GOED ONDERHOUDEN INBOEDEL,
schouw, zitkame·r
met parketvloer, zitkarner, kantoor, eetkamer. 3 slaapkakeuken, goedang en pavlljoen (2 slaap- mel'S, gedeeltelijk fabrikaat v. d. Pol,
plaat-sen) en garage voor2 auto's en tel' overname aungebouen, omstreeks
bediendenkamers en 1 botlw tuin. Stroo- 10 Januarl. Bevragen t~letoon \Velt.
~l1end water. Ook zeer geschlkt voor 2807.
M 4896
jJermanente bewoning. Inlichtingen teGENERAL I ELECTRIC KOELKAST,
tefoon Welt. 4612. )
M 4922
met uitstel{ende kop, zoo goed als nieuw,
EX!ZEEM,
huiduitslag,
ringworm, inhond 6.7 kub. voet, ter overname aanhoofdzweer en~., verdwijnen n30 het ge- geboden tegen nader overeen te komen
bruik van Mitigal-Creme. Prijs 'verlaagd pl'ijs. Brieven onder No. M 4871 bureau
tot f 0.50 per tube.
M 4885 Bataviaasch Nieuwsblad.

PATENTEX het wetenschappelljk ermlddel voor de hygl~ne van de
moderne vrouw. In elke -apotheek en
droglsterij vel'krijgbaar.
M 4889
k~nde

Diversen
_ _d'O'-

_

GRONDIGE onts~e.tting van mond en
keelholte door Pan flavin-Pastilles, behoedt U V001' griep, angina, diphteritls
en andere dergelijke ziekten. Prljs verlaagd tot f 0.50 per tube van 15 tabletten en f 1.20 per flesch van 40 pastilles.
M 4900
TENNISBANEN

VAN

DER

ROUT-

LAAN. Nog eenllle avondbanen te

hUUE

FORD ROADSTER tV 8, 1932/1933, In
HET LEERBOEK V.OOR STENOORA- wgen bUlljke prljzen. Ultstekende verFORD VRACHTAUTO, goede conditie,
MEVROUW DE LINT, Bankaweg 21,
neemt alIe soorten geknipt naaiwerk aan draagvel'mogen 1100 K.G., te koop voor goede conditie, tel' overname aangebo· FIE systeem Pitman, ges'Chlkt voor zelf- llchtlng ~n plettlg te bespelen. BIJ Ze3
studle, door 8J. van E,ck, ~s verkrijgbaar maanden speciale condltles. InllchtlnVertrouw nooit ie~nnnd, die van ieder* tegen "nader overeen te komen condi- f 500.- cash. Te bezlchtigen Oteva, Ko- den. Hotel Duendels, kamer 26.
, M 4910 in elken b o e k h a n d e l . M 2 gen WI. 336.
een geed spreekt. (De Zakenwereld).
ties.
M 4923 ningsplein West 1.
M 4921
M 4894

B. B.

Zendet's: GSII 13.91, GSIo' 19,82, GSG 16.S~
18.30 Big Ben. Quentin Mach~an (orgel).
18.45 "Imperial affairs", causerie.
19.00 ~erge Kl'ish met zijll Orkest.
19.40 ,,straight Crooks".
20,10 Henry Hall's Musicmakers.
20.:30 Nieuws en mededeelingen.
20.50 Vocaal programma..
21,15 Bluiting.
Zenders: ,GSII 13.91, GS ...' J9.82, GSB 31.55

Radio-programma's

-

)VOENSDAG
J 126

.l'I.

'I,

17.30 Lichte gramophoonmu:liek (zenders
PLP en Boerabaia n.
18'.03 Concert.
19.CO Persberichten.
19.:W Populair allerlei.
19.45 Dansmuziek "
20.10 GodSdiellstig-culturcele' lezing (N,I.
C.R.O.-spreker) .
20.30 Concert l'lirom-Orkest.
~n.30
Gevarieerd progr:llnma..
~2.00 Sluiting.

B. R.
Bat.avia. I 157.89 lU.•

17.00
17.30
17.45
18.00
19.00

19.45
20.00
:l0.10
21.00

21 25
21'30
22;15
23.00

,

(~lalcj~~b)

~'\ta.via.

Njrolll
nat~\Via

~i!:Oln

:V.

