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,UITGEEFSTER

:_.\

N.-I. Drukkers- en Uitg:· MilJ

f 7.5,0 per kW.: fr.~p.p. J 9.~

, BUREAUX:

buiten Ned.-Indie I 12.50

Slulsbrugstraat 23

ADVERTENTIE-TARIEF : 1

Batavia-Centrum

'1-25 woorden f 3.75, "

elke 5 woorden meer f 0.75

EERSTE BLAD

Hoofdredacteul :' J. H.- RITMAN

Regeltarief I 0.50 per regel
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LiJ· star" op Croydon
.

•

In

Vlammen
\

Elf dooden en drie zwcor qewonden
Slecht ziclit belemmertle den start ell blltuleliugs vloo8
de Douglas .tegen. een schuttlng

Naar gisteravond reeds werd gebulletineerd is de
"Lijster", een D, C.-2 machine van de ,K, L. M. : met
de registratieletters PH-AKL, gisterenmorgen half etf
een mijl na den start tegen de Zuidelijke schuttinq 'van
het vliegveld Croydon gebotst, daarna neergekomen op
het dak van twee huizen en toen in brand gevlogen, 'De,
piloot Ludwig Hautzmayer, de mecanicien Verkerk en
negen passagiers werden op slag gedood, De marconist
Van Semmel werd zeer ernstig gewond, zoodat voor
zijn leven wordt gevreesd, Drie passag'iers werden met
brandwonden in het hospitaal opgenomen, terwijl de
stewardess mej. Songertman· en de Duitsche passagier
Schubach beiden slechts 'licht werden gewond.
Reuter seint nader uit Croydon, dat
de "Lijste\," wegens slecht zicht met een
tractor naar. de startlijn was gebracht,
en dat het toest~l vervolgens 'blind startteo Behalve de. vier leden van de bemallning waren er dertien passagiers aan
boord: vijf Duitschers, twee Engelschen,
twee zweden, een Nederlander, een' Pcol,
e€n Zuid-Aflikaan, een Fin en de autogyro-expert juan de la Cierva. De N'ederlander was ir. A. van Donkelaar van:
de Ne~.. S~heepsbO~lW Mij. te Ail1.sterd~m~
en een del' }>elde Zweden de ex-premier
Admiraal Lmdman.
De "Lijster" volgde' aanvankelijk de
sta.rtlijn, die in Oost-wesrelijke richting
loo.»t, doch maaktB later om onbekende
reden een scherpe bocht naar links,
waarbij het toestel 90 graden dl'aaide,
e!1 raakte daarna met de wielen de ZuioeHjke schutting van het vliegveld. Na
het dak van een nabijgelegen huis te
hebben a fgeruk t, kwam het vliegtulg
vervolgens neer op het dak val} twee
leegstaande huizen, en toen vloog het
in brand.
Door den brandstof-toevoer uit de volle benzinetanks kreeg het vuur dadelijk
een greoten omvang, zoodat de hUizen,
waarop het vliegtuig gevallen was, eveneens in brand vlogen.
Onmidde11ijk nadat men de ramp zag
gebeuren, snelden Brandweer en Roode
Kruis toe. Zij vdnden de dooden en gewonden, die' door den scho~ uit het
toestel waren geslingerd, in de tuinen
rondom de getl'offen huizen. SOmmige
lijken waren reeds vel'koold en daardoor
onherkenbaar. Aanvankelijk kon men
het brandende toestel niet naderen, zoo
fel was de hitte, die h-et verspreidde. ,Het
is gel1eel uitgebrand, evenals de woning
waarop het, terecht was gekomen. Tijdens de blussch1ng van den brand werd
een brandweerman efnstig gewond. DB
komst- van de brandweer was eenigszins
vertraagd, omd~t de plaatseliJke tele...
foon-verblnding door het ongeluk was
'beschadigd. De dl'ie gewonde passagiers
zijn in het Purley Cottage Hospital opgenomen. De licht-gewonde stewardess
mej. Bongertman schijnt op het laatste
moment uit het toestel te zijn gesprongen, dO<lh kan zich de toedracht van
llet ongeluk niet lneer herinneren. ()Qggetuigen vertelden later, dat zij een heyigen $lag hoorden, waarna het toestel
van het dak van het reeds vlam vattende
huts afgleed langs een boom top.

~elt.

voor de luchtvaart en de luchtvaart-In.specleul' Van. del' Heiden zijn gistel'enmidd'ag' met het vliegtuig "Flamingo"
naal' Croydon vertrokken om het onderzoek del' Britsche autoriteiten bij te
wonen.
Op aIle K: L. M.·gehouwen hangen de
vlaggen heden halfstok.
,
Loopbaan van lIautzmayer
Over dei)'v€l'cngelukwn piloot, dIe een
('€rVoIle en roemrijke loopbaan achter
de"n rilg 'heeft, kunnen wij nog het volgendevertellen:
.
Tijdens den wereldoorlog maakte hij
naam als een buitengewoon kundig en
onver'schrokken jachtvlieger; hiervan

,.>

De I' Conversieleenillgell
B. en W. hebben bereids besloten', het
eerste gedeelte van de te converteel'en
leeningen tot een totaal van ruim 22.5
millioen uit te geven, en weI een leening
van f 7.052.000.-, dienende tot conversie
van het restallt del' 5% ~€ening 1925.
B. en vy. hebben de nieuwe h~ening
echter buiten de banken om geplaatst,
hetgeen weI een bizonderheid is en waar~
door de vrij belangrijke commissie-kosten
voor de banken' worden vermeden.
De inschrijving is 'u its 1 u 1 ten d
v 0 0 r h o u del" s del' 0 b 1 igat 1 e s 1 9 2 5 opengesteld, te Batavia ten kantore van den gemeenteontvanger en in Nederland bij de Rotterdamsche en de Amsterdamsche Bank,
op 17 dezer, tot e e n k 0 'e r s van
1 0 0 %.

Mochten de houders del' obligatles-1925
weinig animo toonen om op de nieuwe
leening in te schrijven, en mocht ook
op andere wijze de Ieening nie~ volteekend raken, dan Is de gemeente voldoende gedekt, doordat -met een Indische
partlculiere instelling (waarschijnlijk
de Indische pensioenfondsel1) reeds een
Nader seint Aneta uit Den Haa.g, dat overeenkomst is aangegaan voor een
de directeur del' K. L. M., de heel' A. Ples- zeer belangrijk bedrag.
man, nog het voigende heeft medegeBij deze instelling moet minstens een
deeld:
bedrag van zes millioen geplaatst worDe piloot van het verongelukte toestel,' den, hetgeen tegen pari zal geschieden.
Ludwig Hautzmayer, was 1 April 1936
dOOr de Oostenrijksche luchtvaart-mij.
WQrdt de reeds aangekondigde Ieening
"Oelag" ter beschikking van de K. L. M.
geheel
volteekend, dan zal minsten3 een.
gesteld ell' stond bekend als een zeer 00dergelijk
bedrag van eeli volgende leekwame piloot, die in den afgeloopen zomer op de Alpen-l'oute een ongekende ning dus bij de Indische instelHng worr€gelmaa twIst te bereiken. Hij was ge- den geplaatst.
huwd en had een stiefzoon. De mecaniden Verkerk was ongehuwd, oud-werkHet komt ons voor dat B. en W. hier
tuigkundige van de Java-China-Japan
zeer
veel diligentie en initiatief hebLijn en 28 Mei 1934 in dienst van de
ben betoond, waardoor, als de opzet lukt,
K. L. M. getreden.
straks een belangrijk bedrag zal zijn beIIet ollderzoek spaard.

,

De K. L. M.•piloten SmirnOff en Moll
Oit succes zal dan mede te danken
en de hoofdmecanicien van het vllegzijn aan. het vertrouwen van de belegveld Croydon zijn belast met het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Ir. gers in de "conservatieve financieele povan der Maas van denl Rijksstudiedienst litiek" del' gemeente Batavia!

Na de zwarte tijd van de K,L.M., die
nu juist 2 jaar geleden Inzette met het
verschrtkkelljk ongeluk dat de Uiver
18 December 1934 -

he-eft een

getulgen de taIrijke decoraties en, eer,- perlode van gelukkig vllegen de toen
volle onderscheldingen, die hem werde~. dtep geschokte gernoederen weer tot rust
toegekend.
gebracht. Men herinnert zIch wat geV3,n 1919 tot 1922 was hij .mllltalr schledde : de' d'scussles over' de Uiver

vlleger in Hongaarschen dienst, en daar- waren nog in vollen gang, toen 6 April

na bij verschi11ende luchtvaartmaatschappijen werkzaam, in wier dienst hij
niet mindel' dan 800.000 km. gevlogen
heeft (d.L dus 20 maal de omtrekvan
de aarde l) - en tallooze stoute stuk)es
heeft verrlcht waarvan vooral het .vol:'
gende ons een duldelljk beeld geettvan
de schltterende hoedanlgheden van dezen vlleger.
'
In dienst van een ' oostenrijksche
luchtvaartmaatschappiji vertrok hlj met
vracht en post van Asperen naar BerHjll! in een tweemotorlg vllegtulg.
Boven Tsjechoslowakije brak een del'
schrceven mlddendoor, waardoor het
teestel zOo hevlg begon te trmen, dat
ook de motor eF uit viel !

• Niet in h~t minst veron trust maakte
Hautzmayer rechtsomkeert en ~tte met
den reste,erenden nlOtor koers naathet
~vliegveld Asperen, terwijI hij seinde wat
er gebeurd was. lnderdaad zag men daar
Haut~ayer terug komen, maar melt zag
(nog meer: de vallende motor had' een
stuk van het landingsgestel meegenomen!
Onmiddelijk verwittigde men den koo ..
nen vl1eger hiervan en men gat hem
den raad het toestel prijs te geven en
zlch dlQol' een parachutesprong teo red·
den.
Maar hieraan dacht de, vlieger nlet!
Uij moest en zou de hem toevertrouwde
"kist" veiUg aan den grond zettelt En
in de nu volg'ende angstige oogenbUkken
gelukte het hem, op een wlel een volkomen' geslaagde landing te volbrengen.
Voor dit kranige stukje werd Ha\,\tzmaye: door de,9osrenr/9ksche Regee,~~!
onder\,chelden.
- '
'" ,.
Nader seint Aneta n"og ult'DeliHaag,
dat Smirnoff gisterenavond telefonisch
mededeelde, den indruk te heb~en I~e
kregen, dat het ongeluk van de "Lijster" niet aan technische storingen te
wijten is.

de Leeuwerlk neerstortte tijdens haar
eerste retourvlucht van Praag naar
Amsterdam. 14 Jul1 1935 v~oog de Kwlkstaart, onmiddellijk na den start voor
)
Malmo, op SChiphol in brand. 17 Jull
1935 vond de Maraboe in Brltsch-Indle
een gelijksoortig emde, al wtsten .toen
passagters en bemannlng zich nog [ulst
b~tijds te redden, 20 Jull 1935 vlel de
Gaai, op den terugweg van Mllaan naar
Amsterdam, in de Alpen.
En' nu ,is de Lijster vergaan, twaalf
Ievens meenemende in zijn val.
Nog' altijd staat de luchtvaart in het
brandpunt del' belangstelling: Dit moot
I b d k
i 1i
men w,e . e en en wannee-r nu opn e w
een huivering door het publiek vaart bij
het vernemen van deze JObstijding. l!ljdt
een autobus vol menschen te water met
weinig minder fataal gevolg, dan neemt,
'bij 'wijw van spreken, nlemand daar
meer' nota van., lIet is. het typi~h 'ka..

er aIle 'tezamen toe medewerken datzulk
"e,en; ramp nOg'imlnet veeldleper indr\l,k:.
maakt op het pU~liek dan andere cala·
miteHen. Maar het is goed .om, w~n
neer men over den eersten schrik heen
is, eeps te bedenken- dat deze ongelukken
met snelle vervoermiddelen, tot de onvermijdelijke dillgen des levens behooren,
en te trachteh' ze in hun juiste pro..
portie te zien.

Onze deeilleming ! gaat uit naar r.i~
slach~offers van dlt l~atst~ vlleg-ongo·
. -Binnen enkele maanden zal in het luk, naar hun nabestaanden en naar ,de
Sultanaat Djo,kja en, in de residentie K.L.M., die thans opnieuw haal' ell(h'Semarang een begin worden gemaakt
met, den bouw van eenvoudige inrichtin- gieken arbeid aan de verdere ontwikkegen als werkkolonie voal' geestelijk in- ling van haar prachtlge organisatle door
validen, die nlet in een krankZinnigen-] het l}oodlot ziet gedwarsb60md. Voor
gesticht thuishooren. Ais voorbeeld dlent haar zal dit zeker geen. stUstand bade reeds enkele jaren bestaande,· door
.
'
een pal'ticuliere vereeniging in stand ge- duiden. Haar vliegtulgen. bliJven ,ronken
houden werkkolonie "Unteng Agoeng" boven de lal~den :;ran West- en Mldd~n
in de resIdentie Batavia.
Europa en op de'lndie-route, en onverDB . Solosche zelfbesturen hebben en- ~oeid blljft haar streven er op gericht,
kele maanden ~eleden een soortgelijke het complex van veiligheidsmaatre.gelen
werkkolonie te .l{laten opgericht, voor- zoodanig ult te botlwen dat de gevaarloopig plaats biedende aan vijftlg pa'
tienten. De werkkolonies, die nu In kansen steeds kleiner w,orden.
V 0 1Djokja en Semarang zuBen komen, bie- 1 e dig e ultschakellng van rlsico zal
den elk plaats aan twee honderd pruUen- nooit worden" bereikt, doch blj welk, vel'ten. Oprlchting en in standhoudlng wor- keersmiddel is dat weI het geval?
den oak daar overgelaten aan het par..
ticulier initlatief.
..

COllcelltratie ill werkkolollies

,

Koning Edward abdiceert
~wo.rdt,

opvolger

L 0 It tl e Il, 9 Dec. (llavlls). p(lIt lveling~lichte zljtle
u:ortlt vel·1l01Ilell, tlllt tie KOllillg glsierCtvolld besloot ,Ie
llblliceeren•.
~'

()IlS nummer van Iieden

Herinnerinqen aon
Februari 1901

(Vier Bladen),
BINNENLA.!'fD

De K.L.M.-Douglas "Lijster"
verongelukt,

Wij beginnen heden met" de
publicatie van een serie feuilletons, wcorin de gebeurtenissen
van Febr. 1901 - het huwelijk
"van H. M. Koninqin Wilhelmina
~ beschreven zullen worden.
Deie bijdragen worden ge'illustreerd met verschillende foto's
uit die dagen.
.!

"op

Croydon

BUITENLAND

Koning Edward zal volgens verklaringen.
van welingel1chte kringen abdiceeren.-Bombardement der Binnen-Mongolen op Pai
Ling Miao. chlneezen houden stand. - Bemiddelingspoging in den Spaanschen burgerkrijg.
.
BIJBLADEN

Het Derde Blad:

. Wij zijn ervon overtuigd, dot
voorol de ouderen onder onze

en het Bultenland, -

Al:erl-el uit Nederlan<l
De Filmweretd.

Ret Vierde Blad: Vergadering Oemeanteraad Batavia. - Herinneringen aan Febr1,.lari
1~1. Handels- en Sportnieuws. - Uit de
Provlncie, - SCheepsberichten. - Personalia. ' - Kunst. - Filmnieuws. - Radio-pfo-

lezers ,met belonqstell ing van
deze artikelen kennis zullen
nemen, waardoor veel van het- \
geen zij 'vijf endertig [cor geleden rneemcokten, hun: opnieuw
levendlq voor den g'eest zql
staan.

gramma's,

r'!:

J--

w"

I. Morg'enavond:

. GedeelteHjk is een en ander
bewerkt naar gegevens uit het
"Gedenkboek
Oranje-Nassau
Mecklenburg-Schwerin".

-.--

, In de ge,heel gemodernlseerde

'G LO B E
<:lARK GABLE

en

JEANETTE MAC DONALD
~-~~~=~~=~=~~==~~~

Coell's Gl'uf

in

115 .A N F RAN CI 5 C0" ~

I

(Metro-Goldwyn-Mayer picture)

Men weet dat de. vereischte zestig mil- ,

Ie voor het aankoopen van het pakhuis

,tp

...

.:

m
!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!~~!!!~~!!!

van - Oeo Wehry en Co. waaronder zlch
te midden van een aantal andere grav~n Coen's
laatste .rustplaats bevindt,
thans bijeen gebr~cht zijn door de bur~
rakter van het modernste vervoermiddel,
geriJ.
de omstandlgheld dat zich aan de
Het land zal nu de kosten van een
K.L.M. een stevlg stuk van onze natlo·
e~nvoudlg.
monl,1ment dragen,. dat na
nale trots heeft ge-hecht, en de bizonder
dramatlsche omstandigheden dIe steeds aankoop en
, verwijd~ring van den goedang
boven
de graven zou worden op·
weer een vllegongeluk vergezeIlen welke

GEESTELIJK INVALIDEN',

Hertog van York

-2886, 2881 en 2883

'

De vlieqromp

trof -

TELEFOON:

Directeul : G. MOLENAAR
,

,'

"

:l

,

/(ollillg E'tl,Vlll-ll h(lll eerst eelt lallgdl'trig oliderholul "let
den llerlogvlln /(ellt, den llertog villt York, Baldwin ,ell
alldere ;VOOI-lUlIISlllltllde perSOIlCII, die ',le Fort. Belvetl~re
tlilleel'dell.

"

g~richt.

, ."
.','
.
.'~'l- ~
, Naar wij vernemen zal de prestdent
del' Javasche Bank, dr. Van Buttingha
Y{fchers, ,dIe het geld onder zijn berustlng heeft, het bedrag 8, Januarl a.s., den
350e"rt Jaardag v.an Coen, aan de regeering overhandigen.

EEN DJAIUPANG-}<'ONDS

at> initiatief van den Regent van
Soekaboeml heeft men. een pal'tlculier
fonds opgericht ten· dcel hebbende daal'mede de Djampangstreken economisch
voor~it te help~n. Op economiscl1 gebied
valt in de Zuidelijke streken van SOO!<aboeml n.1. nogenorm veel te doell. De
Noordelijke dessa's daarentegen krijgen
om de drie jaren cen gedeelte van het
nlet inbedrijf zijnde kapitaal van de
dessa-banken en loemboengs. Zoo is in
1931 naar de dessakassen overgeheveld
een bedrag van f 180.000, terwijl zulks
in 1934 drie en 'een halve ton bedroeg.
De Zuidelijke dessa'~, die geen credietinstellingen bezitten, zijn van deze ~Vfl'
heveling verstoken. Vartdaar dat men
nu - aldus onze correspondent te TjlandjoeJ' - het z.g. "Djampang-fonds"
met e~n beginkapitaal van f 3.500 he~Ht
opgerlcht, meel' in het bijzonder om het
DJampangsche van allerlei 500rten blbit
te voorzien.
"

De heer H, Fee h ne r, chef van Erdmann
en Slelcken. die tJer gelegenheid van zijn
zUveren jubileU:m benoemd werd tot officie~
in de Ortie van Oranje-Nassau.

BES'IRIJDING VROUWENHANDEL

De Volkellbolldscollferelltie te Balldoellg
,
·Voor de Volkenbonds-conferentie, weI..
"'
ke 2 Februari 1937 te BandoEmg wordt
belegd tel' behandeling van het vraag7'
stuk van de bestrijding van den handel
In vrouwen en kinderen, is het geheele
Jaarbeursgebouw afgehuurd,

, D~ offlcieele talen op deze confe,rentie
zullen Fl'ansch en Engelsch zijn, doch
<?Ok het gebruik van andere 'talen wordo
ADJ, ADVI8EUR DECENTRALISATIE toegestaan, in welk geval de sprekers
evenwel zeIt voor vertaling moe-ten zorTot adjunct-adviseur voor de Decen- $en. De Volkenbond zorgt aIleen voor
tr(!l1satie is belVJemd mr. C.J: van' Has- Fransche ell Engelsche tolken.
selt, thans referendaris aan 'dat kantoor,
Behalve verschillende staten, 'zullen
ook de daartoe in aanmerking komende
particuUere organisatles 'tot bijwoning
va~ de conferentie WOl'den uitgenoodigd_
1\8m IN NEDERLAND,

WiJ vernemen, dat tegen half Decem·
ber in den Haag de oprlchtingsvergadering 'Z.al r worden gehouden, van het
I Asib-Nederland-Comite. Een zeer bekend
Nederlander, blzonder goed bekend met
de. teestanden In IndH~, zal het voorzitterschap bekleect~n.

I

DE POSTVLUCIITEN

llet _eellige VI'll(lgslllk; tlllt Ilog opgelost Jnoel u,'orden is
dllt belrelfelltle de kellzevalt lien opvolger. Deze Zlti de
Jlel'log vall York Zijll, t111llwel Prillses Elizllbeth, die echter
'J;ool'/oop;g bijgeslalill zlll wOI-dell door eelt ,·egelltsc!ulpS.
l·lllUI, WllllI'ill J(ollillgin illc,,'y en tie J~ertog vun :¥ork zittill/J
zlillen hebbell.

Uitreis:
De '"Kievlet" Is gisterenmorgen van
Schiphol vertrokken met 309 kg. post,
44 kg. pakketpost .en 432 kg. vracht aan
boord. Er zijn Vier passages geboekt
voor verschUlende tusschentrajecten.
De "Edelvalk" is gisteren te Rangoon
aangekomen. '

ZO\. ::lIs uit de telegrammen blijkt, heeft de Hertog van York geweiThuisreis
gerd de Kroon over te nemen. • Het laatste bericht evenwel spreekt zeer Een oudere loto vall den Jlertog van York,
stel!ig van een opvolging door den Hertog van York.
die zooals uit delaa.tste telegrammen uit
Ellgeland blijkt, Koning Edward op dell trQOll
De "Nachtegaal" Is gisteren te Athene
Men zie voor verdere bijzonderheden de telegrammenpagina.
van het Britsch Imperium zal opvolgen.
gearrlveerd.

c
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NIEtJWSBLAD vall Domlerdug 10 December 193(i - EERSTE , BLAD

....

De ltulisclie dejensle De do'iihvbullJlg 01): l\Irttioera' .'
IKdrukk~" vail direetJu,l' .'ali Fin~l1cIel1 ;
memorie van antwoord Inzake de
)

1

De
detenslebegrootlng hebben wij reeds bij
het afdrUkken van' het uttvoerlg ulttreksel dat Aneta' ons selnde een krachtig
stuk gencemd, iroev~el onrust en agltatle ware nlet voorkomen wanneer de
minister zijn memorle van toellchtlng
had geschreven in denzelfden toon als
dit stuk en wanneer hij met dezelfde
uitvoerlgheld zijn standpunt had uiteengezet l

u1n

In een on~~rlfQ}Ht tlJ:.e.~l e,en ve:r~Slen'7
woordiger van Aneta deelde de' heer De
Bruyn Kops mede, eerst een bezoek te
hebben gebracht aan het bevolktngszoutland Sampang en de fabrlek : te
Krampon, waar het ruwe product van
genoemd zoutland verwerkt wordt. '
Vandaar ging de tocht, .welke gemaakt werd in gezelschap van den heer
G. E. Rotgans, inspecteur van de Generale Thesaurie '(de auctor intellectualls
van 't reorganlsatteplanj , naar Pamekasan, waar bespreklngen gevoerd, werden
met den resident van Madoera, den heer
Van Hartingsveldt, en met de heeren
BJlsselaar, 'asslstent-resldent, en Jonker,
controleu\" bij het B. B., ,welke laatste
twee tezamen ijlet .een,lge, ,hoogere inheemsche bestUursambtenaren een COn1m,lssle vormen, welke belast is met den
atkoop der ·Zoutlanden.
.
, .Daar~a w.erd, ee~ be:~oek geb,ra~h~ aan
het gouvernements-zoutland NembakorWest en het bevolkingszoutland 8Oemen~p, waarna de tocht yoortg~zet werd
miar K~.Uanget, waar, bespr~kingen gevoerd \verden met het hoofd vari het
Zoutb€drijf, den heet Brouwe'rs, en den
aan den 'heer Brouwers ioegevoegden
ingenieur, den heer. Jordaan.
De fabrlek

te

Kallanget, de grootste
beide fabrleke-n op Madoera~ werd
den tweeden dag van het vertoef op
M:adoera bezlchtlgd, watitna; nieuwe bespreldngen volg<!.'e.n, zoowel.omtrent <Jen
ombQuw v~n. de dtlarvoor.in aanmerklng
komende zoutlanden als omtrent : de
vQ:Orgenom'en 're6rganlsatie van de zoutdlstributie~ in verp,and waar~ede thans
alle krachten ingespannen worden om
zoo spoedlg mogelijk te ktiinieh 6e'ginnen 'met het nemen van proeven in het
klein op Java.
Il}. on~kld.e~lijk . yerba:»d hie~m~de
staan de proeven, die thans' in de fabrlek te Kal1anget genomEm worden met
het fabriceeren van zeer kleine brtketjes ter waarde van 1 en ~~ cent.
·::l~r
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Geestd r ij vets

~ ,Na~r Aneta tUt Djeml5er seiri~f is g1$";
!'terrillddag
eEfn groote br-arid 0ll de pasH".
.~"P·'a·rt.oedam··d·.a~m·'
i/~t:.ewe·g".·'ng·
n.
D
sar te Tanggoel ontstaan in een vuurwerktoko.
Vermoe\!elijk is de brand ontstaan
. In trance "bezete/i" can doode Bcttllkvorsten
dcor op stt1aat afg-est~lt~ri vutiiwerk. 'De
toko en nog drie andere toke's zijn tonezer dagen hebben wij melding ge- Ieen voor hem verstaanbare teekens ge- taal afgebrand.
maakt van de arrestatie van een goeroe,,' krast had en .een soo~t heillg schrlft
De perceelen zijn nlet alIe verzekerd.
die- bij de Wilhelmina-watervallen in' de was geworden. men WIlde een tempel
voor hem gaan bouwen ......
Kapckloods atgebrand
Bataklanden de zoogenaamde "parhoeM
t
... h t . . t
d
"
.
.
aar oen was' e lUIS genoeg; e
Naar Aneta nit Tjilegon selnt, is hedamdam l~er trachtte te versprelden. Controleur .van Arnhemla glng het jonge
Men weet, dat de PoliUe onmlddelhjx mensch halen en plaatste hem op de denmcht om half twee aktaar de groote
Ihipol... oods van Qey Tiang Hok afgekrachtig Ingegrepen he eft en dat geluk- school te Arnhemia.
brand.
kig elders geen symptomen een~r opDaarmede was de pret uit.
De schade bedraagt f 3000 en wordt
leving van die leer zijn waargenomen. -Hij had zich reeds een baadle van nlet door verzekering gedekt. De oorzaak
wit goed aangeschaft, voorzlen van is onbekend,
In dit verband zij er aan hertnnerd vleugels, om naar boven te kunnen vlledat de bedoelde leerstellingen in 1915 gen!
tot een gevaarlljke beweging hebben geDe bewegillg verloopt Reactie Ivan Suikeraalldeelell
leid, die zich van: uit Baroes a.ls een golf
In een a'nder dorp van Boven-Deli ging
over h~t Batakland I verspreidde.. La.
.
,
.
Fusie tusschen II.V.A:. en KoloQiale
Bank?
'ter verminderde de activiteit der aan- een \jongme~sch v,ier dagen ertapa" en
•
hangers en de laatste jaren werd ge- verklaarde toen, dat hij de krant van
lukkig weinlg meer van die leer verno- All~h was ,~ewo~den.
,;.
Tegen het weekeind waren nlet alleeit
men.. ,.ijet feit, dat, thans een man is
.Nog. in .een ander dorp. ver~chenen laandeelen Kol. Bank en Cult. Mij. Vo~
ontdekt, 'die de "p'arhoedamdalu":ge- twee Anak Alla,h; maar dIe kregen het stenlanden in reactle maar ook alIe
dachte weer lngang wilde doen vinden, onderling aan ,den stok, ioodat ~e ,men- s'uikeraandeelen. Reed; lang geleden
stem~ overigens tot waakzaamheid en s~hen het zelf welletjes begonnen te hebben wij - aldus een Aneta.corresponvoorzichtlgheid.
I
vmden.........
dent - een waarschuwend geluid doen
Zoodra de Kompenie zich met bet ge- hooren tegen het ai
lioog opdrijven
Dansende. derwisjen val ging bemoeien en velen weer tot van suikeraandeelen, die thana ook bezinning gekomen waren, verliep de be- niettegeilstaande de depreciatle .....: 0.1.
Zendellng J. H. Neumann, die lange weging.
nag te h06g genoteeid. zijn.
jaren in de Batak-landen gearbeld he-eft,
Maar toch moet er nog tot heden hier
\Vat de H.v.A. aangaat, hier speleri.
was zoo vriendelljk eenige van zijn per- en daar de een of ander gebruik maken paliriolie en sisal" een groote roI, ook
soonlijke herinncringen ult dien tijd' van voorschriften toen gegeven.
rubber en thee, maar de koers is ongevoor de Del i Crt. neer te schrijDat
er
ook
vreemde
lnvloeden
in
het
veer 430, dlviden~ v.j. 8%, zooda'~ zeir$
',en, naar aanleiding van hetgeen den
laatsten tijd over deze affaire werd ge- spel waren en het op een opstand aan- al zou dit jaar 15% worden uitgek~etd,
gelegd was, b~wees weI de algem~ene 'het rendement nog ~lechts 3%% is!
pubUceerd; } I
verwachting van ~e~ r(msa~h~ig~. zwa,~Wat de Kol. Bank aangaat is het de
te, vlag ,9.ie van den Sibajak af zott ge- vraag of de reotganisatle thans teeds'
zien w?,~d~n. , ., ..
Ran ~orden uitgevoerd, gezlen het wet-I
,G~lUkk~g vernee~t. ~en ~an al~ez,e, nig doorzlchtig perspecth~f voo~ sUiker,'
ex~ltati~s tegenwoordlg nlets of zeer ~a'~ ook vatt to~passhig is voor c~jt. Mit. t
wemig meer.
Vorstenlanden. Bij Ko1. Bank komt echter nog het tek<:ens opduikend gerucht
over

:'.- o~stere~)s ~e t,1~e~ o, F.. , Ii ~ ~
KOP5, dir~cteur van 'Flnanclen, van:
zijn rels naar Madoera teruggekeerd.:

e
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De Natic;u:tale Feestdag
van 7 Januari

Officieel wordf thans mede·
gedeeld daf de ~egee"irig' den
huwelijksdag von H. K. H. Prlnses Jul lone en Z. D. H. Prins
Bernhard _van Lippe Biesterfeld
tot notlondleri fe'esfdag heeft
verklocrd, terwiJI Zij den departementshoofden en den hoofden
van gewestelijk bestuur heeft
doen weten er-qeen bezwaar te·
gen te hebben dat de Landskantoren voor zoover dit met den
dierisf vereenlqbocr is ook op 8
en 9 Januari worden gesloten
indien de plaatselijke feestelijkheden daartoe aanleiding geven.
De leerlingen van aile scholen
zullen op 7, 8. en 9 Januari vrij
ktijgen.
.
De medewerking der kerke·
lijke autoriteiten is ingeroepen
teneinde op den dag der huwelijksvoltrekking aHerwege open·
bare godsdienstoefeningen te
doen houden . de kerkdienst in
de Porfugee'sche Kerk te Batavia
op 7 Januari des morgens te
hcilf fieri zal door den Gouver·
neur-Generaal en Mevr. Tjarda
van Starkenborgh Stachouwer
worde'n bijgewoond,
Op net oogenblik dat het hu·
,Welijk door den ambtena'ar van
den burgeri ijken stand wordt
'voftroR~ri zullen door, waar
dqartoe gelegenheid bestaat, 33
safuutsdloten . worden ofgege·
ven. Nodr ~elong van de locale
om~tandigheden zullen in de
ga~n.izoensplaatsen troepen-inspecties; defile's of feestelijke
morsche~ plaat! hebben.
Ten aanzien van de officieele
'feestvierihg heeft de Regeering
~~~ g~~~~telilKen .bestuurshoof.
den vrlJheld gelaten om op paswij£e b.v. door het geven
van recepties of diners oan den
hUwetljKSda'g ruister bij te zetten.
De Londvoogd is voornemens
Cusie met 'de lI.y.A.,
den nationa.len feestdag te Batavia te ,b,esJui,ten met een galadat zljl1 ootzaak vlndt in : .
mcialtijd, ten Paleize Rijsw1jk.
. yon ,.~Q,r:'ds'Yege ~orden gela. het felt dat in leidende fuhctles:
den beschlkboor gesteld voor
zoowel in Nederland als in .tndie In 1
passende iIIuminatie, in de
den laat~'ten tijd vaca tures worden_ / 9roote stederi van gebouwen
welke daartoe vanwege het deaangevuld door H.V.A.-nienschei1,
pd'rtem~rit van Verkeer en Wa·
b. dat -de H.v.A. zoowel als de Kol.
ler-staat wO"den aangewezen.
Bank eerst t e g e n de theerestrictle i
- Ten slotte is bepaard, dot zij
waren, maar toen de H.V.A. pro werd
di~ werken onder vigeur van het
lIWerklieden reglement 1934"
oO,k de .~dl. Bank ~lot,s~i.lilg ,onizwaal~
ook over de bov~n bedoelde vrije
de, en ook met de ru'boorrestrictie 1s i
dagen hun loonen krijgen uithet predes zoo gegaan,,, was de Kol.1
biHaard.
Bank pas erv66r toen ook de H.V.A.\
. ..
ghtg doen.
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Euch~u~i8tiscl~toiigres
Van 3 tot '" Februari
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8.8. gehinderd d,oor 8.C.S.·materieel

'\

< '
1

'.-,

Er zijn moellijkheden gerezen tusschen
de S.S.-leiding en die der Zuster-maatsc~i~ppijen over het rijden van S.C.8.wagoQS over de S.S.-lijnen. Daze moe ilij~hep~n lW~~.~~l ve.rbanq p1,~t lwt, feit,
dat kort achter elkaar deralllementen
h~bbe~~ pia.~Hs ~ehad o~ <;i~ hjli Tjl,kaiji~
pek·CheribOn, welke Ite wljten zljn aan
het materieel der S.C.S.-wagons.
_. D~. le~9;pg de:.; ~._S. he eft telegr~fis~h
te ,~enrleIi ~egevejl, dat eep dergelijke
t~e&~ind mQeilljk langei' bestendigd kan
blljven.
De chef van den dienst Vah tractle
en materieel d~r .zuster-maa'tschappij-en
is dezer dagen haar Cheribon vertrokken
voor een onderzoek.

. i~ ,best~at .goecte !loop, dat de

_--...- ---

tot eeH.oplossing

~westie

zal worden gebracht.

.

rroI. :Cassutto's· Plagiaat
Naar Aneta uit Den Haag seint, is aan
deIi utt~chtschen Iioogleenhir prof. dr.
CasstittO
zlekteverlof verleEHid.

een

,,;

.-

Een loto van de lout pannen op l\l"doera.
,n:.Hkifij<.:)1 t~l)d~) .:: _.):(' '. 'jb:~':?1!
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JJATAVIAASCJI NIEUWSBLAD van Doudertlag 10 December 193~":; EERSTE BtAD
Van Parla tot Prins

Telg nit roemrucht geslacht
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Levensroman van den lUangkoenegoro

De Mangkcenegoro, die thans met zijn
gemalln en dochter in Nederland vertoett . ter bijWoning van de huwel1jksfeesten, moet wel van gemengde gevoelens bezleld zijn geweest, toen hij ginds
woet aah wal zette. Z. V. H. is Immel'S
ongeveer twintig [aar geleden ook in
Holland geweest ---. en destljds onder beduidend andere omstandlgheden, gelijk
wij treffend beschreven vinden in de
rrubriek "Ontmoetingen" van de Indlsche
Verlofganger. Wij ontleenen aan die beachrljvtng' het volgende :

C. -v, Bokma bezoekt Indie
Voor het eerst vertoert thans een telg
uit het roemruchte Frlesche geslacht
der Bokma's in. Nederlandsch-IndH~,
waar de naam Bokma al langer dan 40
Jaren tot In, de klelnste plaatsen, dlep in
het binnenland, overbekend is.
Thans is Nederlandsch-Indie, aldus de
heer C. V. Bokrna, dlen wij vanmorgen op de
mallboot
waarme de hij aangekomen is begroetten, het voornaamste afzetgebled voor de sok-

Op een guren wlnterdag - er was
ireeds sneeuw gevallen ell' de wind glerde
door de ontbladerde boomen - liep ik
over 't Rapenburg. Kraag hoog op, het
lhoofd tegen den wind in, naar voren
gebogen. Ik kan 't mij alles nog zoo goed
ma-dtsttlleerdenl
lnerfnneren. Ik verwenschte den Hollandte Leeuwarden : de
ti>chen winter en in m'n hart groelde met
consumptle hlernederen stap het helmwee naar het OOS'; telande is
veel
ten. Opeens world ik hi m'n vaart gestuit...... het ocsten kruist m'n weg,
greeter dan in Ne':'
C. V. Bokma
Noto soerolo, teen staaride In de voile
derland.
glorle van zijn dlchterschap, loopt met
rue op. Er is een jonge Oosterltng in ~elHet llgt, .naar de heer B<)kq1fi ons
den aangekomen om Oostersche talen mededeelde, niet in het voornemen, in
tte studeeren en Noto is op weg naar hem Nederlaridseh-Indte
een dlstilleerderf]
ttoe. Hij noodigt me ult met hem mee~ va~ Bokma. op te richten~ Zijn reis h.~e.flt
tte gaan.
.
tdt doel, de .banden te verstevigen ttis.:...- 't Is maar een arme kerel, zegt schen de Bokma Jeneverfabrieken te
Noto, hij studeert van Z'll' zeUverdiende Leeuwarden en haar vertegenwoordiging
geld. Z'n familie heeft met hem gebro- is Nederhindseh-!ncUe, dat de heer Bokken. Toen'is hij als schrijve~tje op he~ ma vier maanden lang denkt te doorkantoor van een regent gekomen. HiJ
'
wilde studeeren en het westen leeren kr~isen.
,
.
kennen. Dag en na~ht heeft hij geploe- I ,?e berOemde stokeriJ te Leeuwarden
terd om er het geld voer bijeen te krij- w~rd in ~826, ?pgericht ~n is steeds
gen. 't Is hem gelukt.......
fa~ilie-bezlt geweest. In 1~88 werd de
Op z'n kamer ontmoeten we het arme v.ader van den heer C. '1,. Bokma. in de
s;tudentje. Een Innemende jonge Javaa~, flr~a opgen?men, en sinds 1~.96 ziJn ~lle
een~erkintell~~lltui~tlij~ ~mandd~ Bo~a-fabneken zijn e~ndom.. De
viJ€et wat hij wil. Hij is bezlg verzen te heel'· C. V. Bokma: kwam in 1925 111 de
vrert,alen van Rabindranruth Tagor~. d zaak.
We praten over 'l1agore en oVE!r e
Efndoekunst en over de ktinS'~ van het
Uiteraard verheugd was de heer BokJtavaansche tooneel. De ai-me student ma jr., tijdens de reis te v~rnemen dat
d!ie' van weinig geld rond moet komen, in Nederland opnieuw bij de Kamer in
dtie als ee,i1 uU.gestootene, mi.. de })teu~ b~handelJng komt de. accijns:'verlaging,
met zijn familie, over Java heeft tond welke het votige jaar nlet is doorgegaan.
gezwerven, spreidt eel1' ,verrassende ken" Hij, z~ide te hopen, dat obk Nedel.....
Illis del' Javaansche kuhsten ten OOon. Iartdsch-Indle daarmede nlet te lang zal
Eij praat over de wayang en ove~ de wachten.
/
Jtavaansche danskunst. Buiten gler1t .de . Evenals alle bedrijven in de provincie
\Wind en· het gaat weer sneeuwen. Maar Friesland hebben ook de Bokma-fa}JrieO)p die eenvoudige kamer in Leiden le- ken van de slechte tijden te lijden gei~en we Ta.gore en onze gedachten ver- had. Het landbouw- en veeteeltbedrijf
t(oo,ven ver weg, aan het hof van den was er nattiurlijk net ergste aan toe.
Siultan, waar de serlmpi's dansen......
Thans is de toestand er, dank zij den
Later heb ik dien ,ar1l1en student nog regeeringssteun, veel beter.
- - -...Zlltll
__- - - - ·
e~ens ontmoet. Hij leefde iets ruimer. Bij
\Was soldaat. Zijn kameraden ll'oemden
bern "de kleine korpoFaal". Hij bracht
Papl~.i·l~lagnriai
J~atayja,
met- tot hi'Ltenantbij 'de Ja'gers. Er' was
g~emobiliseerd en ,biJ wilde vorst en variftecteur v~n Van Gelder & Zonen
dlerland dienen. Hij is ~ij de Konipgin
Olp ~udientie geweest, vertrouwde Noto
De heer W. o~ Smidt 'van Gelder, dinne op zekeren dag toe.
m begin 1916 komt er een berlcht nit recteur van de Papierfabriek Van Gelder
Ijudie, dat Mangkoe NagQro de Zesde af- & Zonen 'te' Velsen,
sJand van de regeeriil,g heeft gedaan. In arriveerde' . heden~aar.t daarop beklimt Mangkoe Nagoro
morgen met de
VIII den treon.
,
- 'Aardig voor dat arme studentje, ,,Johali van Oldenz.-kgt Nato, wanneer ik hem in die dagen barneveli" te Tanilll het HaagJe ontmoot..
djong-Prlok, pm
- Hoe zoo? vroeg ik argeleos. ,
- WeI, hil is zljn oom opgevolgd als van hier uit een.
•
:lj
Mangkoe Nagoro de Zevende...... Hoofd inspectiereis te ma- '
Vian het Mangkoe Nagorosche huis......
ken naar verschllHet verhaal is gauw gedaan. Als longe lende plaatsen In :
m~an breekt hij met de traditiE:s van he,t
Etuts. Zijn famHie breekt met hem. Arm, Nederlandsch-Indie,' . :
wlerkend v-oor den kost, trekt hij ov·er waar de belangeli
J:ava. VincLt eindeljjk gelegenheid miar van zijn fa.brIek
molland te gaan. Naar Leiden, het dorlado van zijn jo'nge droomen. ,De aan- worden behartigd . iVa C., Smidt vaii
Gelder.
dlacht der Indische regeering wordt ge ... door Jacobson van
v1csb}gd op dezen onafhankelijke~, on- den Berg & Co.
d{ernemenden intellirgenten jongen ~an.
,
. 0 . , ..
.,
\Wanneer zijn oem vrijwillig afstand yan
Ned~rland~ch':'I}1<ile
wordt,. naac de
<He regeering doet, wor<tt" hij .aan&ewe- heer sli!idt van, Gelder 011'3 m~etteelde,
z~en voor den vorstentroan. Een merk- \'001' hem een hoe langer :ftte bCl~ng..
\waard'ig,e levensloop
.
'rijk~r .afzetgebied" hetgeeh ten koste
Prins Mangkoe Nagoro heeft steeds gaat van Japan. Voor bet ee,rst na langer
g;roote en onafgebroken be,langstelling ,tijd ..wordt, t.h~~ ,I(rantenpapler naar
g:ehad voor de kunst van zijn volk. AIs Nederlandsch-Indle geexporteerd: ,te,
sliudent .vettat1lde hij de verzen van vorEm was het voor Van. Gel1er riiet
Tagore,. als regeerend vorst .schrijft hij mogelijk mee te dlngen or) de wereldeH~n boek over de wayang. Hij, heeft ve~l markt voor dit pr~duct, thans, door de
g\~daan om de kunst van zijn hind te l).oogere priJzen wet
,
bl~vorderen en te beschermen .tegen het
Ret Ugt nlet in de bedoeling van Van
lclngzame kwijneri en de schactelijke be- Gelder & ZQnen in Indie een papierimvloeding van buiten af, die zich uiter- industrie te beginnen.
a(ard bij het binnendringen van het Wes,t~n doen gevoelen. Oak de Javaanscl).~
a:tchitectuur had zijn aandacht. Maar
Kerstnllmmer "De Vredesbocte;'
mrlsschien weI het meeSlt: de wayang.
l))aarbiJ' foonde' liij zich eel1' goed, een
.
~;' .< "
De Bond voor Evangelisatie ,in .I."ie~e~k:undig en rechtvaardig bestuurder.
landsch-Indie zond ons h~t f5erstn,uinOp 15 November stapt Mangkee Na- mer van zijn org.aan ~ De v:redes'bi.o~e.7:-;
gl,oro VII aan boord van de "Marnix" i~
t
gl,ezelschap v'a~l zijn gracieuze echtlge- da1t geheel is doortrokken van Ider': g:~~~.
moore, Ratoe Timoer, ten ein~e de plech- die het Kerstfeest met zich mede1>t~ng~.
tiigheid vanhet huwelijk onzer P!lnses lJet beva~ een ,keur van ~rt~kelXen ~~
O>bsterschen luiste,r bij te. zetten. R':lim il1ust~atles, ~elke ons de beteekeI1ls v.~tl
ft\\Vinti~ jaar geleden .~ebben wit ~ez~n Jezus , geboorte nog eens voor oogen
Mfim:gkoe Nagoro o~tmoe~ ,a1s arnt stu~ houden.
dl~nt in Lelden. Nu hopen wij hem te
Olntmoeten als heerscher op den troon
vlari Soerakarta. "De kleine korporaal"
zuil- hier in Holland nOg vele vrienden
viinden
.
I

in kampong Pedjambon brak.in de~

aff~eloQpen nacht omstreeks ,3.11) brand

uiit in een In1andsche woning. Het vuur
wfe'rd ecbter tijdig met eigell middelen
gfebluscht.
Gebleken is, dat twee vechte'nde kattem een op den grond staande brandendfe' 'petroleuml~amp hebben omgeworpen,
w:aardoor een ledikant vlam vatte en gedleeltelijk afbrandde.
Er hadden geen persoonlijke ongeluk"
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Rex - The ate 1': ,.Amor in NegE,ge".
Cap ito 1: "Dei Bettelstudent",
De c.a - Par k : "The Trail of the Lonesome Pine".
C·i n em a: "Onder twee Vlaggen".

receptse,
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Links: Vlootvoogd Ferwerda fluister~ lvice-admlraal E.~~;:,v:a een zoet geheimpje in, waarvan zelfs
de heer Delage g\e~n. kennls, mag nemen, Reehts :
De heer en .mevrouw ilart begroeten den heer en

WAT IN DEN AETIIER' IS

mevrouw Delage en vlce-admlraal E~JeV'a.

/ DONDERDAG, 10 DECEMBER
N i rom
19 20 Serieus concert.
s, It. IV.
19.45 Boekenpraatje,
P. M. Y.
~1.15 Pilmmuziek ven zang,
Ph 0 h i
21.25 Voordracht
Z e ~ sen
20.45 Kamermuztek.
B B. C.
20.15 Balladen,
Par i s - Col. 20.45 Concert.
Rom e
21.45 Opera-fragmenten,

it. c.

v.

is

te

niede. Op zijn tertigtocht schijnt de inbreker ·echter door het een of ander
geschrokken te zijn, in eii< geval zeer
,··eel liaast te hebbeh gehad, want .meer
dan de heIft van den buit heeft hij laten'valien: op het phitte da~ werd een
juweel ter waarde van 2 th1lle en in den
tutti e~n sier~ad ter w~arde van f 70
tei-uggevorid~n .
:Qerecherche heeft d~ zaak in onder~
zoel(.
'J;3ehalve juweelen, Ijieek naderhand
ook: hog
tieUrsmet goud- en papiergeld te z1jn gesfoleH. -

ken gebouw absoluut niets te blu.sschen,
laat staan te redden.
Het was dan ook blnnen het uur geheel
uitgebrand.
.
Verzekering dekt de schade, zoowel van
den, huiseigenaar",.,al.s. vall; den bewoner,
wleh:t'inboedel eveneens verzekerd was.
De oorzaak van den brand kon nog
niet wordtm vastgesteld.,
De Kenterillg

Sedett een dag -of tien zijn d~ regens
plotseling uitgebleven en het is hier
droog, warm en drukkend.
D~e . onver~acht opgekomen kehte':
ringg;'droogte komt weI zeer ten
gestOien voorwerpen zijn meest rleva van den tani, die met het uitplan~
rinti~ke famUlehiweelen, erfstukken zoo- ten van zijn tweede gewas, dan weI vall
een tu~schen-cultuur pas was begonnen
weI v,hi den dekter als van zijn echt- en de jonge plantjes nu ziet afsterven.
gelloote, Wa~raah beiden zeer veel waarVoor de coprah-bereiding daarente·gen
de hecht,teii.
Is het weer uitermate gunstlg en er be.
'.;'
staat op dat gebied dan ook groote b~. Onder de gestolen Ju~e-elen bevinden drijvigheid. Jammer dat de ziekte onder
zlch horloges, platina ringen, oorhangers I de, klapperboomen zoo fataal in d~ laaten een oorknop met ingezette paarlen', ste jaren heeft huis gehouden. Er zijn
en briljanten. Een briljanten ring, van maar heel, weinig noten en dat bij .den
f 2.000, e.ri eel1 corknop, van f 70, wer- ~~~enteel' zoa schitterenden coprahden teruggevonden.
Pl'lJs.
VOOr zoover bekertd, wareil de juweel,eh nlet verzekerd.
VOOR DE WERKLOOZEN
De diefstal wetd e'erst 'hedenochtend
Door het Plaatselijk Comite voor
~ntdekt:"
Steun aan WerKloozen werd in de
maand November aan particuliere bijdragen ontvangeil f 2449.69.
De onkosten over deze maand bedragen f 761)7.84 t~r ondersteuning ~~n
22 Dec. voar R.~ad van Justitie
198 werkloozen' (met inbegrip der· ge, riiriSd~g' ~2--December zal voor den zinslederr 720 personen), waaronder ,172
Raact vart Jtistith~
Batavia terecht- Europeanen.
Onder de 172 Europeesche werkloozen
staan E. H. E. F. K., oud 32 jaar, geboren te Djocjakarta, thans zonder be- zijn begrepen 96 werkloozen. die voor
roel1 ~n vo<.1tldopig a~tlgehouden in het hun steun werken en 34 werkloozen, die
H~l$, v~n B.ewaring ,,Stnilswijk" sedert aanvullende steun genieten.
25 junl 1936.
, peldaagde. w9kclt te,nlaste gelegd dat
ZEILERSFEEST It B. i C.
llij als .tidekn94d~f-kassier,in dienst van
<:Ie,
Ar~oldt. ~n Cd. te Batavia op
Zaterdag, 12 December a.s. des avond"
niet met ilJ.lstheld dan te geven tijd- 9 um;, zal In de bovenzaal ''Van het clUb
I' •
'",
.
IStipp~n ~~,4~re~a~,,het tijdva'k van 2 gebouw. der Koninkhjke
Bataviasche
Januari 1934, tot ell fnet 17 Juni 1936 Jachtclub te Tandjong-Priok een Z.g.
aan geI10emde firma toebehoorende, zellersfeest worden gehouden. '
onrter., ,.#jrl b~heer _iijnde gelden verZellers en niet-zellers met hunne cla':
schlllenqe ,be.~,~a:ge~ .tot een gezamen- mes zijn van harte welk6m.
lijk bedrag van 6839;11 gld. of daarom'Buiten muzikale verrassingen, zelltrent, zich wederrechtelljk heeft toe- f~lmver~Ooningen, originee~e ,prljsvr~~~,
geeigen:d.
is er ook een koud buffet, \vaar ledet
..v~nwe~e het O. M. zijil twee ge.tuigen deelnemer naar hartelust vrij gebruik
opgeroepen.
van kan maken.

een

ouge":

De

~e~l ges~h~even op poli~ion~el gebled,
terwljl ~ij ook voo1' bUlhmlandsche Po.:. .
EXAMENS
litieblad~n ve!e bijdnigen leverde~ Een
Diploma Ziekenverplegillg
bek,end wer~, vall hem is zijn boek over
opsp<>ringstechni€lk. ,Sarnen met hoofdIn de op 20 en 27 November 1936 gecommissar~s:D~kk;e~,. die heN val}lllor~en
verwelkontde, scliteef hij ook het lI:bid- rlou<;ien. examens ter. ver~rijging, ya~
lief DfplOlna- voor ' ZiekEmverpleging
66ek 'voqf ~6Ut!~':Ainbteihfeh- .. De
Smith was Yoorts leeraar en later waar- slaagden de Zusters:
nemehci. <Hreff,teur der, poi~tleschool te
E. 'L. D. Huwae, C. M. Kappers, M. w.
~~~kab?~~~ .. ,Hij.. ~al oyer:, ~nkele dagen Willemsen, J. E.. .voorneril~m, H. ..t..
Zijh nieuwe bes~irirhrtig volgen.
ltd-hils, E. ~" Th. M. Kaulbrlch, J. Gd
....
Giok Yan, ::H. van Wakktirh; F. J. ,W.
Molensky, M. A. J. Ravelli, R. C. MUhlS.S.-ONTVANGS'l'EN
nlC,kei, r,. Gadroen, A. M. Harms, E. ·M.
A. Brondgeest, allen opgeleid in het Ko, Na.ar Aneta.. uit Ban'doeng seint, ,be- ningin. Emma Ziekenhuis ('rjiklriO, Badroegen ,.tl~; s.s.-op.tvan~sten dv~r No- tavid-:C. i Z'uster werct afg~wezep.
vember voor, p~t Java-bedrljf f 1.951.102
In het op 8 December .1'936 gehoudari
of rohd f ?~4.bOO n~e?r ~an over gezeltde exameh voor a.anteekenlng kraamvermaand van h~t vorig~. ,Ja.ar" en vaor het pleghig slaagden de Zusters:
bedriJf in ZlHd':Su!ll~tr~ f .10.000 rilinqer, : C" G. Greve, W. Lebbink, Pouw Htan~
ter Westktis~ f 6000 rtieer €:h in Atjeh fe, W. Horstma\1, W. H. R~ijnders, al'en
f 54'00 meer, dan over deze1fclY maand I' opgeleid h1 h~t Ki:ft1iiigJn Elhma Ziekerl:-:
van 1935.
huls (TjlkinD Batavia-C.

.

Reer

Onze Wislrijd~rs in

djd Van "r~d~

......
te

tirmar

DE \VEIt.K-CENTItALES

dueler

Vel'oorzaakten brand

Bloscopen hedenavond

(VAN DONDERDAG 10 DEC. 1[)36)

VECli'i'ENDE KATTEN

>.'

Ter gelegenheld van het bezoek yah het Fransche
Eskader hleld de Fiunsche Consul-Generaal, de
heer . .l?ehige, gfSteravond een zeer druk bezochte

n,\TAVIA

Het centrum van hoogen druk be"
weegt zich Oosiioaarts en ligt nu boven
'::".'.
Japan; ook: 'boueti de Gele Zee en de
:
(bost chineesctie Zee is de druk }wog.
•
, (1'9kio 771 mm., Quelpart 768.5 mm.,
lliet kean~Jii~e:~rde feest Ilcharlg 766.4 mm.), Naar het Zuiden
werd .ovgel,..~stei<J dOQf t neemt de druk aj. (llongkong 763.6 mm.,
een ga.meJan
en
' 761.4 mm.,
' }"
- i. det' H'Ot'k',ow 762.8 mm., H
anol.
fC h eepska p e , van
ue B ang
... k k 759 2
"
N I
Fi~;"clie (j~kadef. zod0
.
mm.)
a ta 762.4 mm.,
m~d: door ~een demon- Aprri 760.4 mm., Manila 759.6 mm.).
stratie van. lnheentsche
In Swnatra bleej ,de druk constant
d~I1seii, li-':lke hiet jtoote maar 'daalde in de straits en in Indie.
aarldacht werd gevolgd
Een vlak minilmlm ligt boven· Java,
\lit den tutti ,vall het Borneo, Celebes, Noord-Molukken en
,c:o~ulaatsgeboUW. waar- Mindanao (Singapore 758.1 mm., Medan
heen de gas'en zich na,' 757.6 mm., \Batav'ia 757.1 mm., Zam~~, ( vo~rst~l}~n.g ailn Ae~ boanga 757.3 mm., Ambon 757.3 mm.,
~~e,-ad:~iraal '1 Iladden Koeparig 757.5 l1nn., '~lerallke 757.5 mm.J.
geven.
In Noord-Australie is de druk nog
weer ajgenomen. (Darwin 756.7 mm.,
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-:--~~~~~~~=~-:-=-=-~~~
Halls Creek 755.9 1nm.).
Hoagtewinden: De.ze ,waaien volgens
Westmoessoizrichtingen, behalve te KoeAdj.
p~ S.iiith
partg . Manila Oost 40 km., Bangkok O.
In den afgeloopen nacht heeft. B-Bn
Brand
Van ~Hiof thitgg~f{cetd .
. ? O. 35 km., Alor Star O. N. O. . 40 k1n.,
I Medan fl. W. 30 km., Siilgapore Noord 20
bru,tale inbreker zijn slag geslagen' ten
In
den
vroegen
ochtenq
van
9
dezer
"
,Yan
Europeesch
verlo!
Is
van~lOrgen
I ifnI., Palembang N. W. 35 km., Batdvia
mideele vari d r. 0 1 li f M u ncR,
wefd Tjibadak opgeschriki '10or tOilg- alhier met de "Jdhan van Oldenbarne-!!'f:}Y·,15 km., $emarang zwak West, Soeden bekenden vrouwen- en klnderarts tong-gelui, hetwelk ongeveer om 4 uur velt" teruggeke,~rd de adjunct-~oo!d- Tabaja West 20 k1n., boven 1000 ~n. zwak
hier ter stede aan het \Tab.'Heutszplein. weerklonk. .
com.missaris. van politie J. H. Smith (Jost, Koepang zwak Oost, Darwm zwak
Een der woningen vah den hu!seige- dIe b€noeffid
tot gewesteiijk leid'er de~ We~t bov~n . .1000 m. zwak Oost.
Na zich via dakgoot en' dak toegang
Verwachtmg: Zwakke Westmoesson,
hebben ~erschaft tot het huis, door naar de G. stond in lichter laaie en al- veldpolitle te Benkoelen.
in !let Z. O. kentering.
hcewel er spoedig genoeg een groot aaniniddel van braak, mim de indringer ju- tai menschen 0'P de ,~been was, viel er
Commls$aris Smith heef,t'divetse werweelen ter waarde van f 4.000 met zlch aan het bijna geheel uit hout opgetrok-

Ie

kre~~~:~:s

Receptie bij den Frahschen Consul-Generaal

'filfetbcl'iclli

I

~,

Agenda
•

., I

corltrole van iiigenielir

DE UITVOERING DER IJi\MO'fIlEPICQUET

:
-, ,".
.'
llet pregrarrm-a voar. de M~,zleku~t;' ~ Het KantoOI van A~p~id ontvmg. vo'erln~ te geven door het muziekcor\;'s
. ~e~~s ,.' ve~schipen~e s;ollicitaties nAar van de "Lamothe-Picquet", hedenmidaaplegUn~.I.van .<!~n., 9proep van gega- I dag om vijf uur in de muziekkoepel
' dIg{j,'e»..voox,~e ~eVek~ip.g van lngenleur, het Waterloop:eln is als.vcigt:
. voor de Werk-centrales van het Centraal o p ,
.
I ste~~comite. ,H.et. ligt ip ,de bedoeling, .1. 55me Brigade Defile avec clairons, " ;vanmor.g~~ vi.ngell in .~et kampement het glansi'ljk van hun beroepswapen,. dez~n function'aris de be~rijt~-ecq.lJ.oml- M:),rney....,
.
, .,
';', .. t Y,~,n .1~~,.1 ~~~eehng welnJder~, aan del~ broeders: de milicien-saldaat Noord~~.he /.cqntX:Ql~ 9ver. aIle, w~r~7.c~.ntrales
2. qarmen, S~lectlon s~r l'opera, BIzet. ,f{o~pit!:l~.l~eg alhier, de Jaarlijksch~ hOo~n werd eerste; de idem Zwiers no.
op te dragerl: Benoeming is echter p~s
3., J3erceuse, Schum~nn.
korpsw~d~trljden aan.
.
...... ~
':.. 3 L.De tweede prijs wer,1 gewonnen door
Links mr. dr. Level t, dte tot advi- te verwachten, nadat uit .H911an4 9~:,.
~. La:, Veuve Joyeuse, Lel1af.
, pe ~e~~n ,was spelbreker en zoo kdn a~ri Menadaneeschen fuseller Paulus.
seur voor de decentralisaUe bem;»emd richt, z~l ~ijn ontvangen, Qver het ~e7
5. Ballet. de Faust, Gomlod.
slechl{; ~~n gedeelte van het programma
Hierboven een opname van het num\\Ter(I. Rcellts burgemeester poi
sliltaat van den oproep, welke oOk ·~Hiat
6. My Queen, Bucalosl.
vail tleden wordet:l afgewerkt, volledig mer behendigheidsrijden. Morgen en Zava i n van Semarang, die kisteren niet te laiide door tus.schenkomst van ·de In7. Gloire au Sneo, avec clairons~ 1alleen het l1ummer handgranaatwerpen; : terdag worden de wedstrijden voortge-'

I

sse -

..=.:~:~~,;::. :~;::~~:":::111g~
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Wederom verkriJgbaar:

6 cylinder

5-llls

Teqen elk aannemeliJk bod.