»at~via

17.00 Javaansche gamelanmuzlek van het
MardlraraS-Ol'kest.
17.40 Katjapi en nUit met zatlg.
18,20 Cl1ineesche muziek.
18.40 uambang-kromongmuzi~k.
19.00 Ni'euws.
'~
19.20 Muziek uit Hindoestan.
19.30 Arabische liedel"en.
'
20.00 KrontjOl:g-Orkest "Lie~ Souvenier".

Gramofoonmuziek.
Persb'2richten.
Gramofoonmuziek.
KinderuurtJe.
Cinema-orgel concert.
BuitenIan<isch overzlCilt door dr L.
It'. Jansen.
•
Gramofoonmuziek.
Piano-syncopations.
Bridge.
Gl'amofoonmuziek.
Cello-recital.
Cocktail programma: Lichte muziek.
:31ulting.

llundoeng P. ;l\I. ~.

21.30 Bog Ben. Concert B.B.C. WelshOn<.est.
22.30 "The policeman's lot", causerie.
22 45 "Een nacht in de ond·~l·wereld".
23)5 Verslag voetbalmatch.
23.4$ Oude dal1sen.
2i.OO Nieuws en mededeelingen,
0.20 Oude dallsen(Vel'volg>.
0.30 Sluitin~.

Ba.ta,via. II 190, ;Priok 1)9

22.30 RactlOtooneel van
~3.3Q Sluiting.
Bando~l1g

II 61.66 M,

II 190

22.00 Lezing over den Islam••

,.Lie~.

20.15

.P~I1I' 45

18.00 Krontjongmuziek.
18.JO Chineesclle muzlek.
19.OQ Nieuws.
19.15 Aral>ische muziek.
19.30 Javaansch'c gamelanmuzlek.
20.00 Krontjong-Ol'kest "Het Zoekllcht".
\ Bandoel1g 11 103, P1\1N ~9, YDe 20
22.00 Lezing ovel.· den Islam.
22.iH) Hindoestaui.
22.45 Krontjongmuzlek
23.15 Maleische liedenm,.)
23.30 Sluiting.

Phohi
p.e J. '.oP 19.7~

Zender TPA 2, 19.68 i\J. '

18,25
18.30
19,30
19.45

17.00 Soenuaneesche liederen.
17,15 llawailan.muziek.

, Vall 20.30 - 23.30

P_aris.~oloniale

Souvenler".

II 103

B:.llldoeng II 103,

1\1,

53,03 1\1. en 90.63 :U.

Zees_ell
17.00 Ziekenhalfuurtje door Pastoor W.
Boogaarts. O.o.C, Op 90 M.: Sa- Zendel'S: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van 20.30
lon-orchesten.
uur), DJH :19.H en DJA 31.38
17.30 Gewijde muziek.
18.25 Volkslied.,
17.35 Kind·cruudje. Op 90 M.: 17.35 HS.aO Lichte muziett.
18.00 Salon-orChesten (, Vervolg).
19.30 Nleuws tEng-elsch).
19.00 Klassieke ouvel'tures
19,45 Lichte muziek.
19.20 PerSbel"ichten. Op 90 M.: Muzlkaal
20 25 Groeten 'aan. de lulsteraars.
programma.
20:30 Nieuws en ecollomiscl1 ovel'zicht.'
19.40 Lichte orcl1estwerken.
20.00 Marcel Lavise, de zanger van het
20.45 "De Keulsche Dom".
21.30 Nieuws en economisch overzicht
Internationale levensliel1
(Eng. DJE en DJQ, Ned. DJA eD
20.20 Amusementsmuziek.
.
DJB).
'
20.40 Marcel Lavise.
21.00 Serh:uze muziek.
21.45 Hadio-journaal,
22.00 ,iDie CzardasHirstin",
~2.00 "Hansel und Ol'etel".
22.15 CauserIe over economic.
22.40 Dansmuziek.
23.30 Sluitilli.
f a•oo Sluiting.

20.45
21 30
:n:40
• 21 50
22:00
23.2~

2a.30

Volkslied.
Concert (relay Radio-Paris).
Nieuws, Oi:'ngelsch).
Concert (venolg).
Nieuws.
Concert (yel'volg).
Causerie over economie.
Causerie: De tooneelwereld~
Kololliale koers·cl1.
Concert.
Koersel1.
Sluiting.

J{ome (E. I. A. H.)
'Golflengte 25,-1

~I.