,

Kebon Slrlh f Telf. WI. 3600.
22128

--.

........

TELEFOON WL, 120

Ad v e r t e n t i e n

!IlQ!II~,

i n a II e

tege n

\.

IN. V,

mat e n,
com pie e t me t
s c her p c o n-

Fuohs en Rena
Tanah Abang Vlest 14
Batavia-Centrum.
Tel. WI. 477.

s to ken z,

22046

Makasser

- - - - , 9 Dec. 1936.
Prinsenlaan 66
22095 '
NEDERL \ND"

"I"

J.f IJ.

naar Oranjeboulevard 64
Hoek Soer6ba iaweg.
Telefoon WI. 1600
22109

Abonne's

Gedurende de ofwezigheid von

Deelt een sehltterenden glans toe
aan Geel-en Roodkoper en aile
metalen.

.
.
I wordt de praktijk waargenomen
m.s. Johan van Oldenbarneve t door de tandartsen
.

E A M• M'ONCHEN

heden uit Europa te Tandjong Prlok
is aangekomen en direct met de fossing.
•
is begonnen.
laatste dalrildag 7 dagen na den
laahten losdag.
'22130.
TandJong Prlok, 10 December 1936. Menteng

A

en

SCHOOLWE'RTLI
I"'

-z=t7'1.

MS_'

-----..--.- ----

lnlichtlnqen : G. A. van

7.30-10 u. v.m, en
5-7 uur n.m.

221~
Oud Gondangdia' 36 HEY IS UW EIGEN SCHULD

NJAN FOC
Tel. 3126 Welt.
Uitgebreide collectie stoffen.
Afwerking en coupe: PRIMA
Zeer lage prijzen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1.37.d.O

Bataviasche Moderne lIygH~nische
.
~.-' I

--------

507.

_--_ .,'

....

..-

...........

.

de

Yoar

..

Indlen U nlet tevreden is over het
geleverde, als U bij bestelling niet
nauwkeurig heert opgegeven, wat U
zijn
verlangde,
Indlen U ~IMONADE of AERBLANDA bestelu bij Uwen Iangganan,
is het, besUst noodlg, dat. U er bij op~
geeft, dat het van "LaURDEa" moet
GlfmAAi y.
zij'n, d~n is U er zeker van lets goods
'mrrn::nM 'M'O
te krljgen. Waarom zoudt U lets ris- __""-..-,
keeren ?
Heel,t, Uw Iangganan toevalllg onze
artlkelen nlet In voorraad, vraagt dan
even verbinding met
Telefoon No. 2329 Weltevreden.

trekking

Laten

nag

.J

Vaor : Partlcutleren, Hotels, Koopvaardll, Hospttalen; Internaten.

Tel. No. 2696 Weltevreden
WASCHTIJDl-5 DAGEN. .

. . . . .S&
-;-

"A-Ail'

~

VRAAGT PROSPECTUS.
Beginselen der analytische
Inspecteur voor Batavia P Kroese
meetkunde 3e druk 1916
" 1.25
•
Barrau, J. i\., Anal~tische meetGoenoeng Sari 56, telef. 868 Welt.
kunde deel I: Het platte vlak
121(.10
19~8 (j 12.-)
" 4.5(,
l\Iolenbroek,
Leerboek
der
___
_-_ _ _ _ _ _
§'IlaIlW_ _
•·
stereometrie P.,
6e druk
1923 geb.
H
w
. Met oplossingen (/ 6.25)
J' 2.75
l\Iolenbroek, p., Leerb<Yek der
meetkunde Deel I: Planime. INSPUITING
trie, 3e druk 1907
" 1.Deel 11 : stereometrie 3e druk
1907
" 0.75
Schull, Fr., Lessen over hoogere·
algebra. Deel I .1921 (j 13.75) 6.50
Wolff, J., Illleiding t'ot de analytische m~tkunde van het
platte vlak 19"22.
2.. Oil: atom vermaard middel maakt \Vijdenes,P., Lagere algebra Deel
11 : Vergelijkinge~l, Luneties
het gebruil< van genee5middelen
en grafiekell 1920
. ,,3.50
ove'rbodi~iooal~ Santal enCopahu,
met een aandie welglng wekken, de masg . ' , Middel-algebra
hangsel over Kal1sberekelling
vermoeien en eenonaangenamen
. door Fr. SChuh 1921
" 4.50
geur verspreiden.
€;;
Christiaan lIuijgens, Intern. rna ..
thematisch Tijdschrift onder
6, Rue Dombasle t:eParijs
red. v. Fr. SChuh loe jaarg.
en in aile Apotheken. .
1921 - '22. Compleet in an. " 3.50
Nieuwe Gids voor liet examen
L. O. en M. O. ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!! KwiskuJide
1 door H. Bolek Deel I:
.
Planimetrie
1934 I
" 3.50
M E U BEL M A' K E R L '.lien Jaargangen
van he~ Nieuw
Tijdschrift voor wiskur.<le Deel.
I : stof voor het. 'examen L.a.
<1001' H. G. A. Verhaart 1924 "\ 4.50
Deel II : S~f VOOl' het examen
Laan Holle, Hoek Kebon Sirih K 1. door p. Wijdenes 1924 ,,4.50
. Telefoon 6031 Welt.·
De vrlelld doer WIskullde. Tijd ..
schrift. voor allen, die examen
AANMAAK V.OLGENS TEEKCNINO
in dat vak moeten afleggen,
iii_iii~
onder red. v. J. v. Breen,
sm:& d.L.N.H. d-e Laive en J.J.O.
Westendorp 22e ..:- 28e Jaarg.
1907 - '13. Compleet in afle ..
ril1gen
" 5.Supplement op De Vrien<1 der
Wlskunde 1ge' - 25e jaarg.
C HER I B 0 NI'
1907 - '13. In afleveringen
Qutbreken enkele af!.
" 5.voot .abonnement~n, klachren o~ Nleuw
TijdscluiIt voor Wiskunde
trent de bezorgmg van het Bata- onder red. van H. J. A. Vel'..
haart en p. Wijdoenes. Voor..
Vlaasch Nleuwsblad geUeve men handen. diverse jaargangen en
zlCh te wenden rot den Agent, den afleveringen van de 2e - 17e
jaarg. 1914 - '3Q.
J.
~B L 0 K
vdoorh anden bij :
,

ROU

22108

Hp

....

Gebr. CRAMER

.... --=oM.-..-............... ~====---.,,~_-:;.:::?'.:

- - - --=~'="...::=._---===--=
_._-

Poslw~g

MOLUKKENWEO 39
Specificatle:
MODERNE SALON-, SLAAPen EETKAMER-AMEUBLE-.
MENTEN (EUROP. FABR.),
moole KROONLAMPEN, keurig DAMESBUREAU, TAPIJTEN, PHILIPS RADIO-TOESTEL,: 'SENKINO fornuis,
enz., enz.
22126

Batavia-Centrum
22124
ce"

_4

MME"
KIJKAYOND
~IORGE~
VENDU'l'IE

,.Ik heb Kafzan toegepast in een geval

in .'een huis

van prikkelbare ze·

IlEDEN

PALMENLAAN 36

nuwen en·stond L'er-

van een completen inbcedel,
w.o. KERO ledikant, Senking
gasforn uis, enz.
\
22127

u.'onderd over de
versterkende invloed

MU-..,

~7

L'an .Katzan op het
zenrlu:gesteJ".

It

Dagelijks versche aanvoer van
SoeraboLa-rozen, duinrozen, norcissen, irissen, meiklokjes~ one·
monen, papovers, enz.

It

per K.,N.I. L. M.
'
ORCIUDEEMNKWEEKERIJ·· EN
BLOEMENHANDEL

I

IIII

"M ADO J 0."
Menteng

4Z -

T~lf. 2040 Wit,

Eigenaresse:

.

~Aevr.

M. JACOMETTI.. Van Dijk
OOK ZONDAGS GEOPEND.

Schoenen:

DB an B O.tel.B.1108U. Welt.
Z.
Sluisbl1lgstraat '7

Schoenen

Pri~ke/~a.!!.Zenuwen
Overmatige gevaeligheid en prikkelbaarheid is
heel dik\vijls nergens anders aan te.wijten dan
a,an een tekort aan bepaalde mineralen in het
lichaam.
Neem eens eenigen tijd Kalzan, het cakiumAnatrium
voedsel en in de nl~este gevallen zult gij een opmerke...
lijke verbetering bespeuren. Vooral bij nerveuze prik...
kelbaarheid, zenuwpijnen, neuralgie,' zijn de resultateJl
vaak verbazingwekkend.

Toko Tropia
Postweg Noord 4~

I

- ' Batavia (enfruln

,

...De resllitatell met Kalza;, behaald. zijn verbazing~
wekkend geweest: de ZeTHlwpijnen in het gezicht
zijn verdwenen en ik heb nu weer dat heerlijke ge~
voel van gezondheid. dat ik in langen tijd nief g~kend
heb., Kalzan is inderdaad een .ono[ttbe.er.lijk v.oedsel ....
vao;' het' bloed en de wee{sels gebleken. flet moet
te allen tijde een gunstig? uitltJerking Izebben
het
geheele ges~el."

or

Eenig in %ijn
over heel de wereld
courant

~tc.

.een' gulden

schrijft een bekend
geoeesheer.

Prof. C. A. Ronzevalle, M. A. (London), schrijCt
over zijn ervarillg met Kalzan:

B' kh

Geen omslag met /let schrijven van kaartjes
of het brengen van visites: eenvoudig een
nieuwjaarszoensch in het Nieuzosblad en gij
bereikt al Uw vrienden en kennissen. De
kosten Zijli slechts

J

..

.-

"

lfoord1J

/

ii_._ii

TionQkol 35

,

'7FT

N. V. INDISCH VERIENOHUIS

ii

'felefoon 108 _

,

Tafelve~sierlng

Q

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

-HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE

KONG SOEN lOENG

c.

•.
_

K unstkerstboomen

f. VAN WESSEM

=~--------==--

.....

/

voor de.

Hoogere W1Iskunrie

f 3.- per kwortool
lbuitenlond f 4.-).

Gouda NaBI·sen

21911

Malang, Tjelaket 53, Tel. 510
De eerste rente/ooze hypotheken
.
U
ten bedroge van co. f 60.000.- Aller, C. v., Gonio- en Trigono..
worden de volgende maand toemetrie 3e druk 1914
/ 0.60
.
'
Leer~k del' hoogere stelkun..
gewezen.
de 2'e druk 1914
" 1.-

spreid.

vers/olftse/en

,,~STUDIEWERKEN

BOUWKAS EIDEN HAARD

vet-

lets bijzOnders :-:

ten huize v/d WelEdG. Heel'

D,:",.p,.

en

Nederland

wordt \- tweemool per week

s

bNi

naor

/(erstboom.,

verkrijgbaar bij de

M.w.f. "LOURDES"

Halen en brengen' kosteloos.
149do

vliegtuig

biedt onze sorteerinq

24 dezer

van

De Maileditie van het Bota.. .
Nieuwsblad gaot per.
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Engelsche Crisis nadert

to

December

1930 - TWEEDE BtAll

De Hertog van York

Abdicatie v.an . Koning Edward
"

10 D~~. (R,.euter).

In

den' . afgeloopen nacht te half drie
vertrokk~n ordonnansen uit Downingsfreet naar Fort Belvedere.
'Eelligl.J leden van ~en stat 'Van
Baldwin hlelpen een ordonnans met
het vastmaken van een zwarten bUrken trommel, .waaraan een groot rood
lakzegel was bevestlgd,

"

Hartog van York

verwachfen

volqt QP

Hertoq .von York neemt de Kroon over

Lon den, 9 Dec. (Reuter).
In qevol de Koning besluit tot'
obdicotie, verwocht men dot het
abdicatie-besluit
onmiddellijk
geteekend zcl worden en dat de
Hertog van York Koning Edward
zal opvolqen,

-.,~ lii:':,.Ji~~~!__ ,,_

Lon den, 9 Dec. (Tronsocecnl. In hooge poli ..
tieke kringen wordt verklcord, dot (de lcctsre ontwik..
kelingen dusdoniq zijn, dot men verwacht dat de Koning
zol abdiceeren. In elk .ge'{ol meet het document, dat
voor de abdicatie noodig zou zijn, r~~cJ~ get~~kend zijn.
Het is nog niet bekend, wanneer het besluit bekend
gemaokt zal worden.
.
Men verkloort, .dot de Hertog van York weiqerde
den troon te ccnvoorden.

\

•

I

L 0)1 d e n,

Bekendmaking elk moment te

Nederland

OrdOJ1nan$OI1 rUUlr fort
Belvedere

(TeleJl1\mmen van het Alg. Ned. Ind•
.PersblJreau A.qeta).

IIET IIUWE(,IJK DER PRINSES

I'

Den H a a g, 9 December. Hij
de inzegening van het 'vorsteIijk huwepjk in de. Groote Kerk sullen de
ouderllngen N. S. Arrlens, notaris, en
L. F. Carriere, referendaris van het mlnlsterle van Buitenlandsche Zaken,
.dienst doen.
DE tIUWELIJKSFEESTEN

Offensief der Onqereqelden
Poi Ling Miao gebom-

Koning Edward naar
Denemarken ?

bardeerd

Don It a a g, 9 Dec. Poor dell ~~n
een Amsterdamsche firma gegunden
houw van tribunes Iangs de route, welke,
de bruldsstaet ap 7 ,fanuari zal yo~~en,'
zijn de prijzen voor de plaatsen In etaIages ell aan de vensters van parttculiere woningen den laatsten tijd· gedrukt. In het algemeen zijn thans prt)zen van / 10 tot / ,25 gangbaar. lri ~~. -'
geheele stad wordt druk gewerkt aan

verslerlngen.
(JIIINEEZEN IlQ'YDEN STj).ND

VOR~~ENLANDS~HE DELEGArl~S
Prins Albert rreaeritc Arthur George
S
h
a
'n
g
hat,
9
Dec.
(Shanghai
werd 14 December 1895 qeboreti in York
pen lJ a a g, 9 Decemb~r. yef~~
Cottage, Sandringham, ats tuieeiie won R.adh». CHsterell werden aanvallen l1i~
van Koning Geprge V van snaetana de lucht gedaan oJ}" de Chineesc~e ver- men wordt, dat de Koningin den Mangen zi}n qemalln, geboren Filrstin von dedlgmgsllnles te lVQ. Lun ~ua, ongeveee koenegoro, zijn gemalin en dochter a.s,
Vrijdagmi~d~g twaaU uur in audlentle
leek.
100 K.'l\f. ten Oosten van P~i Ling l\Uao. zal ontvangen en een half uur later de
Simpson \v.eet nQg
Voor de Marine bestenui, kreeg hi)
en rondom Ta l\liao. Acht vliegtujge~ delegatle van den Sultan van Djokja.
zijn opletding in Osborne en aan net;
Prlnses Juliana. 'en Prins Bernhard zul~een bes~hei~
HRoyal N.aval College" te Yarmouth. Na wlerpen circa. hOl1aerd bommen op \V~
len bij die ontvangst niet tegenwoordig
Lun
lIlla,
doch
de
Chinee:s~h~
trqepcn
voltooiing van zijn studien werd hiF in
zijn.
'
DE
lVEKELIJKS9IIE
KABINETSpe ~e'rtog' v~n Kent bracht bijna de~
September van het jaar 1913 adelborst Welden stand. lIet bQmbardem~nt op Ta
ZITTING
gehee1en ~ag b,i) den Koning door en
en maakte in 'het zellde jaar als zooda- l\li~o Meef -eveneells z!Ollder effect.
PRINSES ARl\IQARD DETER
vertrok ,kort voqrdat de hel'wg' y,an York
nig een refs naar,West-Indfe.
De situatie aan het Oostelijk front
'I"s mi<\pags om vier, uur ~rnveerde.
L d .n den" . 9 ,D~c. (Re~ter). D~
Om gezondhefdsredenen kon hi} bi}
Den l:I :p~ g, 9 December. ult Berlijn
Weke~iJksche ka'bll1etszltting Vll1g te elf ket begin van den :wereldoorlog niet in word~ etl1stigerJ di}.ar, ll;t~f ~en ~eld~, wordt gemeld, dat Prinses I Armgard
, De hertog ;an York vertrok.- op zijn uur s morgens aan en ~uurde twee en I actieven dienst treden, lrtaar later ongeregelde troepen ter sterIde van 6QOO
r~eds h~rst.elIend l~ en hoopt~ <:t~t ~ii
be.urt 's ;lvon~s om tw~ntjg minuten over een half uur. Voor de .zittll1g confereerde maakte hi} den zeestag bi} Jutlalid mede.
mal~ te Nan Itao Chua~ en 30.00 onge- het Kerstfeest in Nederland zal kunnen
iev~n.
Monckton met Baldwlll.
Aan het elnd van het 1aar 1917 werd
':
regeldell te Chan~ Pei zi~h concent~ee v l e r e l l . ' !
,
hij attache des IKonings btl de Konink- reh v()or ~el1 gemeens~happelijkell a:.tllDe ,,9ou~t Circular" van M'~rlborough 'Stemming in de Dominions lijke luchtmacht, bij welken dienst hij
PRINS B~RNHARD OP J<\CIJT
House onthult, dat Koninght Mary verin October 1918 in ,dienst ttarJ,als piloot. val 9P tIsin Ito en Tao .Lin.
gezeld van de Princess Royal en graaf
DQor ~,bepaalde kring~~l" werden t\f~e
De n II a a g, 9 December. Prin~ B~Fn.. ,:
Lon den, 8 Dec. (Transocean).
Na den wereldoorlog studeerde cie prins
Athlone hedenmiddag een bezoek bracht
AIle
Dominions,
zonder
eenige
uitzondein
het
Irnity
,Golle:ge
in
Cambridge
e~mi
vliegvelden
aangeleg(l te Nan Hao Chuan hard arriveerde met de redding'boot "InaandenKolliil,g. 'Dehertogelijke familie
sulinde" op scbiermQllnikoo~ vpor ~~n
Kent dineerdehedenavond bij de Ko- ring, geven blijk va'n' ernstige bezorgd- gen tijd geschiedenis-;;nationale econo- aIsmede vele loopgraven.
jachtpartij, (Welke morgen zal plaats
heid over de situatie, wejke als gevolg mie en staatswetenschappen (1919).
ilfrigin. .
'. ,
Uit Kwei lIua wordt gemeld, dat on- hebben.
van 'de constitutioneeIe crisis is ontIn '1920 werd hem pen titel van Her ...
getegelde troepen ter sterkte van 2000
staan.
'
tog van IYork vetleend, in 1921 .de tang
IIE&TOQ VAN ~E.N'.f OP }'ORT
DE PARIJSCIIE EXPOSITIE
man door de tro~~en der Centrale reDe
BrHsche
regeering
is
voortdurend
van
"commander'~
blj
de
Britsche
vloot
BELVEDERE
in telefonisch contact met de regeerin- en in 1922 ,die van overste bij de East geering in de bergen nabij Pal Ling l\Uao
Den H a a g, 9 Dec~mbe~. De NeL ~ n <:1 ~ n,
~ Dec. (Reuter). Twee gen der verschillende Dominions.
Yorkshite-reg'imenten.
zijn gedreven, waar ziJ den hongerdood
derlandsche
gezant te P~riJs, jhr. d~.
uren n& afloop van de conferentie van
Het Australische Parlement komt mOl~Op 26 April 1923 trad hi} in het hu~ nabij zijn, claar er geen levensmifldelen
LOUdon, heeft den eersten steen gelegd
del)' l{oning met den Hertog van York, ge.n bijeen ter bespreking van het COll- welijk met lady Elisa~eth Marguerite voorra~g zijn~
van het Nederlandsche paviljoen, dat
den Rertog Vi,ln J<:ent, Baldwin en st.ltutiopeele vraag.~tuk. In Canada. en BOtoes-Lyo)t, dochter van den gtaet/ van
De troepen der regeering brachtfll ~~n opde Parijsche internationale tenwon..
M~ncldon k;eerde de hertog v~n K,el1't, ~leuw-zeelan~ ~C.hlJl1't eenige vermi~4e: Strathmor~tl,f}n,.l!flniliho~ne, wier /amilie
glsterav<md haat Fort Belvedete terug, rmg der, spanmng merkbaar te ziln~ ,_: ·V~n. ,zeer ouden Schotschen adel is.
, grQ'Q~ a~lltalJ;,a~bOfflmenna~r ~wei ilua) stelling zal verrijzen. '
l/et 1ong~paar maakte in 1923 ve1'- mede die het merk val~ eell bepaald rijk
waar hij den nacht ten huize van den
In Australie schijnt -men algemeen scheidene teptesental'ieteizenj ,0.£1. neWt
KON. HOLLAND-SCIIE LLOYD
E:qning poorl;>ra~ht. p~ l1chten in Fort van meening te zijn: dat,geen overhaas- de ()ost ..Alrikaa1isck~ protectoretten, en dragen.
Mrs. Simpson
13elvedere brandden tot den vroegen te besl1ssing moet, worden genomen.
i verJege,nwoo.rdigde de Kroon bi) vet.,
Den H a a g,
9 December. De
morge,n.
De Premier van 'Nieuw-Zuid-Wales pu- schillende holcereinOnien In Roemente,
Amsterd~m~he rechtbank heef~ de ~~r ...
seance van betaling voor den Ron. HolbUceerde gisteravond een ver,klating, Joegoslavie en TsJechoslowakfje.
L 0 11 den, ~ Dec. (Reuter). De IeNJEPWE KJUUNETSZITflNG
waarin leedwezen wordt uitgesproken
Toen 20 Jarwart van dit jaar Koning
iandschen Lloyd met anderhalf j~ar
£lel» v'ln he~ L~gff.bui~ ~ijn eJ,'van overdivisie
,
over het feit, dat er een mogel1jkheld George IV ,stier/ en dEll Prins van Wales
verlengd.
tu,iig~, da~ '::$ KOllhlg~ ~e"~~ ~iCQ tha:I~S
L.o n d ~ n,
~ Dec. (Reuter). Het zou bestaan, da't de koning zou abdi- hem opvolgde werd hi} rechtens de
"
.
'ilEEFl' TSING TAO NOG NIET
all(ecn beweegt tusschen ~fzjell vall het kabmet kwam hedenavond te half acht ceeren
lIET LUCIlTSClIIP-SYNDICAA'J.'
.
()NTRPi~(D
- ", .
· t tie v n d co 1 t i t u '
·KroQnprzns.
,
b ~Jeen om d
e SI ua
a
eo
1s
Het Zuid-Afrikaansche kabinet kwam
.
hUlwelijk en abdicatie.
tioneele crisi~ te bestudeeren. Er best~at onverwachts te Pretoria bijeen, doch het
--_._-~~,.;.
Den H a 'a g, 9 December. Naar
S han g h ~ i J
9 De~. (~~~~J
IDe ,voortdurende at:ltivi~eit van de an- reden om aan te nemen, d~t de Konll1g Parlement zal niet worden bijeengeroede "Telegraaf" vernam, zal dr. Eckener
n06' geen~eslisslng ~ereikte, doch men pen
hai Radio)~ Gebleken iSJ da~ de bebinnenkort een bezoek aan Nederlanq
delre leden van de Koninklijke familie hoopt, dat dit ~egen morgenmiddag het
.
brengen voor bespre~ingen in zake het
richteu,
volgen~ welke ~e !apansche
Het kabinet ~an Nieuw-Zeeland kOll\t
ell van rech~s~~leerde'l ~eteekent vp!- geval zal z i j n . ·
opJangs gevormde luchtschip-syndicaat.
" .
hedenmiddag bljeen.
l<}lldingsdivisie gis)ern~~~d~g aangegeJl)S h~u, dat hij Jne~, V99f fllld.icatie
Hierna
verwacht
men,
dat
Baldwin
in
Volgens
uit
Kingston
(J,amaica)
ontvangen
zon
zijn,
Tsillg
TaQ
te
ont-'
ge 1v'oelt.
NECROLOGIE
l1et Lagerhuis nog een verklaring zal af- vangen berichten heeft Lloyd George,
ruimen, 9ujuist zijll.
leggen
die aldaar eenige dagen geleden op een
Den H a a g, '9.. December. Te
IEr zijll nog slechts weinigen die g e e n '
vacantiereis is gearriveerd, pesloten onOfschQon Japansche bronn~n de spoe- Haarlem is de heer T. Scheltens, IJ~ van
abcdicatie yerwaehten.
M'qrgen wordt v66r de veroldr\ring van middellijk naar Engeland terug te keedige heropening der Japans~tle fabrie- de uitgeversfirma Scheltens' ~ Ojlt~y,
Baldwin geen kabinetszittrng gehouden. reno
ken en den terugk~er der ~~pansche' in den ouderdom van 513 jaar ove~~den.
Deze meel,ing werd n9~ sterker, ~oen
,
Lloyd George was oorspronkelijk voormariniers naar de' oorlQgsschepen vporVQOrt~ is in den ollderdom van 71 j~.ar
belkend werd, dat de ministers he.d~l1- ZIT1lNG~N VAN nET UOOGERIIUIS nemens twee maanden QP Jamaica te
spellen, bleef de si~uatie It~ '!'sing Tao
~V(Qn{l biJeel~ J<w~mell ~Qnder d:d z~j ~el.
blijven en de p!otselinge wijiiging van
gisteren ongewijzigd, ho~\Vel de onder- te Den Haag overleden de neer J. J.
Stieltjes, gepensionneerd hoofd van. q:e~
Lon q e 11, 9 Dec. (R;uter ~. Het ~zijn programma wordt toegescl}reven
haridelil)g~n d~r Cl.11neesche autqriteiten
V~)n '$ ~()njng~ k,elJ~e wi~tell.
Hoogerhuis kom.t 10" dezer s nu_gdagS aan de constHu tioneefe crisis In EngeP. T. T.-dienst in IndH~. .
een
concreter
stadium
b~Ieikten.
te kwart voor VIer blJeen in pla£ts van land
~
Wan ~~~r ge;lagll~bllell~e ~ijde wefd op het geb.fuikelijke uur n.!. 'kWart over'
.
De Chineesch~ ~utori~ei~n handhaal- !!!£
JEw,"t!,!!!';
veJrnomeu, dat Jllrs. Simpson, die alles vier. Voorts is er een bijeenkpm:st van
den
hun
vo:orZC'rgsmaa~regelel)
ter
voorWaarnemers
meel1.~n, da.t de ~nwvp~bliJjft doen wat in haar macht is om de', h~t HO'Jge~huis vasltges~l~ op VrijdagA~tiviteit in den
koming van nleuwe n1geilijkheu~n.
denheid, waaxvan de partijen J:>lij~~eY~)1.
kelUze voor den Konin~ zoo gemakkelijk mlddag dne uur.-GewoonhJk houdt men
, .- ..
',
"... op dezen dag geen zitting.
Lon den, ,10 Dec. (Reuter). AIle
in verband met de politiel< der re,~ee
mm,g~hJk t~ m{llqm, !\e£leI1<lyoud z~lf he~
lichten in de kamer.s van de 'bened'enring nopens China, nlet zal leide~ to~ ,
Il~:$lu.~ van den KQniJl~ JW~ pjet kCJ1cle. Mosley wenscht referendum verdiepillg van .Downingstreet 10 brandeen ka,binetscrisis, doch ltot een }{r$1-~l1den om twee uur 's nachts nog ~teeds,
:P a r ij s, 9 Dec. (Havas). In poli- tiger houding der regeering ten aa,n~l~n
toen een lid van den staf van Baldwin
l\\Ien meell~ al~emeen, (fat v~9r een
,van China.
EN ZINSP~ELT OP INTRIGES
met
een bundel document,en naar het
tieke kringeh loopen ger\lcht~n, dat AriClf7Zic~l van lle~ ,nnveIijJ< lli~,t zq9veI~
Colonial' Office overstak.
IN~ICJlT VAN DR~ UU SUUI
~~sspreJHnit~ll n()odilf ~PlHlep .~iJI} ~e~~e~~~
ta. zal aftreden in verband met de tot
J., 0 n de n, 9 Dec. (Reuter). (TrallSSedertmidcternacht gaan de boodw:'IH'lneff d~ K~nling l~ie~ 'eVel} ~tef~ aan Qcean), De leider der. fascisten, Mosley, I schappers onafgebroken over en weer
stand konung van het Japansch-DuitRol van het Kwantoengleget
verklaarde heden tljd~.ns een lunch, naar het Colonial Office, waar Sir Tho- E'en aardige foto 'van de lIertogin van
abldicatie gedacht had~
sche
verdrag.
York met Prinses Elisabeth.
dat er geen sPl'ta~e kan zlJn van een ab- 'mas Inskip tot acht minuten over twee
<flca ~ie: Zoowel III Engeland als in de bh~ef.
DomInIOnS moet een referendum gehouPrinses Elizabeth, die tdann-eer de
partijen
den worden, hetgeen niet zoo schadelijk
Hertog van York weigert den iroon over
zal ~ijn voor de belangen der conservate nemen, de wettige op1JOlgster van
tieven als de huidige parlement3ire en
in Adana Koning Edwflrd wordt.
. PQUtieke intriges.
.
Prinses Elizabeth werd 21 April 1926
"fJNANCI~~L ONQ~RI~f"
l\IEER DAN DRIEIIONDERD
in Londen geboren. Zij is de oudste
T 0 k i 0, 8 O€c. (DQrnei). De miSLACIITOFFERS
dochter uit het ,huwelijk van :den her- nister van Oorlog genera-al Terauchi
IL Q P 4 ¢ n, 9 Q~c. (~~"ter). In bet
tog van York 'met Lady Elizabeth Bowes- verklaarde dezer dagen dat de Chinee1st a n b 0 e 1, 8 Dec. (Havas). Lyon,' de dochter van den Earl van sche regeering de volle verantwoorde""~J~el'huis al1tWQor~£.h~ ~~~~\!~Jl QP. ~~)\
Ten gevolge van de overstroomingen in Strathmore en Kinghorne.
vr~aag ~an AttCee of de Premier thans
lijkheid zal moeten aanvaarden voor de
het Adana-district in Klein-Azie, waarin staat is aan de op 1 dezer afgelegde
.Als Prinses Elizabeth den troon zou serle anti-:Japansche terreurdaden in
van gisteren reeds m'~lding werd ge- bestijgen - uiteraard zou zi} eerst bij- China, da,ar de Japansche regeering anveJrklarin~ lets toe te '(oegel) :
m aakt,zijrt '150 personen verdronken. gestaan moeten worden door een re- ders ,sneHe ma:a'tregel~n zal treffen wanMeer dan 1000 hui'zen we'rden ,vernield, gentschapsraiut - . zou zij' de viJfde rieer de levens en eigendommen van Ja",Tot mijn leedwezel~ b~n i~ l~ed~n ~j~~
terwijl 50.000 pe'rsonen dakloos ·zijn.
vrouw zijn, die over ket Engelsche volk pansche onderdanen wederom alsgein staat hieraan iets toe te voegen doch
zou regeeren .
volg van deaCtiviteit van 'anti-Jav~n
•
ilt hoop morgen een verklarjllJ t~ \tunsch~ agitators in gevaar ·komen te ver-'
nelll afleggen. Ik kan 'AttIee en het lIuis
keereI;l.
vel1'zekeren, dat niemand meer- dan ik
Intusschen worden de politieke parkanl beseffen, dat de bezorgdheid aantijen ongedulQig. De Minseito heeft reeds.
hOludt",. '
een commissie ingesteld, die een onderIDe Labouriet Bellenger ve~tigde de
zoek zal moe ten instellell naar de buiaallldachtop het groote fillancieele on,tenlandsche 'pol1tiek' van het kabinetHirota, w~lke volgens b~ar een mislukgelriel, d<J.t vefoor~~akt W'Q.,dt £IQor de
king zou zijn, vooral wat betreft China.
verrtraging der beslissing en verzocht den
Pi'Eeniier vrlendelijk, den Koning, t4;} wijzent op de nood~a~elijkheid van eell
spmedige beslissing (krete.l: oil!)

Hat alternatief

JMrs.

~ 0 pen hag e n,
9 Dec. (Havas).
lIet dagblad "Social Demokraten" meldt,
dat de kamerheer vall ~onblg Edward
,Konit,~ f:~WQr~ eonfereert Sir Charles Lamp de vorige week verschillende landen, Incluslef Denemarken,
J., 9 n d e n,
9 Dec. (Reuter). Men
bezocht. Het blad meent, dat Koning
meent, dat de ~o,~~~g he den verdere bespreklngen voerde met den Hertog v~n Edward lngeval van abdicatie overweegt
zieh in Denemarken te vestlgen,
K:en~ op Fort. aelvede.re.
I
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mal£lwill anhvQordde Jti~rop: "Ik kan
U 'verz,ekeren, dat mij dit niet ontgaall
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Poging tot Bemiddeling In den Burgerkrijg
Enqeland

Frankrljk nemen

en

RllSlalld

ltalie

De Sovjet-bewopeninq

initiatief

,,'s Werelds groqtste

DeConseilzitting
LONDEN

cor-

loqsmcchine in .wording"
En wei des te meer omd'at eenzeltde,
Duitsch, voorstel dat medlo Augustus
langs dlplomatleke kanalen aan de hand
werd gedaan, te Londen verworpen werd.
In bedoelde politieke krlngerr wor9ter
thans op gewezen dat te dien tijde de
regeerlngen van Madrid en .Barcelona
In ruimen zin gesteund werden met
oorlogsmatertaal en manschappen van
het "Frente Popular" en de soclaltstlsche vakvereentglngen. Daze vorm van
bijstand, voegt men hler aan toe, is intusschen voldoende georganlseerd zoodat de Sovjet-Unie het thalli het [ulste
oogenbllk acht om voor te stellen het
deelnemen van buitenlandsche vrijwilIlgers te verbieden, teneinde de Burgosregeerlng hulp van deze zijde onmogelljk
te maken, omdat, naar verluidt, ook in
de gelederen der natlonallaten vrijwlll~gers meestrijden.

Een Spaansch plebisciet ?
\

,Opel'uties uan front vorderen weinlg

Hevige koude in Asturie
Lo n den, 9 Dec. (Reuter). Hetministerie van
buitenlandsche zaken maakte officieel bekend, dot de
Engelsche en Fransche regeeringen de vorige week van
'gedachten wisselden 'over de, door de voortduring van
den Spaanschen burqerkrijq geschapen, situatie e~ de
, dooruit voortvloeiende gevaren voor den Europeeschen
vrede.
Nadat men had vastgesteld, dot -de standpunten
ide.ntiek waren, verzochten de beide regeeringen ,4 dezer door tusschenkomst der diplomatieke 'vertegenwoor~
digers aan de Italiaansche, DUi.tsche,. Portugeesche en
Russische regeeringen, evenals zij, te verklaren, te zullen ofzien van aile directe en indirecte maatregelen, die
op eenigerlei wijze zouden kunnen leiden tot buitenlandsche interventie in het cqnflict en vervolgens den
vertegeawoordigers in de non-interventie-commissie
instructies te zenden ter organiseering van een volkomen doeltreffende contrale.';
,
Seide regeeringen verzochten genoemde vier regeeringen eveneens in den geest van mensc,helijkheid met
haar'samen te werken in een poging om een einde te
maken aan het gewapend conflict en bemiddeling aan
te bieden ten einde Spanje in staat te stellen door middel van e'en plebisciet kenbaar te maken, wat de wenschen van het volk zijn.

SHIPS THAT PASS••

Teruggave van Duitsche

Kolonien

EN

PARIIS S.MOREN VUUR
BIJ VQORBi\AT
,

Lon den, 8 Dec. (Transocean).
De Warschausche correspondent van de
"DailY,Express" meldt sensattoneelo bljzonderheden omtrent het nleuwe sovjet-Russische bewapenlngsprogramma,
"waardoor de gecombineerde land-, 'leeen luchtmacht der Sovjet-Unie de grootste oorlogsmachine in ,de geschledenls
del' wereld zal worden".
De correspondent verklaart, drut de
voornaamste vijf punten van het programma de volgende zijn :
1° De bouw van een 2000 mijl lange
linie van vestlngwerken langs de oesteHjke en Westelijke grepzen der SovjetUnle ;
.
2° De verdubooling van de huidige
sterkte van het leger, tot een t:ataal van
3 millioen man, hetgeen binnen twee
jaar zal geschieden;
3° Het verdrievoudigen van de SOvjet-Russische luchtmachJt in dezelfde peri6de. Het jaarlljksche contingent plloten, dat zal worden opgeleid, zal tot
50:000 worden opgevoerd;
4° De schepping van een nieuw
Volkscommissariaat vool' de Ool'logsindustrieen onder pelsoonlijk toezicht van
den Voll<scommissarls van Oorlog Wo(o~jiloff ;
'5° Het overbrengen van de fabrieken,
welke oorlogsmateriaal vervaardigen,
naar gebieden in het blnnenland, waar
zij mindel' blootstaan aaneventueele
aanvallen van vijandelijke vliegers.

II

Dultschlatul

'

\

I

.'

REDE DR. SCIIACH'f

Rom e, 8 Dec. (Transocean). In
Bel' 1 ij 11, 9 Dee.: (Reuter). Een
gezaghebbende politieke kringen te R:o- nleuw officieel verzoek om terugme wordt. nadrukkelljk verklaard, da~ gave van de Duitsche koloni~n went
Italle voornemens is nlet aan de wer~
hedenavond
door
dr.
I1jalmar
zaam.h.eden van den Volkenbond dee I te
Schacht gedaan tljdens een redenemen zoolang nog de nlogelijkheid bevoering te Fra~lkfurt voor het Geostaaf, dat een vertegenwoordlger van
graflsch Statistisch Genootschap.
den Negus te Geneve versehljnt,
HOm deze reden is Ital1e voornemens Dr. SChacht noernde ruimtegebrek van
geen delegatie te zenden ter bljwcning Duitschjand. een naehtmerrle. Hij ver. .
,
1 klaarde, dat het grondstoffengebrek nog
vall de Zlttmg vall den iDonsell op
grooter is dan het gebrek aan levensmlddezer, ~Deze uitleg is in strijd met de delen. Voorta zelde hij, dat Duitschlands
reden, die de Italianen e e r s t voor bestaan nlet verzekerd kan worden door
hun wegblijven opgaven. Toen im.ni.ers' handelsovereenkomsten. Zijn positie zal
was hun de tegenwoordigheid van een' een element va~1 re~olutie b~~jv~? in de
,
Europeesche sltuatte, tenzlj Zlj wordt
,
vertegenwoordlger der Spaallsch-: Roode verbeterd.
rgeeerlng een doorn in het oog. - Red.
.. ~_.
8. N.).

()I!

-,-----_

Uit Londen wordt- gemeld, dat het be- Frallkrijk
sluit van kapitein Eden om de' zitting - - - - van de~ Consell niet bij. te wonen het
gevolg Is van een afspraak dlenaangaan- Stakingen
de ,met Yvon DelOOs.

I st a n b 0 e 1, 8 Dec. -(Transocean).
Tusschen 4 en 8 December zijn vijf Sov":'
in rWapenfabriek
jet-Russlsche schepen en 1 Spaansch
schip de Dardanellen gepasseerd in
DIRECTEUREN OPGI~SU)TEN
\Vestelijke richtlng, terwijl in de'lelfde
De Britsche delegatie zal onder leiperlode zas ledige 'Sovjet-schepel1' de
ding staall van den onderstaat&seereta- . ,
. Par ij s, 8, Dec. (Transocean). De
Dardanellen in de richting van de Zwarrls
van het departement van BuitenI an d - stakende 'arbeider;> van de ,,:B'ransche
te Zee doorvoeren.
'
s'che Zaken LOrd Cranborne.
wapenrijwiel--fabriek" slaten gisDe in WesteliJke richting varende
I
,termorgen
de
directeuren en het hooschepen waren zwaarbeladen en hadden
Hetbesluit van Eden: is voorts toe te gere stafpersoneel in hunne kantoren
ook een groote -deklading. Onder de perschrijven aan de overweglng, dat uit de op.
.
£ennings, waarmede de deklading was
constltutioneele
crisis
belangrijke
ont-,
De
gevangenen
werden eerst gister-'·
afgedekt, waren dUidelljk de vormen van
wikkeUngen
zouden
kunnen
voortsprui-,
a
yond
half
negen
in
'Jrijheid geswld.
tanks' en vrachtauto's te ondersehelden.
.
.. '
.
t.en, terwijl tevens wordt verwacht, d~t
Verklaard wordt, dat' de Sovjet-scheD F
h D f
·
De correspondent voegt hleraan toe, te Oeneve niets van belang zal gebeupen steeds een valsche bestemming oprEm.
e ransc e
e enslO
geven en gewoonlijk verklaren, dat zij dat dit plan werd goedgekeurd door den
op wag zijn naar Italle of Dultschland, D~fensieraad tijdens een conferent1e~ H a vas meldt uit Parijs, dat de zit.EXTRil·CREDIE'l' GEVRAAGD
terwijl ziJ terugkeerende opgeven van welke werd bijgewoond door den minis- ting van den Consell veel van haar beter van Oorlog Worosjlloff, den onder- langwekkendheid zal verliezen door' de
deze landen te komen.
Par ij s, 8 Dec.
(Transocean).
minister van Oorlog maarschalk· Tucha- afwezigheid van kapiteln Eden en die
Nadat
in
September
j.l. een bedrag van
ROL DER "INTERNATIONALE
chewski, den chef van den generalen van Litwinoff.
1.7001.000,000 francs werd uitgetrokken
..
BRIGADE" ,
stat generaal Jegoroff, den opperbevel-.
voor
defensie-doeleinden werd he den
.~,'
hebber der Sovjet-Russische troepen in
De "PeUt Parisien" schrijft dienaan- door de regeering een wetsontwerp bij )
P r a a g, 8 Dec. (Transocean). Onder het Verre Oosten maarschalk IBlticher
he~ opschrift "Duizend 1'sjechen in, d~. en. den opperbevelhebber der Sovjet- gaande: "Onder deze omstandigheden de Kamer van Afgevaardigden ingegelederen der roode Spaansche troepen..: RQ,ssls'che cavalerie maarschalk Budjen- is het nog niet zeker, dat Delbos naar diend voor ee'n extra-crediet ten bedraGeneve zal vertrekken.
ge van 1.690.000.000 francs.
het Praagsehe dagblad I)PrazS-:. nY.'\
Bemiddelingsactie .vordert ,Voorkoming van. indirecte pubUceel't
ky List" een verslag van de vooraan,
De voorgenomen uitgaven, die ill het
De ConseU zal zich bepalen tot de 00interventie'
staande rol, welke door Tsjechoslowa~en GOEDERENTREIN GERXJ»LODEERD
Lon dell, 9 Dec. (Transocean).
~oeming
van
een
rapporteur.
die
tot
de
wetsontwerp
worden opgegeven, zijn
wordt gespeeld in. de "internationale
'
"
volgende
zitting
van
den
consen
de
onto.a.:
47.2.
millioen
.frans vool' artillerle
De Britsche regeeril1g ving de :onderbrigade", die deelneemt aan de verdel\1 0 S ,k 0 u, 8 Dec, (Transocean).
RAPPOW.r DOOR SUB-CO~IMISSIE
wikkeling van het probleem zal moeten en mum~le, 60 millIoen fran?s voor gehandelingen met de' beide partijen ill
GOEDGEKEURD
digi;l1g van Madrid.
'}j
- ' , O p het station te Kolban na.biJ StallnTljdens een onlangs gehouden verga.-~r?-d had een vreeselijke ,ontploffing volgen en zal mogellj'k een commissie I nie, ~'.mlllioen francs voor mtendance,
het Spaal1sche conflict aall met het doel
van jurlsten benoemen, dIe tot taak zal' 5 ml1lIoen francs voor explosieven, 5
Lon
dell,
8
Dec.
(Transeen einde te lllaken aan de vijandelijkdering van ,.de leiders de,r C?,m,m,,un,~tl,-, 'il~'"ats toen, een' gOederen.trein, wfl" arv,an hebben de versehillende vraagstukken millioen francs voor eerste hulp- en
sche
partij
In
Tsjechoslowakije
ald~s
.'
f
wagons
met
explosieven
waren
geb,eden ell een overeenkolllst tot' stand te 'oceall)~ De SUb·colllmissie ~er nonvoortspruitend uit de inmengin~ te, ,be~ hospitaalmateriaal.
en, in de luc.ht v~oog, als gevol.g waar- studeeren".
interventie-colllmissle keurdetiidel~S verklaart het blad - ~eelde ,een d6~,
.,
, , ,
Dit komt neer op een totaalbedrag
brellgen.
sprekers mede dat de int~rn~,tlonale bri" van een op een zljspoor staande trein,
van
550 mlllioen francs voor 'de landhaar zittingvan gisteren, die· tot laat
g~de waardevolle dienst.e~ ~eeft gedaap bestaande ullt 16 tankwagens met petroIII verantwoordelijke kril1gell ,ill LOllL'
0
e
u
v
r
e"
s
c
h
r
ij
f
t
d
at
he
t
'
macht.
i .
in den avond voortdllurde, het rapblj de verdediging van Ma'dnd en da~ ae leum en benzine, eveneens ontplofte.
den wordt gemeld, dat de bemiddelende
Vi '~ a r s Co h ij n 1 iJ k 1 ij' k t, d a t Het rest~nt van het bedrag za;l wordulzend Tsjechoslowaaksche officierell
'
" . ' .
port g;oed il1zake de vOQrkomillg van
en soldat.en in hare ge~ederen zich bijDe oorzaak der ontploffmg is niet be~ Lon'd e n e n Par i) S Z ij n' den gebrmkt voor de ontwikkelmg en
actie reeds belangrijk gevorderd is, doch
indirecte intervel1tie i~ het Spaallzonder hebOOn on~erschei(jen
kend, doch gemeend wordt dat de explo- o v ere e n ,g e k 0 men a and e_ l uitbreiding del' luchtmacht en omvat.
dat geell gedetailleerde bijzollderheden
sehe conflict.
Spreker' wees er voortfW6g op, dat si~ven ten gevolge van een schok bij het zez t t t t n g van d_ e' nCo n-1700 millioen francs voor d.el~ bouw van
worden gegeven.
het noodzakelijk is nog meer vrijwllll- rangeeren tot ontploffingzijn gekomen. s e i 1 zo-o we t n i g m 0 gel ij, k ,nieuwe vllegtuigen, 400 nullloet,l fra~lcs
Dit rapport zal aal'l de non-interven- gers naar Spanjete zenden, daar ied,ete ".:seide treinen waren op weg naar bet e eke n 1 s t e ge v e n.
voor installatie-werk en de Ultrustmg
van fabrleken; 50 millioen francs voor
tie-commissie worden voorgelegd ·tijdens man extra van de groot-s,te waarde..,:1S\; '9~es,.g,~;~
,
haar zlttlng van :ll1orgenmiddag.
"
'f :
. -.
"Het schijnt weI zeket: te zijn", ver- de moblllsatle der, industrie.'
De Ital1aansche gedelegeerde verkHtarSTEUN DER FRANSCIIE
."
VOLKSTELLING IN RUSLAND
voIgt het blad, "dat de Engelsche en
,front
de tijdens de 'zitting van glsteren,dat
COilmIUNISTEN
Fransche re.geeringen willen vermijden
\VERKLOOSHEIDSVRAAGSTUK
'U
R degeleGENT
'
het noodlg zalzljn de verse hi llende vorPar ij s, 8 Dec. ('n:an~~~an). SpreM 0 S k 0 u, 8 Dec. (Transocean). dat de Spaansche
regeering.1n
V-~.1\fbereiding tot offensie.f men van directe interventle te classifi- kende voor de verbindingscolnmissie van Op ,6 Januari a.s. zal in de geheele Sov- genheid iou zijn den Volkenbond in de..
,
ceeren, zooals het renden van vrijw111i- de sociallstische en c6mmU11istische par- l~t-Unie een volkstelling plaaJtshebben. z.e affaire een belangrijke rol toe te kenPar Ij S, 8 Dec. (rran?ocean). Vol~I a d rid,
9 Dec. (Havas). De
gers en politieke agitators, alsmede het tijen, verklaa!de de secret~i'rls-generaal . In de sneltrelnen zal de telling in den nen, in de eerste plaats omdat Italie gens de bladen heef~ p~emler Blum, teartillerie der regeeril1g was den geverleenen van financleelen steun.
van de Fransche communistische partij, nacht van 5 op 6 Januari gesehieden.
e,n Duitsehland niet in den Conseil ver-I ge~over ee~ delera,tie Ult e~nt der ~IanDe Ital1aansche gedelegeerde vestigde Thor.ez, oat de communisten voort zou- .
tegenwoordIgd zljn en voorts omdat, sc e depar emen .~n, waar e ~er. oosheelen l1acbt zeer actief ter v o o r
k;o
d ac h t op h e t f e',
it d a t ,hi,ia den gaan het "Frente Popular" te steu'
I
blJzonder ernstlg IS , de
verder
de aan
77'IlP
men het beter acht
aIle lnternationale heidsvraagstuk
.'
ming van l1achtelijke aanvallen der , reeds tijdens de eerste zitting der sub- nen en dat volgens zijnmeening een
pogingen fe concentreeren in de Lon- verz~k~rmg gegeven, dat ?e. Fransche .
natiOl1ale Iuchtmacht.
commisle op 15 September j.I. had voor- basis van overeenstemmiIlg oorelkt zou Het vredesprogramma van densehe non-intervente,co-mmissle.
regeermg ,vast voornemens IS haar plan
.
tot schepping van een werklooshelds' t u k i'nza ke 'in dl - kunnen worden ten aanzlen van het
ges t e ld " d a t h e t vraags
Hull
Gen1eld ,tTordt, dat de Witten rondfonds zoo spoedlg mogelijk te verwezenom Madrid zeer uitgebreide' ma'atrec'"e 111 t erven ti e zou wor den b esprok en Spaansche vraagstuk. Ook de socialistl- ' ~
lljoken.
\Vanne~r deze pogingen te Geneve
en hlj beklaagde zich erover, dat de sub- sche veroogenwoordigers legden er den I . IIERSTEL VAN VERTROUWEN"
De Prenll'er zou voorts aan de delezouden ~ordel1 geconcentreerd, zourege.len treffen voor ~en n iellW 0 f commisie de kwestle eerst thans aan- nadruk op dat zijgaarne de samenwer- I ' "
den
de
Duitschers
ell
de
Italiallen
f ensle f .
gatle
hebben
dat om
de regeering
roer t , nu er geruc.ht en Ioopen over d e I king met de communistlseI:1e partij \geB u e nos Air e s, 8 Dec. (Havas).
alIes zal
doen beloofd,
wat zij kan
de sltuaeell goede gelegellheid hebben om de
.
aanwezigheld van Dultsche vrijwl1ligers handhaafd zouden zien.
,
Het vredesprogramma, dat door den
Zij trokken hun troepen .hoofdzakelijk in het Spaansche natIonalistlsche leger.
Amerikaanschen minister van Buitentie der werkloozen te verbeteren.
llon-interventie-overeenkomst op te
samen in de distrloten Illescas en Naval
Spreker voegde hieraan toe, dalt de EEN DUITSCHE ,,~UJNENCEN'l'RALE)' landsche Zaken Cordell Hull aan de
zeggell".
Can1ero - waarschijnlijk vooreen aan- voortdurende stro~m van buitenland.
( H ) V I n Pan-Amerikaansche conferentie werd
lUOLES·Til'.fIE VAN \VERRWILLIGEN
val op de Universiteitswijk - den cara-I o;:che generaals 6fficieren en vrijwilll-, Par lj s, a Dec.
avas. 0 ge s voorgelegd, omvat de volgende acht
ballchel-sector en de Toledo-brug.
gers, welke het'communistlsche deel van "I'Oeuvre" hebben .. de DUitseh~r:s in punten:
Par ij s, 8 Dec. (Transocean). Een
De mllicio's in de loopgraven ontvin-l Spanje is binllellgekomen, nooit :tot Spanje een sO,ort "mlJnen-cen,trale doen
regen van swenen van poswnde stakers
gen versterkingen.
, e e n i g initlatlef van de zijde der non- organlseeren, welke leen :export-rooneo1° Elke regeerlng zal de leer van den
Technische vorderingen
begroette den directeur e'n de leden van
Uit Bilbao komt het berlcht, dat de il1'terventie-conunissie heeft geleid.
poliezal verleenen aan OOpaalde ond r- vrede onderwljzen en verbreiden;
zijn staf van een motorenfabriek te FIregeeringstroepen gisteren een hevigen
De Brltsche gedelegeerde verklaarde nemingen. "
2° Er zulIen herhaaldelijk conferenR 0' m e, 8 Dec. (Transocean). De i yes, nabij Rljssel toen zij probeerden
aanval afsloegen op SObrenayar. De hierop, dat de Britsche regeering naDe "Hisma..' die controle mtoefent op ties plaatshebben tusschen de vertegen- pogingen in ltalie om op verschlllend I we;kwilligen toega~g tot de fabrlek te
vliegtuigen der rege~ring waren weder d~ukkelljk verlapgt, dat de commissie de ij'lerertsmlJnen zou reeds een belang- woordlgers der verschlllende landen ten- gebied een hoogere graad van econ011?'.l-1 verscl1affen. De directeur, die gewond
meester in het geheele district tot Vi- het vraagstuk fnzake de aankomst va,n rijk co.ntract hei>ben toegestaan a,an een elnde het begrlp van' internationale sa- sehe zelfstandigheld te beretken ZlJn I werd diende een aanklacht in bij den
toria. Zij schoten drle machines der Wit- puitenlanders in Spanje 'onmiddellijk zal DuH-sclle organisatie.
menwerking te" ontwikkelen ;
verdubbeld sinds de sanoties eerst goe~ pref~ct van poiitie, die de fabrlek verten neer.
be:spreken en advles' zal uitbrengen' ten
3° Tenelnde de Amerlkaansche Ian- duldel1jk maakten in welke m.ate Italle, volgens door eeQ. moblele garde liet
aanzie,n van geschiIde maatregelen om
l\IUZIKALE POL~T1EK!,
den te waarborgen tegen een oorlog van het buitenland afhankeliJk is wat Iiontruimen. Het tabrieksterrein, is thans
t
aan
den
huidigen
'stand
van
za,ken
een
Sal
a
man
c
a,'
8
Dec.
(Havas).
zullen de regeeringen de vijf vredesver- noodzakelijke levensbehoeften aangaat. onder militalre bewaklng gesteld.
·
d
KOU de telstert e ro~pen einde te maken.
De dlrecteur van Pers en Propaganda dragen, waartoe zij zljn toegetre:Ien, n.1. De experimenten met kunstzijde en celDe Du it,'S? h e ged
I d e wees erop, , generaa1 M111
het verdrag
van Santiago,
het pact
wol hebben belangrljke resulta• CO~UIUNISTISCIIE lUE'fIlODEN
ARTILLERIE DER WITfEN ACTIE}4'
e egeer
. an ~s t ray h ~e ft bepaa ld 'BrIand
eli Kellogf:!a,
de' conventie
van van
In- lulose
ten gehad. In 1936 Is de wolproductie
'
dat de Du~tsche regeerillg reeds op 17 dat de voorlezing der off~cl~ele nieuws.S
. 1I
9 D
(H v ) Radio Augustus i,1.· In een nota aan de Fran- berichten voortaan zal worden vooraf- ter-Amerlkaansche Verzoenlng, het ver- van 50 millioen. tot 55 mlll10en K.G . . P a ril' s, 8 Dec. (Transocean).
. e V I , a,
ee.
a as . 1 n _ sche regeetillg de aandacht had geves- gegaan door het lied van, he~ Terclo de drag van Inter-Amerlkaansche Arbitrage toegenomen, terwlj~ de h~veelheld ge- t Communlsten en socialisten hebben de
~evilla meldt, dat gisteren geen be a g tigd o}} het probleem inzake de indl- E,xtranjeros "Soy Vallente' y ,leal, Legto,- eu; ten slotfe het in 1933 te Rio de Ja- produc~erde kunstzljde 40 millioen K.G., lezing over het .Fransche kolonlale rijk,
, ,rlj'ke ~pe~aties ~Iaa;S v~~den in ~~rb~d recte il1'terventie, nlet inOOgrip van het, nario", terwijl zij om beurten zal wor- n~eiro gesloten Saavedra Lamas-verdrag bedro~g. De .;grootste moellijkheld die dat de voorzitter van het :B'ransche Ver~efoo ~ ev
ou,+e, e, voora m
- zendell van vrijw1lligers.
den besloten melt het lied der Requetes ot verdrag tegen den agres3ie-oorlog, deze mdustrieen ondervinden is gelege~ bond van Werkgevers Gignoux glsterecie r natIonalisten was in
IIET FR,\NSCIIE VLIEGTUIG
(CarlisUsche vrljwllligers·· uit, Navarre)
van een gemeenschap- in de om~tandigheld dat men I.n,)tall~ avond in de stad Niort zou'lioudell, ver-' ..
betrekkeliJk weinig bosschen aantreft, I hinderd.
aIle districten zeer actief.
en dat der Phalanglstas.
peiijke Amerlkaansche neutraliteitspoliwant
hout is de voornaamsrte grOndstof.1 De marxisten maakten gedurende
Ramon Franco arrlveerde met een
\Verd door de \Vitten neergesel~otell
..,.------tlek;
voor deze fabrie~en. Om deze reden twee uur een oorverdoovend lawaai en
ltaUaansch watervl1egtuig u'tt Rome - in
Mad r l' d,
5° Een llb2rale handelspolitiek, op- worden thans 'p0gmgen' ged.~an de J<~: I aangezi~n .de politie er niet in mocht
9 pec. (Reuter). RaH' e t T ur k sc h-Fransc he /'hefflng
Cadiz.
dio Madrid meldt, dalt het vUegtulg van
der tolmuren;
toellaanplant In Zuid..Italle en SicilIe i slagen de orde te herstellen, moest' de
BO~IBARDEiUENTEN' OVER EN WEER \de Fransche ambassade, dat, g'elijk reeds
geschil
&0 Erkenning van het essentieele be- te doen herleven. waar in de M1ddeleeu- lezing worden afgelast.
~,
,
: gemeld, werd neergeschoten en dat op
ginselvan samenwerking tusschen de wen deze cultuur tot. groote bloei gekomen is.
Par ij s, 9 Dec. (Havas). Volgens lden geregelden dienst op Toulouse vloog
BEROEP OP DEN VOLKENBONP
landen ;
WETSONTWERP AANGENOMEN
\o. ....richtel1
Ul·t Spanje mitrailleerden door een jag e r d e r n a t i 0G e n eve, 9 Dec. (Reuter). T u r7° Herstel en krachtlge toepassing
~egtuigen del' l'egeering belangrijke ~ 11 a l i s t e 11 i s . a a n g e v a 1- k ij e dee d e e n b e roe p van het internatlonale recht;
w~r~~ v~~~~~:' ve~;:~~~ig~:~a~e~~~l~: Par ij s, 9 Dec. (I(avas). De Kamer
troe~11col1cel1tra tl' es der natlonal1sten 1'1 e n e. n. nee r g esc hot e n. 0 p den C on s ell i n v e r- 8 Eerblediglng van de internationale lose word~ "tllans beproefdl.n twee fa- I na m met 359 tegel.l. 193 stenunen het
1;'~
All lll ZI tt d
i I 1ft
i
b
t h
T
k
h overeenkomsten, pactel1 en verdragen,
Ii
en 'convooien nabiJ Madrid, terwijl de. , e r
en en, nc us e wee me s- - and m e
e t
u rs c brleken die speciaal voor deze indu~trle wetsontwerp, waarblJ de l!erswet vall
batterijen der regeering de stellingen jes, we den ernstig gewond.
' F r a ns c h e
g esc h iI, 0 v e r ~~e:l~~lg~:el~te~l:~~ft~~~. vormen van de gebouwd zijn. "Lanital"-wol, een Ita-111881 gewijzigd wordt, aan.
i
t
bl
b tk
Alexandretta en Antio,:
11
h i t · di
der nat onalls en
even es 0 en.
IIE'r RUSSISCHE VOORS'fEL
c 11 i e", d l' e
0 vel' e e 11 k 0 m
Het laatste artikel be:-pI'ekend ver- aansc e u vm ng, welke vervaardigd
Bommenwerpers, der Witten b o m b a r - ' ,
- . : :
wordt uit afgeroomde (tapte) melk, biedt
deerden opheftlge wijze de buHenwijBel' 1 ij n,' 8 Dec. (Transocean). Het S t 1 g den a den ,0 0 rio ~ klaarde Hull: "Het is onz~ dringe'"'de, voor de toekomst ook goede verwach-I
TOESTAND VAN DEN PAUS
ken van Madrid en de Unlverslteltswijk.1 Sovjet-Russt.che voorstel aan de nOl,l- g e S lot e n . v e r d rag e n, taak. het vertrouwen in de int~rnat1onale \tingen: in een fabriek wordt thans
. De regeering' verklaart, dat de vlieg- interventie commissie, om de bevoe~d- I v 0 0 r w a .a r d e Ilj k door T u r- ver.bmtenissen te herstellen.
reeds, dagelijks 5000 Kg. van dit mateVat i c a an's tad, 9 Dec. (Havas).
tuigen der regeering negentlg bommen heid van de commissie uit te breiden k ij e Z Ij n
a fg e s t a a n .. _
H e:t ,i s, ,i n h e t bel a n g van riaal geproduceerd en een andere, nog Professor Aminta Milani
oJ? de stellingen del' Witten bij Villa Real door opname va.t,l het vraagstu~ van het
V e r k lla a r d w 0 r d t"d at dege h(e lew ere I d, d a t e e n grootere fabriek is reeds in constructie. o n d e r z 0 c h t h e den m 0 rWlerpen.·
zenden van vrljwilUgers naar Spanje, de 1 eve n ~ e n d e' e).1I en-:- lei n dew 0 r d t gem a a k t a a n In hoeverre deze fabrlkaten, een com- g end e n P a u S.
De Witten melden dat zij in'den sec- verlieugt zich te LOnden in een bizon- d 0 m men
van d e T u r"k- de. ~.~ w~-oo n teo m v e r d rag n binatie van wol en lanital, practisch en
De' m e d I c u s v e r k 1 a a rtor van Hermosa 15 K.M. vorderden dere belangstelllng, verneemt Trans- s c h e b e v 0 I king aid a a, rio p u n 1 .1 ate ra, 1 e w iJ z e t e duurzaam zijn, zal alsnog moeten blij- d e, d a t de toe s t a 11 d van Z.
zonder tegenstand te ondervinden.
oceali van betreffende pol1t1eke krh,1gen. 1 11 g e v a a r v e r k e ere n.
v e r b r eke n".
, .
' ken.
.
H. b e V red 1 g end 1s.
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Donderdag 10, December. ,1930- TWEED~ .BLAD