AzH!-ui!.:zendiUg

20.30 Nieuws.
Concel't (vocaal en instrumentaal).
20.50 Causerie.
21.15 Nieuws (Engelsch).
21.30 Symphonie-concert.
22.00 Causerie.
2'2,15 Beantwoording luisterrapporten.
22.30 Nieuws.

12.03
12.30
13.20
13,30
14,OQ
14.20

14,30
18.03
18.15
18.45
19.00
19.20
20.30
20.5.5

22.00
22.30

23.00

Instnuuel1tnal programma.
Richard Schmidbergel·-Trio.
Persberichten.
LUllchcollcert Nirom·Orkest.
Dansmuziek.
Persberichten (herhnling).
Sluiting.
De saxophonist Col'cman Hawkins.
Op verkenning.
Klullkcn uit ZUid-Afrika.
Persberichten.
Serieus concert.
Algemeen buitenlandsch weekoverzicht door den heer J. II. Ritman.
Concert door het Nil'om-Orkest.
Dansmuziek.
Dansmu:liek (zel1ders PMN,
iO,k,
Soerabala I en- YDC>.
Bluiting.
Fr,

B. It.
&'\~avla,

y.

I 151.89 ~I., BaLwii\ II 61.66 M.

7.00 Ochtendconcert.
8.30 Sluiting.
10.00 Gl'amotoollmuziek. (Alle~n op Bata..
via. 1).
11.00 VervoIg gramofoonmuziek.
14.30 Sluiting.
17.00 Oramoloonmuzi·ck.
17.30 Persberichten.
17.45 Ul'amofoonmuziek.
. 18.00 Gymnastiek.
18.30 Instrumentaal-prog'ranuna.
19.45 Causerie: Uit .Needands rijke taal,,schat.
'
20.00 Het Marek Weber orkest.
20.15 Ha wailal1-muzie k.
21.15 Swing-music.
21.45 Ll1chtige klanken.
22.15 Het Marek Weber orkest.
23.00 Slulting.
I

Nh'OlU

J)ONDEIIDAG
Niroll1
Bat,avia I 126

~I.

'

6.30 Oymnastlek.
6.45 Luchtige gramophOOllmuzlek.
7.00 GramophoolUuuziek (al1een. ov~r de
5 archipelzend·crs). ,
,
8.00 Sluiting.
'
11.00 Populair progranuna.
11.40 MorgenwiJding(N.I.C.R,O...spreekstel·).
l~.OO

Weel'gerlcht.

(~Inlcisch)

Bilt:l.via. II
17.00

11.30
18.00
18.30
19.00
19.20
19.30
20.30
22.00

I

Bandoeng II 103, Pl\IH 45

18.00
18.15
18.30
18.35
19.00
19.15
. 19.30
20.30
21.00
21.30

Hawaiianmuziek.
Arabische muziek.
Adzan.
Soendaneesche !iederen.
Nieuws.
.
Liederen uit Siam.
Voorlezen uit den Kor'all.
A.l.'abi-sche muziek.
Javaansche gall1'elanmuziek, .
Bluiting.

Phohi
~5.51

58.03 1\1. en 90.63 l\L

6.00
9.00
10.00
11.00
13.00
15.00
11.00
18.15
18.40
19.00
19.30
21.00
21.10
21.4~

Ze~llers:

,zender, 'IPA 2. 19.68 l\I.

Hl.25
la.30
19.JO
19.45
21.30
21.40

Zemtero: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
20.30 uur), ,DJ8 ,19.11 en DJA 31.33
18.25 VoIkslied.
18.3'0 Lichte muziek.
19.30 Nieuws (Engelsch).
19.45 Lichte muziek.
20.25 Grc,eten aan de lu!steraars.
20.30 Nieuws en €conomisch overzlcht.
·20.45 Kamermuziek.
21.30 Nieuws en economisch overzlcht
(Eng. DJE. en DJQ, Ned. DJA en
DJB).
21.45 Radio-jotll'l1aal,
22.00 Volksmuziek.
23.00 Llederen V:U1 Fr. Schubert.
23.30 Bluiting.
",

0811 13.91, GSl<' 19.82, GSC 16,80

. Pnl·i8.~ololljaie

20.45

Jeugdherln~

'