6% ObI. JaVA JI1p.
,

Handel en Nijverheid

Bulk
1% obI. N.I. 1IJp.

..

11i~• % ObI. Bank.Hyp.

•

BataVia, 10 Dec.

Bank

Faa- Escomp- Handel!tofU to MlJ. bank

Bank

S lot k 0 e r sen

(Offlcleele koersen, nadruk verboden)

9 Dec.

Bank

Cert. Ned. Handel-Mij.

166311
136%
983,4
426
67V4
150
397
141
91 ~
64%
107
56JA
. 268
285%
167%
95%
210

Ned. Ind. Handelsbank
Ned. Ind. Escompto-l\iij.
Handelsverg, Amsterdam
Koloniale Bank
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum Mij.
1{oninklijke Paketvaart Mij.
Neder!. Scheepvaart Unie
Java China Japan Lijn
Dell Spoorweg Mij.
Ned. Ind. Spoorweg Mij.
Philips
.
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Internatio
Lindeteves Stokvis
Mijnbouw Mij. Redjang Lebong
Ope n I ng s k

0

er

fJ e

n

S lot k

0

e r sen

427
286%
269%
155%
398
92
201,4
56%
12%
215 /

16

JaVMClle

9 Dec.

168~4

168
501
398%
.64%
140~

91%
202,
31
425%
237%
301%
64
262
280
,171
284%
207
244

15

2

/ 18

. 2OS/1iJ
94
56%
36%
54
49%
46%
3!fl/18
5
/ 1iJ

12
529/1iJ
435 / 18
179%
168
95%
167
501
398JA
64%
1403,4
913,4
201
31%
427%
400
237
304%
66
264%
277
176
2863,4
210%
254
55

120~
124
133
1333,4
l00 9 / l/J 100%
989/1iJ
987/1iJ
134%
107%
162%
208
211%
213% 220
136
134

291S/ 16
71%
9515/ 18

299/ J8
71%
96
106

451~

35%

)

:0

)

gedaan.
nomlnaaI.
bledkoers. •
laatkoers.

144

~413/16

115
110

144

lOt

-

tlnlUP3

"

~

..

..

If

461/a .... -",

" ..

35

a 500 .
.. ~ la'

"

100

'

100

1001/ 8

-

100

..

1935

4% ObI. Ind. L. '35
5% 8ein. Chr. Tr.
5% Obi. Gebeo
5% ObI. Band.

Kinine
1013/.
SoloscheEl.
5% ObI. B'mas Eltt'.
j% ObI. Rembang
Electr.
6% " Sum.Electr.
- -t ;;£ '10 ObI. VolkshuJa.
vesting Soer.
4%% Bat. Verk.
Mlj.
5% ObI. Java Hyp.
Bank
41/-p /oJ ava Hyp.·
Bank
..

245

254
132
1101/ 2
t

2181/ a 225
185 190
205 220

uur)
137
67JA
422%
1663,4
55%

2J:
20%
106%
212V2
53%
41
14~

281%
100%
100~

100%
20
47Y1
1103A-l11

99
265%

12.1 G u u r)

991/'J 101

99'/2
. 9c}'i/s

fIJiJ/.

993/ 4
9931.

993/.

99-'1/.

67
100 '

.-......-------

Dri: .N, v.· Sumatra Caoutchouc Mij.
emitteert 2000 aandeelen van / 250 a
160% met het recht van voorkeur.
Zes' oude aandeelen geven recht op
1 nleuw, aIdtls.seint Aneta ult Den Haag.

8 Dec. 9 Dec.
3%.
3%
26%1 26%·)
75%
743/i
48%
47%
72%
720/8
3.76
3.74
613,4
610/8
127
129.
51
,51%
. 15%
15%
68%
67%
653A
651J4
57
56%
66%
66%
19%
19%

DE RIJSTMARKT
, (Wes$~link en Di}khufsJ.

Rijstnoteeril1gen van 9 Dec.
's middags

a a n g k 0 k: Ketan no. 1 e.k.
BataVia .aanbod J 5.10. p.p. of I 8.26 per
100 kg..
Java Ketan e.k. Bata.vla. aanbod / 4.25
p.p. of . f 6.88 per 100 kg~ .
: Kr a. VI.a ng.: fr. wagon KrawanglijU . (naar gelang v. kwal1teit .en
plaat3 v~ levering).
.
.
p. p. of p. 100 kg.
Petjah K. Boeloeh
Dec.aa,nb.
f 3.10/3.15 f 5.02 /5.10
Lolosan Boeloeh
.
.~)
laten.
.: ,,3.30/3.35 ,,5.345/5.425
. Dec. aanb.
Huller Booloeh
,,3.55/3.60 ,,5.75, /5.83
Dec.·aanb.
Nederlund's IIandel8bal~ln8 Slij p B~lueh
,,3.80/3.85 ,,6.155/6.235
.Dec. aanb.
Petjah K. Tjeree
\Vaal'de ill- ell uitvoer ges~e~ell
5/4.615
Den H a a g, 9 Dec. (Aneta>. De' Dec. aanb.
,,2.80/2.85 ,,4.53
Nederlandsche handelsbalans toont a~n, Lolosan Tjeree·
5/4.94
dat in de maand November voor een
Dec. a~nb.
,,3.-/3.05 ,,4.85
waarde van / 101.000.000 werd ingevoerd
T j i'a n d Joe r :
en gedurende de periode van Januari Cr. wagon Tjiantot November VOOr een waarde van (ij"oer:
.
f 902.000.(HlO. Het vorig jaar bedroeg Beras Machine
deze cijfers resp. / 86.000.000 en Betas Machine
f· 863.000.000.'
.
S. L. R. Dec.
" 6.96
" 4.30
Uitgevoerd werd voor resp. de volaanb.'·
gende
v}aarden:
I 77.000.000,
S. P~ A. Dec.
JJ 7.45
JJ 4.60
/ 666.000.000, J 60.000.000 en / 623.000.000-.· aanb..
Het percentage van den Invoe-rge- Beras Kepala
dekt door den uitvoer bedroeg in deze
V.. F; K. Dec.'::
JJ'1.45'
perioden resp. 76.6%, '13.8%, 70.4% e'n
aaub.
,,4.60
01
(NadrukverbodStJ,).
72 2

.

~/()

.

flatu» uanelei»

•

~._-

(Van Aneta-Reuter)

225'
Cities service
100
193 1971/ 3 Shell Union·
U. 8.' Steel
45
40
Anaconda
75 Bethlehem
15
14
Corp. Tr. (Mondlf. Sh.)
Interl),atlOlial Nickel .
Union Pacific
lOO5/s 101
General Electric .
Standard Brands
General Motors
Montgomery Ward
Kennecott
Standard 011
100'/a .:..Hudson Motor Cars.
10Q
Stemming: vast.

a 500

'34 (3e)
.. i 600
., ..
..'. 10.
3%% ObI, J.,eening

5%

267

12.16

~

'11
~ 500

1% Qbl. Ind. L.

-

Beur'S te New-Yol·k

.. ~ 1••

If

154

150
145

Kgl.. Bank'
1
1
52 /2 53 /'J Leening 193'l (st. v. 500)

3'6,.... il/a

:,% ObI. Ind. L.
"

50

230

Handelsbank
Kol. Bank
H. V. A.
Internatlo
N.I.. S.
Sem.-Joana Sttr. Mij.
Serajoedal Tram
Dell Spoorweg tMij.
Moeara Sipongi
Bethlehem Steel
Sum. Eleetr.
Rembang Electr.
A'dam Rubber
Leening ·1930··
Leening ·1934 A
Leening 1934 A (st. V. 500)
Shell Union
Strooh. Veem
BasHam
Escompto
Phlllps

205

Solo EI~tr. MU,
Gebeo
BanJoemM Electr.
Sum. Electr. M1,J.
Bali en L. Electr.
Remba.ng Electr.
Hudson Motor Cy.
'lI~% 001. Ind. L.
'10 .
.. ,. " a 500
H~% ObI. Ind. L.

250

95 105
!98 200
80 811/ 2
90
160 190
56 60
45
50
47
48
30
50

.

(N a

U. a. s.
Gas MU.
Gas MiJ. Nat. be••
Anlem
Anlem Nat. bez.

"

45
200

150

....

003/..

f,!JD/.

i

215

100 sb. S

Bethleh. St ..CQrp.
Montg. Ward en Co
Int. Nickel Cy ,
Gen. MoWrs C6rp.
Gen. Electr. Cy
Anaconda O. M.
Standard Brands
Kenne-cott Copper

..

265

.
35'/J 'J7
201/ 8 91 . 96

Pre!.

Shell Olllon $
1<1.
pte!.,'
Cor T'tust Sh.
a 10 sh: $distr.
Cor~. Tfust Bh..
a 10 sh. $ ace.
Corpor. Trust ah.

,l% ObI. Ind. L. ,
18

157

B1l11t<>n 2e rubrlek
Tarakan
Kon.OUe
395'/4 3963/. 3961/ .
••
" ~ 100
l68
Alg.Expl. MIJ.

"..

561,4 *)
55*)
, 107*)
107*"*)
32***)
20% ***) 20%***)
201% *)
204 1,4*)
230***)
231V2*)
450*)
451*)
'l~arakan
220%*)
220*)
Soerowinangoen
1133,4***)
110*)
BasiJam
210*)
210*)
Redjang
De marKt was goed prijshoud,end..
)
U)

tOO

Cities service

101

160

Tjimonteh,

T
500

~ 100

BUllt<>n B

34A

36 4
'1415 /

Tjisaroenl
Ttuentao

150

• lOt
Moeara 81pongl

&

100

Sl·otkoer~en

1mn1
"

..

80erowinangotD

(Tot

Aimem
Sengkall..t
zuid-Bantam

101

150

RadJarnandala
SUM. Rubber
Sitiardja
80emadra

760

1"

.

100'/. 101

Ardjoena
Artana
Baielen
oew. Boekt~ Lawang
Bodjong Datar Oew.
BasHam
Dajeuh Manggoeng

55

~
Lebong
, . ' 110

..

107

-

'14

Afgedane transacties

.
...
.....

321/ . 321/ 2

Malang 'rt.
Ooa\ . Java Tram'
S1mau

..

167

20'/.
20'/. 2Q'1a

oeraJoedtJ Tr.
Sa'. Verk. MJJ.

"

""'6%

_... -

55'/t 55'/2 104

Kedld Tr.

..

100

1381/ 3 1391/ 2 Gedeb

Stm. Oher. Tr.
8tm. JO&1la Tr.

a.dJ.

303/ .. 33

633/ . 64

N. t. Spoor

..

-

9fJ3/.

Batavia ongeanlmeerd en koperwaarden waren vast gesternd.
Sporen waren zeer kalm gestemd, ter..
Bat a v i a, 10 Dec. (Eigen dlenst), wijl de beleggingsmarkt een lustelooze
i mId A'dam
8,98 8.98
8.97 Een bijna zakenlooze markt, waarbij tendens bezat. Pandbrieven waren stll,
r, T. Loilden
8.98 8.98
Ziebt Londen
~.97 . rubbertondsen echter meevlelen, hoe- Indlsche Ieenlngen .noteerden rracttose d/z Londen
wei 'tegen het slot het hoogste niveau neel lager. 3% \Nederlandsche leenln..
a mlZ Londen
nlet kon worden gehandhaatd.
gen waren vast gestemd,
7.18
T. T. AuatraUG
'1.19
011efondsen waren over de geheele
7.18
Zleht, Austral1i
1.\9
Londen onregelmatlg
1.831/ . Ilnle zwakker gesternd, waarblj aanf. T. Amerlka
1.83'/.
1.831/ .. deelen Koninklijke, 1% punt lager geZicht Amerllfa
1.831/ .
T. T. Frankr1jk
BfJI&
8°/. opend, tijdens de behandeling Iets mon- ·L 0 n den, 9 Dec. (Reuter). Na
Zicbt FrankrUk
8:l/8
85/8 teerden.
aanvankelijk vast te zijn gestemd, kreeg
Zicht BelgHi (Belga) 31' I.
31'1.. Suikers waren zwakker gesternd voor de Londensche stock exchange een on74
T. T. DUitsehland 74
aandeelen Kol. Bank en prijshoudend regelmatig aanzlen / tengevolge van de
74
Zlcht DUltschland 74
voor H. V. A. De belangstelling was bier verschillende onbevestlgda geruchten
R~il'\tharkeu
471/.
echter zeer beperkt.
ten aanzten van de constitutioneele
Registermark'en N.P.
, 47'h,
Bankwaarden waren nauwelijks prijs- crisis.
cheques
473/8 ' 49'12
passages
467 / 8
houdend, Handelsbank bezat wederom
Otschoon de
goudgerande fondsen
5
ZlchtPraag
. 6;:'/8
fP/s
63/ 8 een zwakke tendens.
blijk gaven, eenlgen weerstand te be3
Zlcht Zwitserland 42$/~
42 / 8
8
\ 42 /
Philips bleef zonder afdoening, terwijl zltten, noteerden zij toch lager.
Weenen
3j
3~7/a .het prijsidee zich op het vorlg nlveau Het meest daalden die hooggeprijsde
ZHcht ltaWS
,91/ 8
911.
4fY/a hield.
Zleht 8tookholm 4fP/.
463/ .
Industrleele waarden, welke tevoren fa45'/2
Unllever stelde zlch onveranderd op vorlet waren.
Zlcht Oslo
45'/2
451/ 3
Ziehl; Kopenb.
401/ ,
40'/3
40'12 154.
Op de productenmarkt was rubber
Zicht Saigon
87.
De scheepvaartrubriek was prijshouf1auwer gestemd,' zulks in aansluiting
T. T~ Br.-India
~~~~a ,dend, terwijl hier llchte' vrattg voor op de stemming der rubberfondsen.
f. T. COlombO
8 Unies op den voorgrond trad.
r. T. Japan
Tin was vast gestemd naar aanlei~i~~: Sporen echter waren weer zwakker ding
~icht Japan
van de grootere aankoopen van
913/. gestemd en brokkelden voor aahdeelen
~icht MatJla
de zijde der consumenten en het hoopf. T. Hongkong
56
Tramwegmaatschappijen af.
r. T. Ain0l
54:;/,
De mijnbouwrubriek bezat een ge- vollere nleuws . ten aanzien van het
nieuwe restrictleplan.
r. T.~hanghal •
54/a drukt aanzien. Aandeelen Zuid-Bantam
Lood en zink waren zeer vast gestemd
'r. T. FOOChO\f
en Moeara Sipongi noteerden lager.
T.T. Swatow
naar aanlelding van de aankoopen van
105'/. Overigens bestond hler geen Interesse. de ljjde der consumenten en der sper. T. SlnaaQOre
1053/.
f 9.25
Het aspect der Amerikaansche afdeeae1AJirea
1'9.25
culanten.
per tOO ling was onregelmatlg. De prijzeh brokperlOO
Tarwe was eveneens vast door de
kelden voor het grootste gedeelte af.
Leeningen bleven onveranderd en voor«lurende aankoopen ter plaatse.
10D€c.
Batavia (Aneta) ~ Dec.
De A1l1erikaa:nsche afdeeli\1g was bewaren 'zwakker gestemd voor de 4%'s
sluiteloos,
doch noteerde daarna fracNederlandsch-IndH~.
Jaatk. bledk. laatk.
tloneel hooger.
1't. Bat./8ingapor.
1.05
1.051/ .
AmSterdam sJuit zwak
rt. Bat,lLonden '
8.95
897
Berlijh'met gedrukt aspecI
h. B~t;,1N.-York
1.82'12 1.83'/t
A m s t e r d a. m, 9 Dec. (Aneta).
Drlemaands dollars deden v/1iJen dito
B er I ij n, 9 Dec. (Transocean).
AmSterdam
Londen 2 cts. agio.
I
Kooporders waren schaarsch, zoodat de
De geruchten, volgens welke de En.. aandeelenmarkt, wecterom een gedrukt
81otkoeraen
gelsche koning zou aftreden, verwekten· aanzlen bezat.
'13.85-'13.90
Mark
tijdelijk een vastestemming voor de
De prijsfluctuaties waren onregelma..
9.003,4-9.00'Vs· internatlonale fondsen, in het bijzonder tig, doch zooals gewoonlijk niet groot:
'J?ound sterling
1.830/8-1.83 3,4 voor 'aandeelen Koninklijke. Later trad ' Op de obligatiemarkt ging eveneens
;Dollar
.,8.56%-8.56 3,4 de markt in reactle door aahbod uit weinlg om, terwijl de prijsveranderin-·
. Franc
6.47%-6.52% Parijs, en weI van de zijde der profes- gen hler gering waren.
Praag
32,50-33.00
Weenen
sionals. Het slot 'was zwak. :
Callmoney deed 2 tot 3.
Phlllp& opende vast, doch mc:rnteerde
8Dec. 9 Dec.
(Aneta)
Parijs zonder affairo
en kon tegen de geldende koersen goed
. 1'/2
Il/3
Prolongatlerente
worden geplaatst.
l
.., Koera ..
P a r ij s, 9 Dec. (Havas). De PaAandeelen Ider kunstzijde-Industrle
l\Jnst.-B'vl!o
waren zeer k~l1m gestemd. Aku lag lets rijsche beurs lag volkomen zonder han~.' .idem
zwakker in de markt. Het pUbllek kocht del. De Fransche waarden waren 100m
lha~~t~den . Unllever, welk' fonds zeer matlg werd gestemd, terwijl de internatlonale waar"
JI
NeW-York .
aangeboden,
doch een vasten grondtoon den vast openden, doch later.lnzakten.
,I .. ParU8
De geldmarkt lag lager.
bezat.
tt
1J'erlljn
Rubbers waren zeer levendig gesterrtd,
New York vast
Londen
te'rwiH deikooplust zeer groot wa.s :' Amsrerdam
Rubber:
en
alle
Incourante
(Reuter-J;astern)
New Y 0 r k, 9 Dec. (Aneta). De
soorten ontmoetten vraag.' De !ondsen
N~w Yorksche beurs was vast gestemd,
8 Dec.
9 Dec. liepen .meerendeels op en sloten vast.
Nlet ,echterAmsterdam Rubber, welk in het bijzonder voor sporen;
105.13
105.13
I1. P"r\Ja
Staalwaarden lagen vrij zwak in de
1\ BetlUn _
12.19
12.181/a fonds 'een weifelend slot oozat door
n. Amsterdam
9.011/4 9.001/ . winstn~V'l1ingen. De aandeelen-emLssle markt. 'Het dividend van Bethlehem
ft. New-York .
490"118 4.9Q6116 der N. V. Sumatra Caoutchouc Mij. Steel (a 1.50 I dollar) is vermoedelijk
reeds in den koers verdisconteerd.
maakte 'een gunstigen indruk.
9 Dec.
Ai1l1deelen der automobielindustrle
De
scheepvaartrubrlek.
lag
.verdeeld.
18
LQnden/Bhanghal
Ish. 2 / 82 d.
noteerden, lets hoogoc.
Aandeelen
J.
C.
J.
L.
lagen
zwak,
terwljl
Lohden/aomb~1 .
'1 ah.' 6~ d.
Shell Union bleef onveranderd.
Unie prijshoudend' WM. Er oostond teLonden/Hongkong ,
1 sh. 31/ 3. d.
Mlddagbeurs trad in het. bijzonder'
gen de oude koersen een levendlge afLPnden./~ingapOre:
2 sh. 4'/18 d.
·voor
de laaggenoteerde fonds en vraag
faire in aandeelen N. A., S. M. en' K.-N.
Londen/Japan
1 sh. 2 d.
S.M. Suikers waren zeer kalin:· gestemd. op den voorgrond.
Het slot bood eenlge reactie door
'iJlotkoera
Tn aandeelen H. V. A. bestond nagenoeg
aanbod van Union Pacifics, welke 2%
geephandeI.
(Reuter-Bastern)
dollar hooger noteerden.
De taba'ksafdeeling was vast voor aan8 Dec.~ 9 Dec.
Staalwaarden noteerden lets beter.
deelen Dell Tabak Mij.
.
Aandeelen der automobiellndustrie
)~. N:ew-yorklLondeu·
491
4.893'/32
Aandeelen Senembah en Dell-Bata7
n. New-Y()r~parljs
·1.67
4.65 / 8 via Mij. waren Iprijshol\dend, waarbij bleven onveranderd.
n. Nt,,-YorklAmattr<1am 54.41 54.41 de affaire zeer gering wa~. ,.
Rubbers waren prijshoudend.
.
De markt sloot met whiSt voor Ana..
De Amerlkaansche afde~l1ng was tij, delijk levendig gesremd. PubllcUtli1ties conda en Union Pacifies. :
De omzet bedroeg t.860.000 shares.
bezaten een aarzelende tenden.s. sta~lSun.. Caoutchouc llIij.
3 mid A'dam
, mid A'dam

Cultures

903/ . 91

DeU Spoor

I

99

96'/a

JapanlUn
Ro't. Lloyd
K. P. M.
a). MJ,J. Nooul.

101

5% ObI. p. Randoe
7% ObI. PI Randoe
slot 7
0/. ObI. P. ~ndoe

DajeuhManggoeng
. 90311 6%
.. Carumby
6% ObI. Mandaling
282-282Y-1 282
. 265
6% ObI. BodJ. Datu
6%
~Juliana,
313,4
4Y.1 % obI. O. Bat. ,
90%-90%
5% Obi. oem, Baa. '25 '139
6% ObI. Gem. Mr.
i
21-21 /2
21%
C<Anells
396Y2
5~% ObI. Gem. Bu!tenzorg
$ 20%-20 1A
4 % ObI. Gem. Band.
$ 53
41/ a% ObI. Gem. Sem.
" 12%
1% ObI. oem. Sem.
" 43-43 111
4%% Obi. Gem. soee.
$ 46%-46 3f.1,
5% ObI. G. Boer.
$ 36-36V4
5 th% ObI. G. P'bang
40% 6 th % ObI. Gem. T. en
Pekalongan
100311
6% Obi.' Hotel de!
100311
112~
Indea
102'h112
fS % Obi. Pro Hotel
187%
f% .. Hot. Homann
6% .. Djocja Hot.
51% ObI. Java Hotel
10 Dec. 6%
.. Plantentutn
Ie leening
Jasumu
gedaan:
Tagal Pr. Veer
lergde Pro Veer
Sem. Stb. Pt. Yr.
Ind. Bl. Yr. Veern
Ned. liloyd
N1l1mlj B/O
Hotel des Jndes
Pr. Hotel
Stroohoeden Veem
Waning Mlj.
Visser en Co.
Velodrome

16ti

Unl.

67
187
9815 / 16
137
166%
46%
81
270
155%

,100

cr.

6%

421.1/.422'/.
2813,..282

H. V. A.

100%
100% Amat. Rubber
100-% 1007/ 18 oun. MU~ Von"
100% ,lOOT/HI Internat!o
Lindeteve4 .
21%
22~
Band. Kinin.
152. ' 150
67%
186%
99
138 ..
166
46%
80%
267
154%
3
205/ 1"
94JA
56%
36%
53
49%
46%
38%
125/ 16
52%
431! 16 .
179%

~icht;

_.

HandeIsbank.
Kol. B&nk
Amst. Bank .
Rott. Bank
Escompto &and.

..

N. I. S.
Deli Spoor I
Sem, Cher. Tr.
Sem. Joana Tr.
Gasmij. Nat.
Aniem

Bank

Certit. N. H. MU.

(Aneta)
8 Dec.

4%% Indie 1931
4 % Indie 1934
4% Indie 1934a
5%% Young (m. verkl.)
Amsterdam Bank
Javasche Bank
Kololllale Bank
Ned. Bank Cert.
N. T. Escompto
Handelsbank
N. H. M.
A. K.U.·
Calve, Cert.
Philips
Unllever
Cities Service
Shell Union
I
Shell Union Cum. pref.
'U. S. Steel
Anaconda
Bethlehem Steel
Montgomery Ward
Intern. Nickel
General Electric
.Standard Brands .
General Moton
Kennecott Copper
Borsumtj
Internatio
Lindeteves
Alg. Explora tie
Billiton 2de rubrlek
Koninklijke Olie
Java.-China-Japan-Lijn
Ron. P.aketvaart Mij.
Scheepvaart Unie
Sem. Stoomboot & Pro
Cult. Mij. Vorstenlanden
H. V. A.
Arendsburg
Dell Bat. Tabak
Deli Mij.
Oostkust
Senembah
Malabar Thee
Michiels Arnold
Amsterdam Rubber
I Bandar Rubber
Sumatra Rubber
Malang Tram
Serajoedal Tram
Besoeki Tabak
Nisu
4% Nederland
3% Nederland 1936
Robaver
Incassobank
· Javasche Cultuur
Walsumatra
Vico
Gandasoli
Pangheotan
Pasir Nangka
· Continental Oil
Comm. Amer. Smelting
· Chrysler Corp.
Bengkalis Ex pI. Mij.
Corp. Tr. (mod. dlstr.
type)
UnlonP~clf1c·(cert.,.
gewone' aandeeln)
Jasumij
Cert. 6% Cities Service
Cert. Hudson Car.

9 Dec .

Kol. Bank
Escompto
A'darn Rubber
Philips' (R. II)
Vorstenlanden
Unie
Paketvaart
Sem. Joana Tr.
Kon. QUe
.
Shell Union
Gen. Motor (R. II)
Stand. Br. (R. II)
Kennecott (R. II)
Int. Nickel (Ri .. II)
I Anaconda (R. II)
Sumatra Elec.
4%% I. L. '30
(Aneta)
- 1 1 - '31
BasHam'
9 Dec. Tjisaroeni

H.·V. A.
Amsterdam Rubbet'
Philips
Unlleve'r
Kon. Olie'
Scheepvaart Unie'
Shell Union i,
U. S. Steel
Standard Brands
Cities Service
De niarkt was prij shoudend. '

Bank

Nabeurs

f. T. J~;aari1 •
A'dam _
a mId Ndam

Bank
40/0 ObI. Gem, Cr.
5% ObU.g. Gem.

Etl,VlI,.tl'S ahdlcutleplanneii »erleenen de beursen een

(..

6 % ObI. N.1. Hyp.

Beurs te Batavia

(Elgen Dienst)

Beurs-Uoerzicluen

N .1.

5% ObI. N.I. Hyp.

Beurs te Amsterdum

,

Wisselkoersen

-

J'.

I

oIt

ron e I I &-0 1 I e
(per K.O.lr.cl. drum)
Contr. A. Ready: 1 40
December
lAO
. Jal1./Mrt.
1.40
Jan.lJunl
1.40
JuIl / Dec.
1.40
Jan./Deo.
Contract O.
December
Rub b e r (per 'h

,DE lUARKT TE BATAVIA.

Bat a v i a, 10 Dec. (Elgen ·dlenst).
Palembang Robusta Dec.Nan~ I 14.-·
nom.
Lampong Robusta Dec./Jan. 15%
/ 14.75 vraag, f 15.50 aanbod.
Wit te M~ntok peper Dec.!Jarl. t.o.b.
Banka / 20.- nom.
Zwarte Lampong Dec./Jan. (e.k. Batavia) / 11.25 vraag, / 11.60 aanbod (e.k.
K.O.)
Telok Betong) Dec./Jan. f 11.20 vraag,
Markiprljs ~n 12,15 n.m.
/ 11.50 aanbod.
Java Std.
Citronella Dec./Jan. / 1.45 gedattn.
Sheets

1.45
1.45
1.45

1.475
1:475
1.413

1.45

1.45

1.475

1.45

1.450.
1.45 o. -

1. t5
lA5

145

1. 4 n.

~

Java. Std.
Cr~oe

365/8
OFF. NOTEERINGEN TE BA'l'A VlJL
opgave van de producten-noteerln·
~en der Handelsvereeniglng "Batavia."
FrUllsche Leellillg
en der Ned.-Indlsche Ver. voor d~n Rub·
berhandel, loopende van 9 Dec. 1936
VOOR \VERKLOOsiIEID EN
12 uur n.m: tot 10 Dec.. 1936 12 uur n.m.
BEWAPENING
Afgedaan
laa~te
gisteren heden vraag aanb.
De Fransche regeering is voornemens
P a I e mba n g Rob.
ter financlering van de campagne tel'
k 0 f fi e (Pet' plcoD
bestrijding van de werkloosheid en het
E.k.Bat., Ready:
.14.500. bewapeningsprogrammabinnenkort een
December
14.500. binnenlandsche leening van 5 milliard
Januarl
francs uit te geven.
Fob. Palemb. Ready : December
. Aan de Parijsche beurs wordt verJanuarl
klaard, aldus seint Transocean, dat de
'l war t; e Lam P.
Pep e r (per picon
leening niet' direct op 'de markt zal wor..
E.k. Bat.. Ready:
den gebracht, doch door tusschenkomst
December
van het Credit National.
11.75 D.-'
Januar1
E.k. T. Berong Ready: Volgens ; de bestaande voornemens
11.25 ·Ii,_
December
zuBen
de obligaties 4 en 4%% interest
11.2; n._
Januarl
afwerpen, een looptijd hebben van res{}.
Witte Muntok
5 en 1() jaar, terwijl de koers van ult..
Pep e r (per pieo})
gifte 97% zal zij nJ
E.k. Bat., Ready:
20.-D·. December
(Zie verder. Vferde Blad)
20. - n. .....
Januarl
20.25

.').

~l

'.
\.:

.;. _.

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

)

.

. "._",,_,._, . ,"....._._•.,,,,....,,, .L..;...•-..;. ..........,..,.•:.~.,. .

~

.;"-."':.t~;

P'l "

1/-: '
~;:~,

-y'

~~

,

l'

~

.L
,;'
;;.

t~

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD van Douderdag .10 December 193ti - rWE~DE nIAJJ

ROBERT TAYLOR
LORETTA YOUNG

in:

OCCA

-

.

CINEMA
PALACE
--------

"San .Francisco"

ZIJ wes de lievelin~ "f~rJ ~e ~r,qqt~ 9,P,erp - ,,

H,IJ

w,o~ d~

,

00

.~~111

I

' - Heden- ~n "
volgende avonden

met

ONDER TWEE VLAGGEN
RONALD COLMAN -

CLAUDETTE CI'L8ERT -

VICTOR MACLAGLE~ -

'

PARK

~ It)

,

"San Francisco"

Een spcnnend, dynemiseh en meesleepend drama yon men-

De verfolking van Ouida's meesterwerk en de trois van 20th Century-fox

-ontembcre ~~t1in9 Y,~n ~q,~.ary CQqst ~ ,h"l~m -li~f~~ Y99J
elkaar was de ~o'l~d~,rli!1~ste in ~,~ heele, w,,~.e,4~ ~,t"ee,k !

sehelijke ernoties tegen een ochtergrond von een ontsettende romp die een mochtige stad tot een ruine mcokte !

!jj.

•

22110

I

_1IiJQ~M1JiDlBiJrEiMlfll1lim_tDJ:!~~iimma:~

ROSALIND RUSSELL

Magistraal geensceneer de tcone e le n van de n !tr ijd tus sche n het Legroen
en d ~ woeste woestijnstemrne n - een machtig en speeta~u'eus drama van

CITY
....
<= . . . . . .
.. " . -

..

,',j

~

~

< ~f1"!'

'1",

LIEFDE, OPOFFERING en HfLDENMOED
IN DE SAHARA
,
.
21J21
(Niet voor kinderen.)

HEDEN

,

GEEN VOORSTEllINGEN,

Vf;jd~g en ZaterdiJg

Hedenavond PRE M I ERE van RKOur
I

I

I

I

VFRl,EDEN HEEH AFGEOAAN)
n~~~ het bekende tooneelstuk van "
(~asy Virtue), op te voeren door

8Al~AVIA

,PLAYERS

Entre~

f 3. -, f ~.1 0 en f 1.70 (incl. bel.) Plaatsbes'pr~~in!:l voor
de f 3. - en f 2.1 0 tlckets in de Bat. Crlcke] Club van 9 - 12 v.rn,
en in CIT Y van 6-9 uur n. m.
221~.!

TH-E- TRAil
, , ...' ,;H'E'r SPOOR

"San Francisco"

Een rt'Qchtig drama in i de duistere schoduwen eener ro-

BEZUINIGEN

montische stad, voordcfdexe door·een ramp ten ondergang
gedcemd werd ! ·
22113

op Uwe hulshoudelljke uitgoven
kunt U veel, indien U Uwe

tI

(H~T

THE

REX THEATER

-..-O:O----------------------------~~------O:___'<-~-.

9.30 uur n.m, predes

"THE PAST IS FINISHED

Magneetjes

RADIO's humorlstlsche extravaganza:

etc.

Adventure Gay and A udacious'
',. :•• with a Thousand Laughs
, attd a Heart Punch!

'

bestelt bij :

OF THE LONESOME PINEl

au

OEN'

£~NZAMEN PlJNBOOM"

,(

met

1"'Htt....cz........~flt:::::

Sylvia Sidney - Frad MacMurray - Henri Fonda - Fred Stone - Robert Barrat

.-'

"

..:;:;:::;.... :;.::::;:;::

fEN' PROGRAMMA OM TE SCHA1ERENl

t:

Goedgekeurd voor aile lecftijden.

DE FILM, W"ELKE EEN NIEUWE PERIODE IN DE FILMHISTORIE INLUIDT. ~
--_fHIi.I..
lIi"lB. .r5!III!llIIlIl. . . . . . .lBIImJDliJM. ., .

.'

AMOR· IN NEGLIGE!

.- "--1'
kk
Provisien &Drankon
re en

De Sf:~Jtl4!rfllld Q~Jde"r<le natuurupnamen iullen U In verrukklng brengen- het
magnifl§!kp v~r~~utl, QQ grQQt$~he wib~ vertolkt, aal U tot den laatslen meter
geboefd houden,
(Nt,et VOOfo klnde ren).
VOQr~f; ~~p qrapplge cartoon en het FOX NEWS, O.f;I. Koning Edward In Wales.

2~125

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

tD

(
~BJRYRIII_'II5IIillI5lllllEillllIZB. . . .liiiiiiiii
~-

uSan' Francisco"
in de geheel
genJodernisooosrde
....

MORGENAVOND:

a,LO,
..

E

Het verheel van een onsterflijke lie'fde die xelfs een kclossale romp niet vermocht te dooden !

Verwondingen.
Hoe licht snijdt gij U niet of krijgt
gij niet een pijnlijke verwonding.
En wat kunt gij nadien niet een
last hebben, als er vuil in gekomen
is en de wond gaat ontsteken.
Welk een genet IS her dan in zulke
gevallen een do os Purol bij de hand
te hebben. Purol de zoo heerlijk
zuiverende, ontsmettende en genezende zaU. .
Ongevallen komen helaas onophoudelijk voor, doch met een doos
Purol zijt gij er regen gewapend,
want Purol helpt schitterend bij
snij- \ of brandwoiiden, schrammen,
schavingen, kneuzingen, smetten of
schrijnen dec huid, ontvellingen,
doorgelocpen voeten enz.
,
En juisr regen ontstekingen bewees
Purol loo'n Ultstekend middel te
zijn, want de ontsmettende en heelende bestanddeelen dezer zalf dringen diep door in de oppervlakte
der bezeerde plek en verrichten
daar hun genezende werking.
Houd Purol
bij de hand,
het is een
huisapotheek
op zicl~ z~lf.
In aIle ~pothe.
ken en toko's

22U2
)

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

f 0.40 of C0.75

per doos.

Flacon No. 90

met schroefdop
(55 gram) 10.30
Nederl~ndsch·rndisch ~abrikaa£

-----.. .

•

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

CAPITOL

HEDEN

PREMIERE

van de kostelijke, groots-opgezeUe operetle

DER 8£TTELSTUDENT
met

J 0 HAN' H £ EST E. R S
onzen landgenoot, in de hoofdro'f van wien ~~
"Tel." o.a. 'schreef: J,Onze Hollandsche tenor
bra~bt het pubJiek In verrukking. WiJ mogen
trotsch iiJn op dezen Jeugdigen Nederlander",
en verder inet

,

~
"

,

Aw. S. Van Dyke

OAIlOLA HlJHN
NlARIKA RiiKK

Production

IDA waS.,
FRITZ KAIV/PERS

},

~~'.~.
.~

Spoedig

het ideale filmpaar in een prachtige romance van een '
millionairszoon en een knappe kamenier.
Had serieuze Llefde eenige ka~s 1

'

..--- . . . . "'...tL ....

.... ;

•

-

,

fen waterval van muziek, dans en vroolijkheid;
EEN FILM,WELKE U UW ZORGEN DQET VERGETEN

j'

. . . .W

m
,I

)

a.
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wcorden die een. duid.elijke formule van!
de regeertngspolitlek inhouden :
. I

Machtsbewustz,ijnder Amerikaansc, he arbeiders

.,'

Uitpreiding der societe

!DUI'~SClI~It3 ~AN

;,Deoplossing schijnt Ie liggen in eenJ

schetdsrechter op te treden blJ het be-

,

Hun bijdrcqe tot Roosevelt's
herkiezinq "

Stomp
potdcq in Span]e
,
W,\,!, DE
V,lNTES LEERDE,N

o~ andere wet, die aan de federale regee-,
rm g . de macht zal verleenen .. om als

<,

u

I

Majestelt reeds tal van plannen heeft
voorgelegd "aIle te Zijnen bate en 20ndel' nadeel voor het konlnkrljk", doch
dat hi] er. nu een heeft ultgedacht, dat
den koning van alzijn schuldenlasten
zal bevrijden. Hoowel hij vermoedt, dat
oak dit wel naar de paplermand zal verhulzen, wil \hij het toch aan Zijne Majestcit rbekend maken,

eER·

Bij versohillen Ie gelegenheden reeds

I
I

_

door minister Perkins als te vaag ar.
heeIt generual Ii ranco, wanneer men
palen van standaards, waaroeneden bur- .
.. .
geraden. Andere resolutles vroesen om
" . I nem vroeg, hoe hl] zlch ,den opbouw van
.
.
. ..
gers van deze republiek n.et door een
een acht-uren-dag en een 40-uren-week
.•
het nieuwe ,Sp:lllJe dacht, duldelijk te
ander in dienst genomen kunnen worden.
. . ..
voor alle arbeiders bekrachtiging van de
.....
kenuen segeven, dat het met in zijn beHij stelt dan voor, den cortes te ver. '
Het zal verrnoedelijk ncodlg zlJn h e t .
I·...
.
grondwetsherzlening tot afschaffing van
'.
I I dceling lag, lie in Italle of Duitschland zoeken, alle onderdanen van den konlng
begrlp "algemeen, belang" (general we ,- !
"'"
den kinderarbeid verbod van kinder- ' .
I dcorgevoerde
vernleuwlngen zoo maar van den leeftljd van veerUen tot zestlg
,
fare) te mterpreteeren, maar ook zal
.
arbeld beneden de 16 jaar afschaffing,
....
...
'.
I klakkeloos
te imlteeren. Als een goed jaar te verplichten, eensper .maand op
het waarschijnlijk noodig ZlJn te mter- I
,
een door hem vast te stellen dag op wavan hulslndustsle betere en meer uttge'..
, .:::>p3nJaard immers IS hij de overtuiglng ter en 'brood te vasten en de waarde In
.
'
preteeren wat de grondwettige uitdrukcr
..
•
werkte arbeidsdepartementen in de sta..'
.. . . .
..
toegedaan, dat Z1Jn vaderland in de eer- geld van alles wat zij anders dlen dag
king onvrijwllllge dlenstbaarheid unvo-L.
'. , .
.
..
ten die meer bevoegdheid moe ten heb-'
..
ste plaats mt eigen tradltle ZIJn verjon- aan vleesch, vlsch, groenten, fruit, wijn
'.
'..
luntary servitude) In de eeuw del' rna- gende kracht moet putten, hetgeen en eieren zouden gebruiken, aan Zijne
ben om mdustrieele, hygienlsche en vei- chine beteekent".
evenwel allerminst ultslult, dat verschil- l\1P.jesteit over te 'maken .zonder hem ,
ligheidsstand~ards te handhaven, en
•
I lende
in het 'buitenland toegepaste ook maar VooI een cent te benadeelen".
volledige deelneming aan het werk van
De strijd (llssehell- Green I maatregelen en methodes bij voorbaat
het Internatlonale Arbeidsbur'eau te
en I.ewi:.;
'lit ISpanje moeten worden geweerd'.
Na verlOOp van twintig jaar 'zou ~e
koning dan 'vall aHe geldzorgen verlost
Geneve.
Intu3~chel1 gaat· de strijd in den boe·
Men vleet trouwens, dat de 'Spaan- zijn. Cervantes had namelijk berekend,
zem van de arbeidershcweging Instig, Eche nationaUsten een groote bewonde- dat er in ,Spanje, 'behalve de zlekel1,
Nog meer sociale herVOl'- voort, alles wijst er o~, dat Lewis zij? ring hebben ~cor het In~.euwe Duitsch- grijsaards en kleine ikinderen, ruim drle
JlUllgen
pogingen tot organi:Btle van de arb31-, hnd en het nleuwe Italie. ~ezebewon- millioen personen waren van genoemders in de massa-industriecn niet za11 daring gaat in sommige gevallen weI eens den leeftijd enaangezien, naar hij meenWashington is vol geruchten over Roo- staken~ Naar, veduidt, telt de metaal- I zoo ver, dat zij moet worden gel'emd, I de, elk: van deze mensohen lweI minstens
sevelts plannen. De president heeft er bewerkel'sbond nu reeds 8500 lederi. En wijl de vade~lands1ievende ~p~njaarden voor een reaal 20U verteren, zou. Zijn
tegen gewaarschuwd hleraan te veel wat meer zegt, bij een verkiezing van I 3:uders hun ;elgell vaderland Ult het oog Majesteit maandelijks het .niet te ver..
waarde te hechten. Maar _ de arbel- afgevaardigden 'voor den arbeidersraad II zouden ve~1i~zen.
!
smaden bedrag van drie millioen realen
in ,de 17 company unions van de fa'
' k u n n e n incass€eren. :
dersorganisatieszitten op het vinken- brieken del' United S.tcel Corpol'at:on
Ecn typisc.h voorbecld hierv~n meldt
Om dan tenslotte zijn denk'beeld ook
touw en zullen de behaalde stembusover- werden in het bestuur van de looncom- de ~ib. ,Eemge .wek~n geleden lsook In nog met enkele moreele overweglngen
winning zooveel mogelijk uitbuiten. Me,n, missie leden v,an boven~cn:'cmden bond de door lde natlOnahsten :?eze.tte gebie- te o,ndersteunen, ':merkt ce,r,vantes nog
praat over een herleving van de N.R.A. gekozell. De arbeiders in de :houtzage-, den de eenschotel-maaltIJd l~lgevoerd. op, dat zijn Iplan den .vasters eer tot
.
rijen en die in de schaenennijverheid in Naar het voorbeeH, van Dmtschland, voordeel dan tot nadeel zal strekken w1j1
om hiervan althans de bepahngen
,
.. ' zlch
.
'de I,
1
'
, "
. om-'
Nieuw-Engeland
vertoonen nelgmg
zel·d en .. en d ac ht~n veIe S. pa n'Jaar
zij door
hun vasten den. Hemel welge
..
trent mlnimumloonen en maXImum.. bij .,LeWiS 'aan t,e sluiten. De industrieele dOC,h ZlJ rvisten !bhJ~baar.!llet lor verga- valllg ,zulIen, zijn ~n den kon,ingzullen
uren te redden. In dit verband wordt bonden hebben er veel geld voor over ten, :dat hm~. groote schl'lJver Cervantes 'dienen" en. sommigen er povendien nog
het wetsontwerp,van :senator O'Mahoney, om hun ledental uit te breiden. Zoo heb- reeds ~ttehJke eeuwen geleden dezen uit het oogpunt van 'gezondheld zeer
in 1935 ingedlend, maar in de laatste! ben de, arb eiders in de damesconfectie- vers.tandlgen. ;maatregel aan den, toen- weI bij zotlden varen.
,
dagen van de C,ongreszitting bliJ'ven ste.. I' industrie ,hiervoor €en half millioen uit- mallgen konmg had voorgesteld.
~'
lb'
1
'
Menzlet het eenontwerp-een-schoken, genoemd. In dlt ontwerp Wil men getrokkerr en de metaa ar erdersbom
In het veld bulletin van de Carlistl"
.. '. ' ti ' f
! \
I
de bedrijven onder een vergunnh1gsstel- I heeft een uitgave van een half millioen sche militie komt 'nu,een zekere heer tel-maaltlJd In pp ma orma ,
,
h
L
dl 'trekt uit een en
sel brengen. Om deze vergunning te' beloond ,gezien met een toeneming van Hermando de Laramen~i dit zijn kainekrljgen e~ te behouden zouden ze da.n het ledental met 75.000.
raden bewijzen, iwaar hij !Iun aandac~t a~~r::rcon~~~~~, dat de Dultschers,
aan bepahngen ten ppzlchte van mimLewis weet wat hij wiI. Is het niet vestigt op een mer~~aardlge passage m die Cervantes :meer lezen ,dan de Spanmumloonen en maximumwerkuren moe· syrllbol1sch, dat de mijnwerkersbond cervant~s ?nsterfehJk ,,~?loquiO de,1os jaarden, lhierdoor op een prachtlg Idee
ten voldoen. Naar v.erluidt, .zou het d~- hetgebouw van de exclusieve University perros Clpion ,y Berganza .'
zijn gekomen enJdat de Spanjaarden
part~ment van, Justltie het ontwerp
Club heeft gekocht en zich daarin gaat
De Sp:lansche sc,hrijver 'zegt daar, dat hen thalls imiteeren, om,jatziJ hun el ..
studle hebben genomen om de grond- vestigen? bie $ 275'.000 kan er weI af! hij op verschillende tijden aan Zijne gen grooten dichter nlet lazen.
wettigheid ervan te onderzoeken.
.
'
'I
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Wot wil Roosevelt?
De correspondent van het "Vad." te
Walshington, schrijft :
Welllcht het belangrijkste resultaat
vall de verklezing, dat zich~ nog jaren
lanfgzal doen voelen, Is de ,versterklng
vam het machtsbewustzijn del' arbeiders.
dIe reeds onder Roosevelts eerste regeeringsperiode was aangevangen; De ar·
bel<ders zijn ontwaakt,. het gev6el van
saa:mhoorigheid, dat door den ouderwetsch\en organisatievorm van de ambacht3bomden niet t.ot zfjn recht kon komen,
hee~ft vat op 'hen gekregen. Lewis, de
mam van de moderne industrie-bonden,
hee)ft daartoe voornamelijk den stoot gegev1en.
Het is geen toeval, dat reeds een week
na de verkiezingen de arbeiders komen
'aallldragen met hun eischen, datzij hun
handen ophouden om ,de belooning te
ont;vangen voor het groote aandeel dat
zij :in Roosevelts herkiezhlg haddlm. Het