18.30 ~ig Ben. VersIag voetbalmatch,
13.52Een strauss-wals.
19.00 "Een nacht in de onderwereld".
"
19,30 Uinema-orgelrecital.
19.55 ,,1"000 for thought".
20.15 Enkele balladell.
20,30 Nieuws en meded·~elingen.
20.50 Dansmuziek.
21,15 Bluiting.
Zendel's: GSll 13.97, GSF 19.8:~, GSll 3'••55
21.30 Big Ben: "Stmight Crooks".
22.00 Concen B.B.C. Empire-Orkest.
23.00 "A SCottish notebOOK", cau~erie.
23.15 Band 'of H.M,'s Royal Mannes.
24.00 Nieuws en meded·cehngen.
0.20 Dansmuziek.
0.3Q Bluiting.

~Q.15

1\1.

21.00 Wilhell1lus.
:21.05 Gramophoonmuziek.
21.10 Pel'sberichten.
"21.25 Voordracht.
,21.45 Causerie .,Vel'valschte
neringell.".
22.05 Gl'amophoonmuziek.
22.20 Voordracht (vervolg).
22.40 Dansmuziek.
23.00 Sluiting.

Zeesen
Dnndoeng . P. 1\'1. Y.

7.00 Songs.

7.23 Kamefll1Uziek Spencer-Dyke-Strijkquartet.
8.10 Nleuws 'cll medelleelingen.
a.30 Bluiting.

190

I(rontjongmuziek m-et zang.
Chineesch drama.
Amboneesche liederen.
Gambang-kromongmuziek.
Nieuws.
Maleische liedel"cll.
Vool'1ezen uit den Kor'all.
Gambces-Orkest "AI lrham".·
Sluiting.

B:uldoeng II 103, PLP 2'1
17.00 Menadoneesche liedel'en.
17.15 Javaansche gamelanmuziek.
17.45 Chil1l2esche muziek.

~0.45

,;'

o

~.

21.50
2;& 00
23:25

23.30

Volkslied.
Concert (relay Radio-Paris).
Nleuws (Eng-elsch).
C01"lCert Cvel'volg).
Nieuws.
Concen (vervolg).
Internationale kroniek.
Causerie: Het leven in Parijs.
Kololliale koersen.
Concen (kamenl1uziek).
KO'ersen.
Sluiting.

ROllle

(E. I. A. Il.)

Golf1l..,ngte 25.<1 M. AzH!.ultzen.dilll
20.30 Nh~uws.
20.45 Concert.
21.45 Nh~uws (Engelsch).
21'.30 Nieuws (Japansch).
21.45 Opera-fl'agmentell.
22.30 Nieuws.

Gramotoonmuziek.
Lichte muziek.
i\NDERE ,ZENDEltS
Voormiddagcon<:ert.
Sluiting.
'i
LUllchmuziek.
Niroffi: Bultenzorg 182 M., Cheribon HiS
Sluiting.
M., Pekalongan 92 M., Soekab<1emi 193 M.•
Schlagers,
'
Bandoeng no M., en de Archipelzenlleu
Populaire opera"fantasieell.
Balldoeng t Y D C) 20 M. 27 M. (1-' L p) en
Persberichten. Op 90 M.: Muzikaal
29 M. (P M N), Soerabaia I (Y D B) 25 iVl.
programma.
tusschen 8.00 - 14.30,en 31 M. (Y D A) nUl
Marie .,Hul'P" IJol'enzi land ll'ls
6.30 - 8.00 e:.t 's avonds, Tandjong Pnuk
l'hythmics.
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en up
Concert.
99 M. (Y D A) ,van 6.30 - 8.00 en 's aVOIHt~.
Marschen. op orgel.
B.
C.
Nirom Oost- en Midden-Java.: soera\)~-ui\
:nlmmuziek ,en zang.
HeruitZ'cnding Phohl: "Vervalschte Zentlers: asp J9.60, GSD 25.53, GSC 31.32 II 196 M., 8el11arang 122 M., Malang .191 M.,
DJoltja. llH. M.• &Jl0 168 M., Tjepoo 186 M.
Jeugdherinneringen", causerie.
B.R.V.: UuittolOf& 1~6.26 1\1., Soekabve·
6.30 Big Ben. Dansmuz1ek.
Krontjongmuzie~.
'

22,05
23.00 Sluitlna-..
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Cau~rle ,~c\entl~t~
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.,"".. " • _H~~r;;

rot

U~,18 Al.

• /