, Is geen toeval ook, dat de staahnagnatent, 'bang lals zij blijkbaar ;zijn geworden
vOOlr het drijven van Lewis in dezen
" bedlrijfstak, waarin de arbeidsverhoudingem vrijwel door de we~gevers worden
gedlicteerd, met loonsverhooglng en bonus>sen komen aandragen om een laatste
pog:ing te wagen hun arbeiders van vakorgranisatie terug te houden. De loons..
verlhoogingen zijn geen gevolg van pressie van arbeiderszijd~ in de ,betrokken
fab)rieken, waal' van een werkelijk collectieff.arbeidscontract nog nauwelijks sprake is. Er staat hier veel op het spel.
In Ide eer~te plaats in de staalnijverheid
zeltr;" waarbij ongeveer 1.260.000 arbeiders
betlrokken zijn. Lukt het Lewis de ar'"
beicders in'deze industrie met zich niee
te ;:krijgen, dan zijn de Kansen tot het
vorlmen van vakvereenigingen in andere
malssa-industrieen veel grooter gewor·
dem. De strljd bij de loonsvernoogingeli
gaatt over <:le.,bep~llng In de cont,racten,
dat; van' nu at aan de loonen met de
koS\ten van levensonderhoud, zooals die
doo)r het statistlsch bureau worden gepubJliceerd, op en neer zullen gaan. Hiertegcen hebben de arbeiders bezwaar, omdat; zij hierin een bevriezing zien van
dem huidigen levensstandaard, dien zij
te Uaag achten. President Roosevelt deelt
hum bezwaren: hij wil de kosten van
levEensonderhoud :aIleen maal;' meetellen
wa~ar het de minlmumloonen' betreft, e~
de loonschalen hierbij buiten beschouwimg l.aten.
Lewis en zijn commissie .van lndusorganisatie beschouwen de thans
aamgeboden loonsverhooging als een val
om de arbeiders te verlokken in de zoogemaamde fabrieksbonden te blijven. Het
Is ctle vraag of de groote ongeorganiseerde massa's naar 't argument van Lewis
zu1llen wlllen lulstsren. Wanneer zij het
tijdlelijke voordeel van een 10 pct. loonsverihooging nu aanvaarden en daarblj
hum economlsche en politleke positie
vaS)tleggen, Is, zoo redeneert de mijnwerker~, hun kans op blijvende onafhankel,ijktheid e,p. lotsverbetering veel geringer.
Zij moe ten nil de keuze doen: een tijtr1~ele

delijk voordeel te willen opgeven oln tot
een hechte organisatle te kunnen komen:
Wanneer men bedenkt, dat het saamhoorigheldsgevoel van de arbelders eerst
geleidelijk begint te 9 n t waken , lijkt de
weg van Lewis zere moeilijk, temeer daal'
hij ook nog met Green nu al maanden
lang oyerhoop ligt.
Zoo'n vOQrdeeltje als een extra 10 pct.
€n dan nog weI nu Kerstmis nadert, lijkt
een sterk argument, waartegen slechts
beloften van een betere tcekomst staan.
De beteekenis van deze beslissing relkt
verder dan de staalnijverheld alleen:
zlj zal een maatstaf bieden voor de hui..
dige innerlijke kracht der arbeidersbeweging.
,
Sociale wetgevillg breldt
deb uit
De conferentle voor arbeidswetgeving,
die hler van de week bijeenkwam, levert
hetbewijs, hoe ~e Newpeal niet aIleen
te Washington" maar ook in de staten
de totstandkoming vansociale wetten
heeft bevorderd. Mocht de president in
laatste instantie terugschrlkken voor een
grondwetsherzienlng, dan stapt het nog
altijd: dan de staten "rij om tot sociale
hervormingen, zij het dan op beperkte
schaal, te geraken. De minister ·van Al'beid kon op deze conferentie melden,
dat shids Maart 1933 in 13 staten wetten
tot. stand kwamen betreffende verkor;'
tlng der werkuren, in 9 staten wetten
op minimumloonen, in 16 staten wetten
tot beperking van ongelukken en be-'
roepszlekten, in 3 staten wetten tot regeling of afschaffing van huisnijverheid,
in 3 staten wette'n tot uitbetaling van
loonen, in 42 staten wetten op arbeidsbeurzen in samenwerking met de werkverschaffing, in 5 staten wetten tot regeling van kostelooze' arbeidsbeurzen, in
9 staten wetten tot regeling van artlkelen
in gevangenissen gemaakt, bovendien is
in 7 staten 16 jaar als de minlmumleeftijd voor mannelijke en vrouwelljke
.werkkracQt~n ,_v~stge~~~l(.f. '

dien avond in de salon wilde dineeren
en dat Miss Fra,ser aan zijn rechter hand
geplaatst moest worden.

54)
Hlij d~cht, dat dit gebaar niet nalaten'
Indruk ,te maken op het meisje en
datt deed het ook inderdaad. Hij verkee~rde echter in de meening, dat Desbro>ok zou weigeren om de vereischte
behofte te geven, maar hierln verglste
hij zich, want Ralph was van meening
daft hij zlch, ter wille van zijn vrijheid,
well een kleine vernederlng kon laten
aamleunen. In zijn gevangenschap zou
hij voortdurend gekweld worden door
gedIachten over Jane en zich steeds weer
afvrragen wat er met haar gebeurde, terwijlI hij haar niet ko'n helpen. AIs hij vrij
wa~s,zou hij misschien de kans krijgen
oml toch iets voor haar te doen. Dus
to'ein Taylor het luik weer opende en
Jame hem vertelde wat Grafton gezegd
hacq" stemde hij onmidd~llijk toe.
ZOUl

,,,In orde. Ik zal geen yinger meer naar
je 'uitg.teken, zoolang wir aan board, van
dlt, schip zijn", riep hij ,tegen Grafton,
die~ achter
Jane in de deur-opening
stOlnd en het tooneeltje met spottende
blilkken opnam.

I

I

I

I

BrQckdorf stond op de brug ell wenkte hem en hij voegde zich' bij den kapiteln.
"Morgenochtend zullen wlj ferland 001gevaren zijn, en werkelijk, lk wilde weI,
dat u beslui'ten kon om dan van koers
te veranderen. Ik voel mij heelemaal
niet op mijn gemak over dezegeschiedenis. 'Ik verzoek u, miJ uit uw dienst te
ontslaan", vroeg Brockdorf respectvol,
doch met groote' overtuiging.
Grafton was ten ze-erste verbaasd over
dit verzoek, want hij had gemeend, dat
~ijn kapitei,n (hem onder aIle omstandlgheden trouw zou blijven - had hem als
zijn trouwste sateliet 'beschouwd. Bovendien mochthij' den rondborstlgen. zeeman graag en zou het hem spljten den
kapitein te zien heengaan. Hier was opnieuw een reden om zijn plan naar LenIngrad te gaan, op 'te geven en de verlelding was groot, om op dat zelfde 00genblik ,bevel te geven om het jacht van
koers te, doen veranderen en naar het
Zuid-Westen, naar Zuld-Amerika, te varen. Zijn voorzichtige aard deed hem
echter besluiten" hiermee te wachten 'tot
den volgenden morgen.

",Ik heb me misrekend", riep Grafton
;,Je hebt niet geheel ongelijk, BrockoPfgewekt uit. "Ik dacht, dat je me die dorf. Om je de waarheid te z.eggen, voel
bellofte niet ZQU willen geven", zei hij ikhet precies 200 als jij. Laat mij tot
lachend,
morgenochtend \vachten met het nemen
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Roosevelt ziet blijkbaar in zijn over'Winning een mandaat om met zijn soeiale hervormingen door te gaan. In zljn
laatste rede in ~e Madison Garde)l,
~
New Y9rk, dI:ukte hij zich duidelijk over _ i
het sociale vraagstuk ult in de volgenq,e
bewoordingen: "Natuurlijk zuBen' wlj
voortgaan met' te trachten de arbeidsvoorwaarden van de Werkende b~volking
van Amerika te verbeteren, met de werkuren te verkorten, met de hongerloonen
te verbeteren, meteen einde te makeI1_
aan kinuerarbeid, en me.t het uitroeie!l
.van. .'~weatshops. NatuurJijl<l_z~l1el;t.wiJ
voodgaail met- onze po'gihgen 'om morio:';
Na drle' dagen bijeen te zijn geweest polies in 't :zakenleven te doen eindig~n"
nam de conferentie, bijgewoond door' met het collectievearbeidscontractte
ambtenaren en' hoofden van arbeids- ondersteunen, met oileerlijke COllcurtendepartementen in verschillende staten tie te :beeindigen,met, oneerlijke hanen bestuursleden van vakvereeniglngen, delspraktijken at te schaffen. Wij staan
een reeks resoluties aan, die beWijzen, pas aan het llJegin van onzen strijd tedatmen eindelijk ook in Amerlka streett gen. dit alles".
J
naar sociale wetgeving. '
George stuart Brady, raadgever van
In de eerste plaats verklaarcte men George L. Berry, die als Coordinator fm.·
zich on,omwonden. voor een grondwets- industrial Cooperation den laatsten tijd,
hedienlng, ,Joni onbetwistbaar wetge- vooral in zijnfunctle ' van organisatol'
ving der federale en staatsregeeringen van de zoogenaamde Non Partisan
op minimumloonen mQgelijk te maken". League, ,sterk naar voren .is igetreden,
Aanvankelijk had men deze resolutle heert in de Washington Post de op hanalgemeener willen stellen, maar dlt werd dell zijnde wettelijke regeling van den
arbeid uiteengezet. Men mag weI aan'"
!!!~~!!;!S!!~~~~~!!!~~!!!!~~nemen; dat dit de goedkeuring van den
president wegdraagt. Hij vergelijkt Roo..
sevelts opvattingen met de volgens hem
ware Jeffersoniaansche en Jacksoniaansche beginselen en ziet daarin een voort··
zettlng van del~ langen strijd die -, ter:
slotte ~al moe ten eindigen, met het aan
banden leggen van de eigendomsrechten
!n dienst van de gemeenschap. Hij ziet
de lioodzakelijkheld van minimumloonen
Prins Bernhard heeft op 26 November jl. dezitting van de "rweede Kamer
in en elndigt
met
dezeveelbeteekenende
bijge\vcond
; het vertr~k van dCll Prins.; achter hem jhr. Roell, zijn secretaris.
~

U I l', LET
0 N' enDehijkwartlermeester
kwam he,m roepen
,
ging naar"tlek, maar voor hij
F'I E
, , \
"
verliet, dee Ide hij Taylor mee, dat hij
.De Gouden Rat

I

IIET NIEUWE HOEK VAN DEN
EX-KEIZER

Archaeologische studien
De ex-keizer heeft een archaeologlsch
werk over de Gorgonen geschreven, dat,
gelijk wij reeds ,meldden onder den Utel
"Studieri zur Gorgo" bij een Berlijnsche
firma is verschenen.
Het ,werk is opgedragen aan zljI) vader, wijlen keizer Friedrich III, dlen' de
schrijver noem~ "dt) be~chermet" der koninkllJke musea en' kunstVerz~urtelhigeri.
en beschermheer der itltgravingen 'v~n:
Olympia".
De ex-vorst is altijd sterk in archaeologie geInteresseerd geweest; tijdens
zijn verblijf in Doorn heeft h1j er zlch
meer dan ooit mee beziggehouden.
Wilhelm II koos dit onderwerp, om~
dat hij bij een bezoek in 1911 aan het
eiland Korfoe, er In slaagde d'e over..
blijfsel,en van een ouden Dorlschen tem'pe,l uit te graven, die, naar wordt aallgenomen, in de 8ste eeuw voor Christus
tel' eere van de Gorgonen. wer~ gebouwd
Het onderwerp der Gorgonen fasclneerde hem dusdanig, dat hij jarenlang
zich wijdde aan navorschingen der cultische bet~ekenis van deze mythologi..
sche wezens.
Zijn vondsten, vastgelegd in de ver- .
handelingen van 1934 en 1935, wekten
€$n zoodanige Qelangstelling onder de
te Doorn verzameldearchaeologell, dat
zij er :bij hem op aandrongen Z& in boek ..
vorm ,te publlceeren. Het resultaat Is cen
werk van 163 bladzijden met een aanhangsel van zes kaarten.

van een beslissing. Wat zou je zegg~n de koffle geserveerd was, liet Grafton
In antwoord hierop stonden de man- een poosje heen en weer, trachtend een
van, Zuld-Amerika? Heb je daar ook e'enoude flesch Toquet openen' en het nen op en dronken den wijn, terwijI zij uitweg re vinden, ult wat een impasse
eeJlige belangen ?" vroeg ~ hij terloops.
glas van iederen gast werd met den kos- Jane's' ilaam mompelden.
leek. Zijn oogen 'zochten den horizon at
telijken wijn gevuld; -Toen stond hij op,en
naar een .schip dat hen mogeUjk t'te
"nle heb ik m·zeker. Ik heb alleen keek de tafel rond, waarna zijn blikDe Prinses had zich niet bewogen, hulp zou kunnen komen, want hij' had
maar gewacht erheen te gaan'tot ik ge- ken op' Jane bleven rusten. Zich tot doch had hat tooneel gadeslagen met zijn vertrouwen in Graves nog nlet vernoe'g, kapitaal bij elkaar zou hebben. hen allen richtend sprak hij :
oogen, die 'schitterdell van vroolijkheid. loren. Bovendien wa,s de kans groot dat
,
Waarom beslult u er nti dadelijk nlet
"Dat is niet heelemaal geloopen zoo- Antonio' redding 'zou brengen. Tot zijn
toe?" vroeg Brockdorf kortaf.
"Uwe Hoogheid, dames en heeren, ik als je het verwacht had", fluisterde zij verwondering merkte /hij, dat zljn llppen
zich bewogen en hij besette dat hij een
heb
dit djiner een eenigszins formeel Grafton toe.
"Neen; ik zal je morgenochtend mijn
gebed,
prevelde - een gebed, dat hij In
karaktergegeven, daar dit een belang';
besUsslng meedeelen".
zijn jeugd geleerd had.
rijk oogenblik in mijn leven is. Ik ben:
"Ik weet niet wat ik verwachtte.•Maar
ikben hier best tevreden mee. " O p ,
Dien avcnd kleedde Grafton zlch met aItijd een zwerver geweest, die zich in Jane
Fraser en haar geluk", zei hij op
Brockdorf kwam y~~ de brug af en
de grootste zorg en trok zijn rok aan in- allerIei avonturen stortte. Ik heb de
p
plaats vanzijn smoking. Hij had zelfs wisselvalligheden van het leven leeren duidelijken· toon en dronk in een teug IHe .r:r, et ~em mee, ZIJn," schreden naar,
zijn glas ,leeg.
' de ZlJne nchtend.
€en kleurig Untje van: een Oostersche kennen; soms was ik duizenden waard
"
"Ik heb er genoeg van", verkondlgde
orde in het knoopsgat, dat hij wegens en op andere tijden bezat ik geen cent.
, Desbrook glimlachte en er lag geen de kapitein
bewezen diensten, nietaan het groote Al die jaren heb ik het denkbeeld o~ afkeer in den blik, dien hij hem toe-'
. I
publlek bekend, ontvangen had. Hij sloeg rustig te gaan leven gehaat, maar nu wierp. Hij ,kon den man nog steeds niet
Ik
k
'e d"
zeer ,e-eker geen slecht figuur, zooals hij is mijn rusteloosheid plotseling verdw~ verafschuwen.
,00, vn n ..
nen
en
ik
geloof
voor
goed.
Dit
heb
lk
daaraan het hoofd van de tafel stond
"Ik begrijp niet wat er aan de hand
en 'wachtte tot zijn gasten allen geze- te danken aan het meisje hier naast
Is; Er is :lets heelemaal ~let: in <wn
De
prinses
stelde
voor
om
wat
te
gaan
ten waren. De formaUteiten werden dit- mij, aan mijn ltoekomstige vrouw. Ik dansen en de meubelen werdep op zij haak., Grafton schijnt den toestand nlet
maal strenger in acht genomen' dan ge- verzoek u op haar gezondheid te drin- geschoven· en de gramofoon begon te meer meester te zijn. Ik heb hem nog
woonlijk. Het is waal', Grafton zag er ken", eindigde hij zijn speech. Toen vetspeIen.' Er waren weliswaar slechts twee riooit 000 weifelend ge,zien. Ikmag jou
nlet op zijn voordeeligst uit, want zijn hief hij zljn stem en zei duidelijk, "Op
dames in het gezelschap,I doch de hee- graag, Desbrook en lk kan wei vertelgezicht toonde duidelijk teekenen van de mijn toekomstige vrouw".
len'\' konden om debeurt dansen. Door len, dat ik den Chef gevraagd heb mij
beide s]agen, ,die hij ontvangen had.
een,onbe'kende oorzaak scheen de stem- mijn ontslag te geven".
Desbrook nam onmiddellijk aan \Jane's
De toast werd met een grimmig stil- ming volkomen veranderd te zijn. Het
l'echterzijde plaats, terwijl de Prinses zwijgen ontvangen en hij wierp een leek ~~alsof het verleden verge ten en een
"Je bent een brave kerel", zel Desa,an de linkerzijde van Grafton plaats spottenden blik 'op zijn gasten.
wape stilstand uitgeroepen was en brook en zij drukten elkaar stevlg de
genomen had. De ultgezochtste wijnen
'\
hand.
.
iede1~n vermaakte zicfl. Misschien bewerden geschonkel1', waarbij de oude ge"Wil
niemand,
op
de
gezondheid
_v:an.
von9.
t
zij
zich
onder
eell!
betoovering,
e1
woonte gevolgd werd om bij iedel"t~'1 gang
€en anderen wijn aan te bieden. De mijn vrouw drinken?" vroeg hij gii~l:" wa~ter heerschte algemeene vroolijkheiti. Zelfs de Groothertog ontdooide en
Groothertog zat aan· het benedeneinde lachend.
vr6eg de,pr'inses ten dans. Desbrook keek
der tafel en nam met een grimmigen
Nog' steeds zwegen zij allen, doch g~$pannEm toe, hij .scheen de eenige te
glimlach aan het ma.al dee!.
Desbrook stond op.
~ijh die zlch zelf gebleven was. Hij
- JWordt vervolgdJ.
Grafton en de prillses hlelden het get
, dahste een paar maal met Jane, maar
sprek gaande, deanderen stelden zlch
"II{ ,stel een dronk in op "Jane e'n I ni~t voor zijn beurt.' Gedurende· een
meest tevreden met toeluisteren. Nadat .-haargeluk", riep hij tartend.
ko.rte pa uze ging hij aalll dek en liep
l)
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Electriciteitsvoorziening ih Ja~:an
met de verklarlng van. den Minister van,
het Verkeerswezen). Kiwao Okumura,
een Van de leden van den tnllcntlngen- /
dienst, die het oorspronkelljke plan zou ,
het
partlcullere
kapltaal
dat
in
de
eleehebben opgernaakt, deelde aan de atgeVoor~tel tot Staatscontrdle
trtcttettsmaatschappllen Is belegd 6 a vaardigden van de Kamer van Handel,
Reuter meldde onlangs ult Tokio dat 6% % . rente wordt betaald, de boekwaar- en Industrle van Osaka" mede, dat een
de dl~ctles van vijf groote electrtcltelts- de del' beqrijy~n onveranderd wordt _ge- regeerlngscontrele ~p' de kracntmaat-Tma~t~~happ,ijen in Japan na een aantal laten en .de' b~la~t1ngen eV~l) hoog bJlj- schappijen in f,nanc1e~f.'e krlngen geen ,
ccnferentles besloten hebben, Indlen een ven. als die welke nu _worden betaald, ongerustheld heert . veroorzaakt, De af-.,
staatscontrole ollvermijdelijk wordt, hun Volgens het voorstel zal per jaar 300.000 gevaardlgden vroegen Okumura verder I_
bedrllven tot een maatschappij samen kwu. meer worden' opgewekt, w~afd~or nog waarorn deze bij het opstellen van I
te voegen. Zij spraken verder als hun de wetkioos.heid kan worden verminderd.. zijn plan de vertegenwoordtgers van de i
meen~ng ,Uit. d~t de beste wijze waarop Het o~rspronk~iijke plan (dat door ~~n industrle niet had geraadpleegd en
het probleem van de electrlciteitsvoor- inlichtlngendienst van de regeeelng zou waarorn in het geheel geen aandacht
alenlng kan worden opgelost, zou zijn: zijn ontworpen), voorzag in de oprleh- werd geschonken aan net voorstel van
het beheer Van de electrlctteltsonderne- th;g van een holding- maatschappll niet de Jap,ansche Econom!sche FederatIe.
mlngen aan een partlcullere maatschap- een kapltaal van Yen 2 nlil1hlrd, zonder
'
pij over te laten. Deze maatschappij zou dat de regeerlng er zeIt in behoerde deel
De Minister w~s v,u~ oordeel, dat een :
dan onder strenge staatecontrole komen II te nemen. De maatschappij zou partt- Pla~, dat rioodzakelljk is voor de vel'b~-.
te staan, maar men zou dan de tegen- culler bezlt zljn, maar werken onder te:nn~ van de verdedlgrng, van het land, ,
woordige bepalingen moeten laten voort- tcezlcht van den staat. De aandeel'en l noolt door een dergehjk Itchaam zou, .
bestaan,
van de maatschappij zouden naar ver- «unnen worden gemr.akt,
houdlng worden verdeeld onder de elgeEen punt in het voordeel van
IlJ aanslultlng nlerop onderwerpt het naren der dtverse ' electnettettsmaat...
Mhlister van yerkeerswezen. Is onge,.AIg. ,~~1<i." het vraagstuk van 'de schapI,Jljen. 9bggattes van l.aatstgenQem~WiJf~ld het feit, dat, naar Zij~ -s~htft-' stroomvoorslentng In Japan aan een na- de m~fltsC1}apPij.en. die ~ich in bP(teu--:
ttng zOn voal-stel aan de 5 ~rQ~tste.
dere besenouwtng.
Iandsch bezit Qevinden ZOijqen d9'0J;', de maatschappijen eeQ jaarlljksche benieuwe holding maatschappij worden sparing van ca. yen 30 rilllUoen z~l opDe JapnnSche minister van verkeersovergenomen, onder ~a:rant1e van den leve~~,h., .13ti~~iid}9P k~~, ~~~j d~p nog
weien is op 22 Junl j.I. ;met een ..v~or
staat. Oe atdeelfn'g
~e'
de di,strlbutle, laten iooals dine tegen~
stel gekomen tot natlonalisat1~ van de kracht van' het m{nlst'erl~
V~~k~e'rs woordlg is. De opwekking van de elecelect~lsche kra'chtindustrie. ,aedU~enqe wezen Z,QU worden uitg~orefd
met het
,,' l
triCite~.t die m~h~ente,el aan deze fi1aat~ :Neerslaan l VUU t ~Ch·l·US.-wolkert
den zomer Is van de zijde der betrok- toezl~ht rip de holding, maatschappij
£c1)appijen.
gemldder~.. ¥e~ 1.92 p~r'
'.: .
'\'
ken 1haatscl1appijen dit voorstel vo6rt- worden belast.
kwu kost, zou dan kui~heri geschieden ,.NIEVW pLAN ,Vf\N RgOtNlUAKER
dur~'!i~ ACherp' gecr1t!~e~rd. ~et gev6H~
tegen yen 1.62 per KWU. Aal1 de hand
VEltAi\RT
"Electrische krach-t", ~QO ~eide ~inis~ van
Is g~~~~~h, 9at d~ minister .het woord
uitgebreid cijf~rmaterla,,-J werd er
'
"na~~o;nf'l~at1.~" heeft .v~rvangert 400f ter Tanamogi, ,,~ niet aIleen, v~n bela,ng tip .overtuigepde w1j~~' op gewezen, d~t :' ,De lJregenma~er" veraai't dee,lt aan
"con~{ole~~. p~, maa~chl:lppiJen h~bben voor het bestaan van den staat, maai' van 9it vel'schU sJ~chts een fracUa ,a,an het "Vad.'" rried~, dat hlJ van p'Ian Is
St
d
I
echter hierme,de, evenmin gepoegen ge- het is ~ven nOodiakeHjk. dat op een
den,
aat
tel}
goe..
~
zou
k9Illcn,
terwij1
'dezeh
winter
~et e~n der D~u171as-t~~·
w{jze
op
groote
schaat
,energoedkoope.
nomen en trachten v66r het te laat is
daarentegen het grootste deel voor die
,.'
p,
gie
zal
kunr!en
worden
ver~regen ten maatschappijen
9verblljft, die in de ~t.ellen van de K. L. M. een vlucht te
de regeerlng tot het doen van verdere
behoeve van de verdediging van het laatste 5 jaren VOQrtdtlrend aangedron- ,~~~en" ~o,t, een ~oogt~. ~an acl\t- tot, ne·
concessies te dwlngen.
l
,
land.
g~.~ ,p(eb9,~~ ,op"~~V,, ~~e"I~e".~'!f~~~wJn;~t.~ ;ge~dui,zend, meter, ten e!n~e ,te trac,hten
Hier staat echter teg~nover, dat inH~~(lig ~yst~~~ onp;~cli~~Ji Ve~~e~. wo~dt . ~~ot. ~.e . ~~g~~~taIlP~~s. de op de-ie hoogte drijvende clrruswol a
dien de reg~ering voornemens is een bea
~~we~rd ~da~ ~on~tO~. "f4?O~ ,d~n ~t~a~ ,ken (wel~ lilt tijne ijsdeeltjes b€staari)
9P Pa.l't1cu Her,e bedtlj.Y.ep onwett1g, ~O"
paald voorstel er door te -krijgen, de
~1j~, ~d~t ,_d~ B~tJett~Ud~.~ bevaH.nge~''!1eer te d9~n _sl~~n qoor, h~t, ultst~~t~~
Landdag zich gewoonl1jk naar dlen
"ljn ill". j~n:!ii .l~ng i11et zoo streng ,als' van, lijs, ko01?uur en zouten. Vroeger
f! r~
_£1~ , ~
wensch voegt.
\toor de Ver. staten.
heeft de hesf Veraart reeds een derge a

Ncor goedkoopere exploitotie
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KlVESTtE' lVEI>ERO;t UITO.tQ'l'£to Un.... ,.en e,rikele., tire,' ~ vaar de be-slissin~
Io;J
IS
1
I»
'
In d~ti' ra~d, ,~tore'nd wordt Ipgegrepen
,..De .plani1e~ tot wljzighig' van ~et; ',met e~n ,ver,zqekt tot uitstel. ott spreekt.
m~n
haast dUrven zeggen berucnte, t~ Ill~~r. ollH;tat, . fndien het ver!angel\
Uofpleln iiJ'n oli)k13a'ar ,g'edoeind' In deeil 'val1 ,,1,e,11'. m.,'t,rllstA.r, eerd.er bekend. w· a' r4
,,
6
~
l;;
1""
gevaI vlot, te ;.v0rden ~fg'ewetKt, ~cnt~jft g~.weeM, d¢zeri oe~in9sma~1 eer~er pap
de R~ttetdanis~he correspon,dent, v~rt k~ritiejl' wQrd~n aangetooJ1d~ dat vOQr
de ,,'feI.". Jarert en jareri heeft n6ttef- VIeeS of 'de verplaat.sing technisch .wel
~am aafi dezen na¢l1elijken verJt~e~g- plog~~lJI( I~" g'eEh, aanl~Jdhlg b~st~a~ /'
knoop gelhorreld om hem t~ ontwarrell. eh dat, h~t belahg van het behoud Van.
~r waren dure 1)Ystemell,' goedkoQP~; .de ·~6H· 01j B.
W. veiliod Is.
~
}'y
h)geWlkkelde en eenvoudlge, maar' all~'
.
,
blekeil onuitV6erba'ar te zijn. 26 Nov. p.
Nai~\Vk~llrfg
and,. erio'~iit
stond de 1"aad beield om' het j6ngste
plan, d~t van ir. Wltteveen, te gaan ,be- . Ten a~nzien ~an de technlsche rno.. '
lijke vlucht gemaakt om hetz3lfde met handelen! n~dat' e~n : po~ing, da~rtoe ~elijkheid, ~~~ verrq1ling Va}l de ~ort
cumuius\volken (op d~le~ tot Vijfdulzetld ve~rtien pagell tevorert· door een plot- merKte de wethouder op, dat va6r de
,;.-.!I'.:".'"
\ .... meter) te '6~reiken
seling te behandeleh regeling ten aan- Il,1dlenlng van h~t plan dit vraa~st~k
. ~e : teg~l1stan.4ar$ van ~taats¢oil~l'oh~J l
•
'ilen van de dollatleehirtg was mlsltlltt. ~lee '\al1~ b~tre;ff~nde werkteekenhlgeti '
~j~~e~, er~p ,~at" (~8 r • • ~,J.1t~a1:l~i'a~~e e,n r De heer Veraart heeft d~iel~ dageri
Is geree1gemaakt, waarbtj de ~ro~tt">
$J?eclaal d~ JapallS(!ne','llJet In s~a~t'1$ I '
.
,
En 26 November Is het wedetoirt op ste voorzorgen zijn .,'genomen' om' dit
pvai' ,qe, pa~t1culh~l'~ maa~qhapPijetr me\t .mede~erkln~g ,van d,e brandweer van een niets uit&eloopen. De minister van werR te doeii slttgen. Het spreekt van'" /
e.en behoorlblte controle uit, te defenen' ~lhstelveen nabiJ, Schlphol, oJ> 500 m ten Onderwijs, Kuilsten en Wetenschappen zeit, dat,
technlsche, dtenst het. aiff '
daar.}ij, n:tet de. pta~ttsche ~ijde van' oo~ten Van de nieuwe verbindlngsbrug had rtamelijk het gemeentebesttiur per een eerezaak beschouwt om dit werk"
h.~t z~kep.leven hi het" gehe,el nle~ QP een weigeslaagde proef gedaan pm den t brief doen weteil, dat hlj het zeer' op goed ult fe voeren.
de h60g~e ~~. ~eer' fe~eeringsg~zil)~e ~lst te' verdrijV~n. Om twaalf uur be- prijs iou, stellen, wanneer het Hofpl~i~7
~agbl,~~en!. z?~als d~ Asah.l, het· groot ... '
.. t i d ' I ht t
- it' plan Rotten tijd roll kunnen worden
Bovendlen kon de wethotide~ mee..
ste ,dagolaa va~ ';I'pklo, zijn €~htet van gon men ~~a er neue
e spu 8.1 aangehoUden, omdat de lrthUSter het deelen, da:t tusschen den dlrecteur van
~lieerihi.g dat d~ staat ohb~twLsthaar het met een flJnen verdeeler en nadat een oordeel Van de IUjkscomrtilssle voor' de de Rljk'scolUmissie voor de Monumep~
r~cht h~ef~" qil dke~ . t~k vail indusa> prciefopstijging per vliegtuig: had uitge- M?numentenzorg wilde weten over de tenzotg ,eli d~en van den Technts~1,len
trie controle uit te oefene.~.
'.':, 'wezen, dat ~e mistlaag 1000 tot 1,200. m kwestie van het verrollen yan de Del~t- Dienst .bespr~kingen zijn, gev~er4 en ~a.~
dik was,' besloot men doer te spuiten 00- sche poort.
,
€,edtgen~emde
de, werktee~eninge.n
ven het terrein, dat, met gras en steebi f
d
I' i t k
1 ~eeft gezien e~ besproken. De d1rectetit
' .
De~e r e van en m n s er want we J van de Rijkscommlssle achtte de ver.. ,
zal
bfellg~n in d~
,
t~ ..· .11~1ll, groot~ verdam~in,g~~og,ehjkheden wat te elfder ure, wanneer mel1 bedenkt, plaa~~ing yan d~ poort een g~luk!dg~
~ell0ver particuliere i'e~nteJ1.: legt In dW bood, ten einde den mist neat te slaan. dat het, toch vljf maanden aplal1,
heert ge.. qpI9~iQ.g, en ve~~laarde zich b~reid <J~'
gev~l il1. h~t geheel geen J~.hYlcht ,in de
duurd, a.lyore~s het Hofplein
tel' ~er1~enlil~ va,n een rijksbijdrage fl} ~~
schaal, daar de opvMtlngen omtrent de ' Teen me;n i9-aarme~_ om vijf, \luI' oP-' behandeling op qe rt!adsagenda werd ko~teh van de verroll1ng te bevorderen. '
onaaptastbaai'he~d van p~rt,ic~ller be- hie1d, waren er 360.000 litet water in de' ~eplaatst. D? wethouder van den Tech"
'.' '
,it 'ok il1 ,f"pail helaas belangrijk zijn lucht vers~oven. neer. Vei'a~U't'zag iij~ l1i~chen Dlen.st, de Geer Brautigam,
Err zaI tiit overwe,gingen van hoffe..
~
i~d . a
,
verwachting ookroond 'door l\et feit, d,at zelde dan ook 111 een verklarlng, die hij lijkheid weinig anders te doen zijn, al ..
.e,w z .
'het tusscheh drie ert vlir u\lr ging rege- hat\J; a.anJeidin~. van den Inge}{omel! pus de wethouder, dan in het verzoei(
nen: de mist regende uit en tusschen brief aflegde, ,dat met op,zet zoo'n tan... fan den minister te treden. De heer,
vijf en zes uur was 'he~ geheel h~ldet, gen tijd met de behandellQg is gewaqllt~ l3rautlgam deed dan ook het voorstel
terwijl de mqtregen i~ d~n verren omtrek ,om een leder~ die bezware~ van weIkert de behandellng van de zaak aan te
.
'van ~hiphol nog voottduurde.
;
gard ook, tege~ het plan 1b9clit hejJ.. p'ouden ep hij merkte daarbij op, d~t
ben, in de gelegenheld te stellen, deze p.e, vaststelUng van de lnrlchtlng vall
0",
:l,'I. N ,E .
~ 06k in Den Haag is het in den mid.. kentlaar te makeh.
het Hofplein urgent Is en dat tal van
, 'GR6",oV£R~ - STOPVER, - PlAMUUR
~ag gaan regerien. Het, bleek, dae tusandere Vi"aagstukken, die hiermede ver. ,
:, _...: .,:' dl! b~tt onderl,ta~ . ,'. ."~' ,
.schen 2 en 4 liut eert sQortgelijke proefband. hOuden, drlngend afdoening vr~.."
.....
. '"' . ~
,
.
:neming als t~ Amstelv~en, in de buur~
gen.
'
,van RijswIjk had plaats gehad.
Toe~ het v.oorsteI van den ~et~~':l"
ger .aal1- de Qrde ,kwam, hebben ver"
scheiderte raadsleden hun meening daar..
p"xer gezegd en er waren er, die meen ..
den, dat het plan in den raad behan..
dqld kon worden, zonder de kwestie van
de DeUtsche Poort aan te roeren. De
wethou'der evenwel noemde dit stroo
dqrscheYl en hif betoogde met klem,
d~t, wanneer in dit plan de Delftsche
Poort 'rilet zal worden verplaatst, hiJ
nlet, , l~m~ef ,de verantwoordelijkh.el~
v60; ,dit. plan kon dragen. De beha~"
~~ltl}g ~an: het pl~n. werd aai1g~houd~n
e~ 11" zl~ Rot.terdam te wa?hteh ,~p d~
beantwoordlng van de vraag: "Zal de
be1ftsc~e Faort rollen, ja dan il~~n 1"
J
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De besiiSsln'g over het voorstel inzake
de staatscontr61e op de openbare nuts...
bedrijven, zal voor Februarl a.s. moeten
zijn sen:~~en en men verwach~ da~ ool(
dat 'd~ .regeering binnenkort het betre!fen~ :w~tsontwerp blj den Landdag zii!
indienen.
'
De Jongste verklaring van den mintster van ,Verke.erswezen. <iie door d~ electrlciteHsma~t'$chappljen a~ b~~is. voor
hUti a:iui~aiieii is genomen luidde {ils
voIgt:

~

"

'

,

,",-,

mogi zijn voorste-l ~l1een ~oest ver~e.-=
digen. D.e ~inLster V~,Q ,f1riaI.1clel} a~q~
staat ,vrlj scep,tlsc.h ~gen9v~r Ql~_'{OQr·,
stel, ~aar hiJ ~eet~ het ,t9c~ diet:.lri ~M'
openbaar bestreden., De mJl)l:3.~.r V'll}
Handel en lndustrle el~_ de rhini~~r, Y3:l1
Spoorwegen hebben evenrnin, het voor.~
s~e.l krachtig gesteund. .o~ g~oot~ ~t~u~
voor het voorstel kom,~ van de zljde van
het ministerie van Oorlog.

staatstoezicht

De

wn

1~ge~f!h~
tracht~n de eiectr1"
sch:~, 1\~~~t-:~~d.,ustrie ,onder, S~,aatstoe·
zlcl\t . ,~., ~J'.epge,i), daar deze ,industrie
voor he~ gel1e~l~ land en tal van andere
Industtleen van tundamenteel belang ls.
De :J".egee~tn·g 13 echter 'geenszins voor·
nel\\e_ns. d.t. ,toezicht ult te br~iden tot
andere lndustrleen. De beschuIdlglng, dat
het voorstel van den minister een s~hena
din~, ,l?et~~k~Ilt van het private bezit, is
onge~rond. Het private bezlt dat als belegiiri~~~bj~ct , z~l. ~<?rd~n over~edragen
aan een staats, holding maatschappij,
il~~dl~'~ v'~li
~atHi~
zal .\voiden gewaardeerd in overeena
De riIh~lsteHes va~ ieg~~ en' marine
sternlniitli '~et de beiangen der explolbeschouwen een sch~rpe controle, op de
tantert en naar liet rendement.
electrlc1teits-iridusttle als den ,eersten
Het voorstel zal het mogeiijk maken stap op den weg haar een afgeheele het..
dat de ko&tprijs yan' d~ electr!sche vorming van de, eCQnQm~sche strUGtu~r
kracht daalt met 20% zelfs -indien op van het land. (Hetgeen dus in st,rijd ls
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EN Ki\MERVERKI£ZING .

~ .fen 1t00'ste 14

Vall, de.

zitteltd~ le~h

keeten tarug ,

.

V~n d~ 22 leden, bij de vorlge Kam~t ..
op d~ l1jsten det S.D.A.P. tot
lid v,a.n de Tweede Kamer gekozen, aul-,
ltHl' bet volgend Jaar ten minst~ 8 niet
tefuglS.eeren, sChrijft het '"AIg. lIbl." ,
vel'kie~ing

ver~topt In een
Nog steeds ,z~tten Havikse en Cle
koolenkrat, luis- bUitenla'nder, die Havlkse V~p~&telt die
ij3rt Mic~ey het gestolen plannen aa~l ~.1j~ l~nd ;t~
g~sptek at tUg a verkoopen, hun fluisterend ~esptek
schen den dief' voort.
,van de geheime
"Heb je de plann~m Qij ,je, jt~~
plannen en een vlkse ?!' vraagt . de \}),tt~~~fiI~nder
vreemdeling, en nieuwsgierig. "Wat ~en d)'laze vf,a'ag I'!
nu voeit hij tot antwoordt Havikse nljqi~, "n.~t\i.ur)iik
zijn groote schrik niet! Wees er maar Var1 _v~rtekehi,
een niesbul opko- dat ik ze op een plaats gehorg~n hel)
men I
waar geen mensch ze oolt vin'den
kanl"
"lIa...... ha ...,... Hat.. :... !!h ~Unkt
het steeds benauwder lIlt de krat.

Nu
MIckey het b~langrijkste
TerwijL Havlks~1 en zij~ yti~nd ~!c,l\ J1,att~bg
_, ,:rs~ae !.J, ~ !" ."ti;\r~~ .'cindelijk de lan~ onder. , - van het heele, gdsprek te l100ren Ult de vo~teli ma~~H1J hdptt Mickey v:in ~eri an·
aohter de krljgen en hlj spitst dan oak de deten kaht zwar~, ~~et~tapp~rt ~ader~J\' ."roli, tle·agehtel1 of wakel'S teker I" del1kt Mickey ~ij
is, dat- de , ooren.
"Wanneer Je Oouveruehtent me zlchzelf, man\' hJ1 v'erbJ~e~t va.,. Schtlk ~l$ hiJ
lnalHt~J1 ~:lkatirl' ,l~t zJen kunnen. Nu denkt:·de
over, een maartd wll sptelten", zegt een l.ware. basstem hoor~, ~eggen : , ,kdk
€~J1 VflU d~rt ~n ~t dl.U, hlj' ge~le~d, heeft en ~~
Havlkse Illngzaam ert nadrukk~lUk, JahUS 1 fUel' staat. waaremtiel dl~ knit die w'e
zegg~n ,geHjk;tljdJg~~ "OezQndhel<\ !)',', _ "
drtatnet kWijt waren !"
"
,
"dan,l)en Ik· to bereiken
. "Eb om. h6~ veillger. te Zljll", gaat Havlkse dan
,,0,' wee I" denkt Mickey, "te h~bbE:m mth\ kls't
"Sssst", fluistett de ander i1lotsey~rdef, ,~v~J'P~rg ik, t!lezelf 01> de ve1l1gste plek
y:ip "de w~reN!", ",~11 waar is dat,. J~avikse 1" ling verschrikt~ "ik hoor iemartd ko- op h~t oog' Wat gaat er nu getieurell ?"
men !"
vraagt de bultenlat1der.
drp~te ~ll~~u~ .Y~lt~lc.~ey l~ 1 "
" ,~e,n ~~1~1}t, is ~'c!\t{)~ ,dati de krat vla~
be.~d~ lliaOl1,ell, .st~r;M ep.het zoo donker

es,

In........."

•

to

. Behalve'mr. Duys (als lid van de par
g~rpye.er9) zijn niet opnleuw Qandl<jaq,t
gestltid mej. auze Ciroeneweg en de.h~e-:,
~en' yl1egen, ,Van ZadelhoH, ds. Van d~l'
1;Ielpe, ,eO K. ter· Laan OaatstgenoemdtiyJer wegens overschrljding vah de' l~eJ"
~iJdsgrens, door de partij op 65 Jaar bep*ald), en del heeren ir. Cramer . en
Htemstra.
I
. ~ej. 9toE!n.e.~~~ heert otn g~zondlleids

~~denert verzocht niet opnieuw candl-

daat te worden gesteld.

,

~
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geboren wordt. En daarbij ontstaar eerr
II~.rry Baur nuar 'Iollywood
i,p~ffffr~d ftitS9t"
volmaakte harmonte. Het afmattende
twisten, de onderlinge tegenwerking, die
Eindelijk is het zoover gekomen : Hareen film tlnaal te gronde kunnen rlchOrkaan iq",~d_e
oestijn
ry.Baur Igaat naar Hollywood. Die kans
ten, die de vloek zljn van aIle Illmate\.} .
h~eit hij reeds vaak. gehad, maar ~ot
liers:.ontbreekt hier ten eenenmatet
Navrant dra'lna'" van Archie Mayo
nog toe sloeg de groote Fransche artist
Spelers, die verwend zijn door Holly~
.ane aanbiedh1g,~n at, ook een voordeellg
woods eeuwlgen zonneschlln en die
Meer dan eens neett ~e tllm prod uctl e contract voor YIJf [aar kon hem met v~rthans maandenlang door Kunstmatige ons geplaatst tegenover het probleem 'leiden. In Fe~ruari1936 zond Paramount
stortregens worden.. bespoten en dooc van het "verf1lmd~tooneel". "The petrl-\ een ~ertegenWOo~diger naar Parijs om
het erbarmelljkste sllk moeten waden fied Forest~'~ he,t ~t.uk dat een ~nderhalf I Baur s optreden In Amerikaansche proen die...... niet mopperen! WelK: een Iselzoen geleden ~~t toorteel ,an: ~evJ- ducten nog eens te bespreken, en de
bljzonderheld t bat is de
hlspiiatle 'York heeft beheerscht, Is ongetwljfeld 10rtdethandeIiI1gen hebben eindelijk tot
welke het erfdeel alIer artisten is. ' ' verfllmd too n eel , maar het is dat zoo resultaat geleld. De moeilijkheid was alzutver en onvervalscht, dat hler voor tijd de tweeledlge eisch van Baur: geen
"The play is the thing'; is een Shakes- den filmbeschouwer niet eens een pro- verplichting tot optrederr in een fUm,
peariaansch 'woord. En. nlernand wll bleem kan ontstaan. Met een zeldzame waarvan hij niet eerst het scenarlo had
het aanvechten. Maar de beteekenls nonchalance voor het medium "film" gelezen en goedgekeurd, en van ledere
der [ulste rolbezetting - ook al lijkt en met een zeldzamen eerbled voor het film waarin hij optrad, behalve een
zij op het eerste oog onevenwichtig- oorspronkeltjk tooneelwerk heeft de re- I Amerikaansche, ook een Fransche versie.
mag er vooral niet door worden over- glsseur Archie Mayo het filmisch appaschaduwd. En het is geen wonder, dat raat zuiver als registratie georuikt., Hij
het [ulst een tooneelschrijver is ge- ~ zelrs zoo vel' gegaan, aldus de "N. R.
weest, die zich aldus uitte. Het spel C.", dat hij de geheele f11m bijna ultslulzonder de spelers is niet meer dan ...... tend laat spelen in de gela:gkamer van
Maar we wilden het niet aanv(!chten! een kroegje, hierbij de klassieke eenheld
van tijd en plaats van het tooneelstuk
Ook groote spelers zijn maar men- handhavend. Zoo is <itt dan geworden
schen. Die aanvankelijk koud en vreemd het perfect en nauwkeurlg vastleggen
en zelfs llchtelijk vijandig staan tegen- van een tooneelmatlg gebeuren op een
over het nieuwe' thema. Omdat zlj In- fllmband. En dat Is hier ge~eurd met
stinctlef terughuiveren, om opnieuw en een dusdanlge precisle en fijnheld van
wederom hun innerlijk bloot te geven filmlsch en dramatls.ch gevoel, dat we
en te sp~len met hart en zlel. En die de interventie van de film gehe~l verdaarom onversch11Ilgheid
betoonen. geten. De film die zlchzelf w11lekeurig
Dan moet er een man zijn, die hen pakt. uitschaltelt bewijst julst· hietdoot haar
Die hun belangstelling wekt ell hun be- volkomen beheersching, haar kwallteit;
lust maakt op het k0l}16nde werk. Dat en de stof, waaraan zlj zlch ond~rge
Is de taak der leiding. En die opgang s.chlkt heeft gemaakt: het toone~lstuk
van onverschllligheid naar inspiratle is ~he Petrified Forest", is dit eerbiedig
evenzeer een "Wig naar Glorle:', de i{uldebetoon vol}(omen waard.
quintessens van elke goede film!
, Wonderlijk Is riet gegeven: een laatste tankstation met bar en kroegJe aan
het uiteln<1e van .een Mexlcaansche
IIan Rust uuar IIollywood woestijn. Oneindig melanchpl1e~ la!1dschap vtfn onvruchtbaarheid, geteisterd
Naar het V ad. vernam: zou onza door voortdurende ~al!~s~rmen.,,Pit
Harry Battr.
landgenoot Han Rust, die o.m. bekend- ~roegje wordt op eel! gegeven tij&Stip
held heeft vervJorvel,1 d09r het iriont~e.. ooevalllge verzam~lplaats van een reeks
Deze voorwaarden sloeg Paramount
ren van de film Mayerling, op 2 De- van individuen, menschen, die allen op
cember met de "Normandie" naar ~m~.. de een of andere manier ontwrlcht, on- aanvankelijk af, maar tenslotte is men
rika vertrekken, om bij de radio Keith naatschappeUjk ge~o~den, op de giens toch tot een vergelijk gekomen, aldus
Orpheum te Hollywood een film te mon- tusschen waan~in ell real1teit zijn ko- schrijft P. K. in het "Alg. Hpl.". Harry
men te staan, die irt da onWerk~lijke en Baur zaJ in Hollywood de hoofdrol spelen
teerell.
beklemmende atmosfeer van dezen uit- In een film, en deze film zal zoowel in
hoek van de wereld zichzelf 'penen tot de Engelsche als in de Fransche taal worhet uiterste, tot zij al~ naakte expo- den gemaakt. ~Van het resultaat hangt
llenten van hun innerliJkste wezen voor het af of Baur in Hollywood zal blijven
~lchze1t en 'yoor' elkander kOO1e!1 te of niet.
Harry Baur spreekt zeer geed Engelsch
~t~an..C,9nceptle v~n een tooneelstuk.
die 111 haar grootheld van visle eert blj- en deed teeds eenmaal ervaring op als
ria onwaadchijnlijk, maar uiterst be- filmacteur in een Engelsch product:
wondetenswaardlg' en geslaag~ experi- "Tarras Boulba" is indertijd. ook In
rie ultnobdiging van de R. K. 0" om merit mag heet~h: Een gq~ilenie dlaloog Engeland opgenomen, met F.1ngelsche
naar Hollywood' te komen, geldt voor- van de grootste InnertiJke s.J>a~ning artlsten in de verschlIlende rollen, en
loopig voor een film, maar is niettemln vergt ~le'r ~e~ ~~tzagliJke con~entr~tie Harry Baur in de hoofdrol.
Van zijn eerste Amerikaansche film
een erkenning van de qualitelten van van spele.rs ell pU,bliek. I pe suggestle Is
onzen dertigjarigen lal1dgenoot'.
fChter sterk gel1¥g. om deze OOllcen- zullen de opnamen in April beginnen.
tratie af te dWingen.
.
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J},lgemeen 'zwUgen. Als de sUite te opvaillend wordt, vindt een der aanwezigen het zijn pli<;ht, lets te zeggen, om
h2a~r te verprijzelen. Hij momp~lt: ~
Tiltel is' goed I ... en kijkt dan haastig
romd om te peilen, of hij lets mlszegd
h<eeU: Een tweede schl'aapt bedachtzmani zijn keel en zegt, dat hij dlt toon~etstUk' weleens heert, zie~ opvoeren
em d~t het verduiveld goed was... Blljkt
aQ::Qteraf, dat hij met een ander 00'0nEeelstuk in de war is, dat heette ook
zOlolets met Glory, of Story, of Worry...
Smrry, dat hij zlch vergiste 1

rJa.

deze bar weinig succesl'ijke Intermlezzl gaat de productieleider verder.
Hlij vdelt de heerschende stemming tot
im iijn vingertoppen: hiaie ollverschUl1{gheid. Al wat e1' bij de hoogere legetlel1(Ung bestaan heeft aan geestdrift
V<DO~ de nleuwe f11m. str~nclt I1J~r 9l?
de placfde rust, of de "erveerdheld, het
gebrek aan aandacht, en de routine van
hEet continu.Jbe1rijf, het laisser-'aller ; als
Wfe niet deze. f11m maken, maken )Vij
een andere! Het is het onvermijdelijk;e
gevoel van ~~lel's. dIe zlch al ZQO heel
v31ak hebbeh, il1gesp~llnen
le~s
mlOols te maken en die nlet op bevel
ktunnen warm loopen.' .

uoogtepunten ... zlj zijn talrijk In de-ze fllm. Men bereidt ze voor en plotseling, oi{d~l' Ai ,dqor bult~nstaanders
verwac1)t(j ~~H~lqelijk'l~ldJ ontStaat de
. spanning, waaruit een werkelijke film

~

"Sail Friuicisco"
Laatste fUm

v~n

W. S. van Dyke

"San Francisco" brengt voor het eerst
het populalre 'tweetal Jeanette MacDonald en ,Clark Gable samen In een film.
Deze muzlkale romance geeft de betooverende Jeanette haar beste gelegenheid
voor vocale nummers sinds haar carriere: nlet minder dan negen IverschllIende songs, van plechtigen lofzang tot
de mooiste aria's uit diverse opera's.

om

- Jull1e begrijpt, zegt mr. Zanuck,dmt wij lets bijzonders verwachten !
I

Instemmend
knlkken. ~~n spreekt
ziJjn baas uit den a~ud der zaak i1i~t
te~gen. Maar vetwachten de bazen nl~t
alltoo~ ."lets bUzonders"? J{el?~en ~~ ~~t
oolt an~~r.s, beleefd? De speler&. blijv}~n
gereserveerd ~n tatnmer dan d~ trtrttll1lotjes In den Dierentuin.
'

,

Darryl F. Zanuck gaat vOQrt. Hij is
e83n ijsbreker, 'die met 2ijri stalen neus
eem ,weg baant door het dikste iJs. aij
zegt nu: - De rolbezettlng spree~t
bCOeKdeelen I· Ais wij Lionel Barrymote
em F,redric March en Warner Baxt~r ~n
Jtune Lang
Gre~oi'y Ratotf bijeenbtrengen in een 111m, dan ~o~t d~t toch
wrtl iets te beteekenen hebben!

ell

•

De bier met rt~me genoetitqen, kljk~n
0lP. Niet aIleen wordt hun ijdelheid g~
st~reeld, maar boven~ien wordt het ~~
zelschap zich bewust, dat. het .in zijn
hUer genoemde samenstelling eeh aartzilenlijke voorraad ktJnstwaarde vertegEenwoordigt. Ja, zij geloovert het 6~~ ~
•
.'
~' l
•
dEeze combinatle ult de volle, overvolle
Clark Gable keert 111 deze filc~ ,¥e4~rkEeus, die Hollywood te bieden heeft, om tot het krachtige type t~J'u'g dat hem
bEelooft iets.
tot ·een beroemde ster n\aakt~, ~n We
f
ien hem thans als den onsit.iHh1{t~n ~i-'
De leider d;r productie spreekt m~t' g~l1aa~. V.a.!l~ ,~~l~ dob!Jelg~I~~~nh~!d aap
zatchte stem, maar hlj vertelt vlug ach': a"rbihy Coast, ale ill nlets gelooft· be':'
teareen. Dat vertellen is een speciale halve in zijn etgen. kracht ell In zijn
klUnst. aeef een acteur zlJl1 mahuscript invloed op vrouwen.
1m handen, waarin werkelijk all'es opge.:
Samen met dit tweetal speelt Spencer
srehreven staat, deel er hem verder g~~~ Tracy zijn meest ongewone rol, n.1. die
sttom woord over mee en ...... hij zal er van een, priester; verder ziet men o.m.
dlult~nd aal1merkingen op heb~en ver.: Jack H<llt, 'JosSle Ralph. nd Healy,
tel 'hem van het stuk en van de l'QUel1 Shirley Ross, Margar~t IrvJng, Harold
elll hij ontwa.akt, 1}ij paart zljll fantasia IIubor, At sl1oal1, Wl11hiill Ricciardi ell
alan die des schrijvers en het doode ma~ Kenneth Harlan.
n\Uscrlp~ en de levenlooze schrlfteUj~e "San Frt\1{clsco" spe~lt zfch a~ In de
tmellchhngen worden een werkeHjk ~11 kleurvolle periode van 1905... 06, en ifeealanvaardbaar drama, dat hij meebe- k~nt ous het leveh Van vetmaak en zang
Ie~eft......
in de stal aan de Golden Gate, voor en
De lilllolitl ,lui de Iillu tljd~hs de rainp, die fhiar derUg jaren
geleden. teisterde.
.
V~il J~~)\et~~'g 'locale nunlirters ilOeDarr'yl F. Zanuck scnetAt het ~rank..
r1,1jk:' ill oorlogstljd, de troosteI(joi~ ·el,;. men we: <.te "Jewel Song" uit "Faust",

I

c

Thule,
l' -In dit AmerlKa~n~che Ultima
het "Prison Trio" met Mephistopheles Pit e. in d evan d e were ld , ver
l ~C,nijnt e en
. Julien Duvivier's "Le Golen!"
hmge, ~~ri, . zwervende oicti er, v~t
Meyrlnks Praagsche legendel1boek
en Faust; €en aria uit "ta Travia'w'''; dwaalde Franc;ol:J VUlon van onze nuc~"Love Me 'and the World Is Mine"; "My iere eeuw, die mi het YetHe~ ~arl al zijn van den Golem, ,dat reeds zoovele malen
Heart is Free"; Gounod's "Ave M~arIa"; 1Uusies een w11lekeurlg leven sUjt l:ings aan film of tooneel, met name de Habi"Nearer l'&y GOd to Thee"; "Battle
ma, als in spiratie heeft gediend, is door
Hymn of the Republlc" en "San Fran- tie autowegen van centraal Amerika,
cisco".
ontwrlchte toerist bij gebrek aan beter. Duvivier weer voor de film bew~rkt.
Hler vlndt' hij zijn eenig overgebleven, Maar opmerkelijk is hier niet de Golem
Vrool1Jke ~uzikale numlrters uit dien teeds half vergeten doel: een waarde, zelve, goedige voorlooper van Fr~nken
tijd worded ten gehoore gebracht door waarr,oor het de moe1t~ 'loont te leven stein en andere kunstmatige m~nsch
Shirley Ross en .Ted HaelY..
I
en te sterven. Leslie Howard is een idea- gedrochten, de Golem, die in het schllI?eze film is zoo mogeliJk nog beter Ie vertolker van deze subtlele rol (zijn derachtige en sombere Praag van' 1560
dan de enorme successen !,Naughty Ma- eigen tooneelrol overigens). Aristocrati- In de klassieke grime van Paul Wegener
rle~ta" en "Rose Marie", en is de der,de scher dan oolt spreekt hij i~ deze woes- de verdrukte ghetto-joden beschermt
Jeanette MacDonald-film onder re~ie tijn zijn overgeciv1lise~rde volzinnen. met zijn reuzenkracht, en als wijlen Simvan W. S. van Dyke.
Ontroerend vertolkt hlj de Hefde van son muren doet wankelen en pilaren
dezen, al te geschoolden, al te phl1osophl- met handen oreekt.. .'... Ret is de gekke
schen ~tiropeaan, die bij al zijn jeugd konirig Rudolph II van Bohemen, wiens
vervolgingswaanzin, wiens wreedheid en
ioo QUd als de wereId Is, voor GabrIelle, goedh~ld
Baur. weer een~ aHe, ~e
het herbergiersdochtertje, pe~soniflcatle legenl1eid Harry
hebben gegeven ()11l het clairvan de mogelljkh~den van een warme,
obscur van zijn doorgroefd gelaat en
bnltevangen vitaliteit. Bov~n hun in,dl- vermdeide stem ten VOlle tilt te spelen.
vidueele karakters utt worden de perso- Natuurlijk hebben wlj Baur vaak in eert
nen van dlt dra'ma symbolen. De PSy- beter filmmlIeu gezien, aldus de N.R.C.,
Chopatit;;;gang~ter (v~rra8s~l.1de creatie
dah in de mlddeleeuwsche gr~ezelsfeer
ult l1~t rluchtere land van ~enu~merde van dit Praagsch paleis. Niettemln zljn
~taat§viJanden '), de tot de ~~ters.te, con- hier angstobsessies van een waanzinnig
seq\lehtle vah ziJn IdeaUsme gedieven grijsaard, zljn wonderlijke teederheden
"dolende ridd~ii, Iloward# het Jopge van een eenzaam potentaat, weer evenmeisje, door Bette Davis schril, f~riatiek zoovele bewijzen van Baur's v~rgEfvor
ert ftele vertolkt, het wurlsten-echt,; derde techniek van het filmspel, Zijn
p~r, de hM.t-RUid~che ghiotvadet
. creaties bewegen zich aan den r~nd van
aiJ al1en rakeri in dezen vremden nacf1t, het $tereotype, maar evenals zljn groote
die aan de verbeelding van een O'Neill Engelsche tegenspeler treit deze taughda.et denken. aan de grenzen van hun ton van Parijs steeds van de eerste closew~zen. up af die gevoeligheld yah zijn publlek,
En dit gebeure.n Is van e~il .elemen- die alleen dodr een acteur van de ~ierste
~~i~e hef~i~l!eid~ ,Gog. y~rste~kt .door den orde kan worden geraakt, zoodat dit 'nle~
yaak si~pe1 ~a,din~~tenden t~l1: van meer de film is van den veelgespeelden
~eh thin (jf IDeer ~s~haafd gezelschap otiden Golem; maar veeleer de fllm van
in de Vereenlgde Stat~h. En wat op het konlng RUdol~h-ltarry Haur.
.
eerste gezicht misschlen lachwekkend
mo~e UjJt~n: de zelfgekoz~ri doOd· van
~ ~ --dell dlchter dOor .de l1altd '1j~n zijri llieuwen. noodlotsvri~n$J,:den gangster, waardoor hiS d~r h~~ ~cht~rlate!l van zljn
l'evensv'erzekerIng 'Iaan Gabrielle de kans
geeft om de doqdel1jke uitelnd~l1jkheid
van deze rotswoe~tijn. dlt "verstee)n(,{:e
.
woud" aan den J~lld vart de civ11lsatfe,
Het verhaal vertelt varl een al'm, al- te ontvluchten ~~rh~ar haar droom-:,~n
le~n8laand mel3je in de onstuimige om-' geboorteland' 1f1tahkrijk te gaan "om
geving Van Barbary Coast, dat zich van cathearalen' en '~1Jfibergen te zlen~~.; en
cabaret-zang~re5'ill Clarlt Gable's dob- des .dichters ~r!llt~evoerde cerebraIe
qelgelegenheid ·weet op te werken .tot grootheldsidealen .actl~f te l~ven met de
een beroemde opera-ster. in San Fran- vltttllteit van h~~r jeugd...... deze hecisco's hlstorische Grand Opera.
roiek is hier niet bnwaarSchljnl1jk meet,
Weelderig Is de el1iScen~ering van die maar het noodzakelijk gevolg van 'den
iyptsche p~riode, en vele beroemde, door beklemrh~llldeh band, die het stuk, de
de ramp van 1~06 verwoeste gebouwen film ook, om de toeschouwers weten te
zlen we in de film terug. De tooneelen leggen. Het is at aan de grens van het
v~1'l de geweldige catasttdphe door vuur mogelljke, maar zUlver en Van een onen aardbeving zijn, naar men algemeen eindlge gevoelsintel1igentle. Mensch3n,
aanneemt, de sensatiOlteelste in hun gepelld tot hun volle dlepte, We~?llS,
aich ultlevend in e~l\ korten orkaan van
SOOt~ ooit hi een mm weergegeven.
vQlkomen ~uiverheid volgehs hUn' na.
.
Vervaal'dlgd door Bernard Hyman en tuur, dit Is het indrukwekkend schouw-.
. : ... f\ '
John Emerson, werd "San Frallclsco" spel dat hter oprijst achier het gespro- • I ~', ,~
"
voor de f11m bewerkt door Anita Lo()s keil woord
gaat monument van een f iI·,., ',,~ .. ,
,'..': . " «....
,
rlaar het o()rspronkelljk verhaai van Ro- oerkracht
het diepe relief I van een I
.
, . ,.
bel~~ Hopkins. Tot slot de vermelding, eenmaUge gedachte. Een spel, dat hooge alevrouw Ce~rina Speellhoff yoor het ee~st
'dt'tt "San Francisco" a.s. Vrij.dag voor eischen stelt ,aan zijn p'u bllek en de na de operah~ aalt ee." ]lai'et oogelt eer
, . til. i h" I:. t di' t
. op het: tooneel. Een bllj publlek, een bhjde
het eerst in de Globe vertoond w6rdt.
Itoogs
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Hermann Abehdr'Otit

I'

In de Lumina-film "De onbekende",
de nteuwste. {11m met Sybille Schmitz,
speelt het :Berlijnsch Philharmonisch
orkest, onder leldlng va~.• Hermann
Abendroth, de zevende symphonie van
Beethoven en "Die Unvollendete" van
Schubert. De regie van "De Onbekende"
heett Frank Wysbar, terwijl Jean Galland, de bekende F'ransche auteur, de
mannelijke hootdrol vervult.'"
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Alfred Nobel

{"

Universal heeft het ,manuscript van'
een Qelan~rijke'blographlsche f11m voor
net komende selzoen weten te bernachtlgen. Dlt manuscript is de tot hog toe
nlmmer gepubliceerde roman door Rolf
Posser, handelende over het leven van
Alfred Nobel, de Zweedsche geleerde, di~
bet fonds stlchtte, waaruit le~er jaar dtl,
NobelprijZen worden uitg~reikt. Evena13
de biografie van Madame Curie. zal ~ok
deze eerst in romanvorm worden gepubllceerd.
Het is reeds bekend dat Univerflal het
leven van Madame Curie verfiim,en zal
en de hoofdrol vervuld zal worden door
Irene Dunne, doch ook op het werk· "Het
Prive-Ieven :van Sarah Bernhardt" doorBasH Woon wist zij de hand te leggell.
De ~ie4we Vniversal zal t.z.t. dus 4t1e
groote blograflefUms kunnen presen·
teeren !
..
Litvak in Amerika.

f.

"

Anatol tltvak, de Fransche regisseur,
die nu in Amerika werkt, zal beginnen
aan de Jeanne I d' Arc film voor Warners. De titelrol zal gespeeld. word'en
door de actrice Claudette Colbert. Daar"
na wll hij in Amerika nog eens gt\an
makert zijn nog in Frankrijk vervaardigde film "Equipage",.
Benjaillino

GigU',

In de Bavaria-atellers te Munch~n t~
men begonnen met de opnamen vari..d~
tweede Benjamino Gigll-fl1m der Bav~
ria. De .regie zal gevoerd worden qoor
I<arl Heinz Martin, terwijl het .muzik~Je
gedeelte wederom zal verzorgd wonl~~
door dr. Guiseppe Beece. Het draaiQQe&
voor deze film die zich afspeelt te M~j{
chen en Weenen ,WOl'dt geschreven d60r
Gerhard Buchholtz en Gerd Tolzie'n.
Als vrouwelijk tegenspeelster .is geengageerd del begaafde iWienerin Geral...
dine Katt die in haar eerste film "Das
Madchen Irene'" een geweldig succes
oogstte. De verdere h.oofdrollen wQrden
vervuld door Gina Falckenberg, Hertha.'
Hagen, Gustav Waldau, Ferdinari~'
Marian, Fritz Odemar en Hubert von',
Meyerinck,
. •... '
',' \ ::
De Utel is nog niet deflJutief bekert~. '
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pola. N~g,i
Zooals wij in de Licht BUd Biiii~'Q ~
Iezen, werd Pola Negri van EngeIan&
uit het aanbod gedaan, om opnleuw aa,l\
de verfilming van "Hotel Stad Lemb·erg'· .
deel te nemen= Dit aanbod werd reeos
eenlgen tijd geleden Marlene DietrlcQ
gedaan, die de rol echter niet op zlcll
wilde nemen.
~
"Hotel Stad Lemberg" was in de bd
Van de s~mme fUm een der gi'06 te
filmsuccessen en' werd onder regie van
wijlen Stiller omstreeks 1926 door de
Erich Pommer Productie vervaardigd.
Pola Negri uitte zich omtrent het aan...
bod als voIgt:

I·
I,

t •

"In principe ben ik tegen nleliwe vetfilming van oude films; doch vopr- djt
speciale geval ben ik misschien geriehfd ..
een uitzondering te maken".
...

_-~

Lorethi YOUllg
.Lore~ta werd in Salt Lake City gebo .. ~
ren als Gretchen young......
Toen ze vier Jaar oud was; verhuisde
haar familie naar Hollywood, haar vader was daar zaakwaarnemer voor Geor..
ge Melford, filmdirecteur.
Jack, een veel oudere broer van LOretta, ging het eerst aan de film en speel..
qe .in verscheidene films met~ d~n des..
tijds zeer gel1efden acteur Wallace Reid.
polly Ann, een zusje, kwalil' daarna aan
de beurt.
~r9Yn Leroy, de bero~h1de regis¥ur
b~lde haar nameliJk op onl"
·film...
proef' te komen afleggen, maar. Polly
Aiu1 was uit, en Loretta.. glng In h'aar
plaats...... en ktee~ het baantJ~!' "

een

-

I
I

Die proet was'voor een rol in, "Nt\ugh~lce", waarin colleen 'Moore de
hoofdrol speeide. Van tevoren had Lo ..
retta weleens tooneel gespeeld en gedanst
in het publ1ek, maar niet vaak. Dat was
met Mae ~Murray in het Ernest Belcher
Ballet.
:
,
'
,

ty but

In 1929 werd de jonge Loretta, samen

m~t haar zusJe, die onder de naam van

Sally Blane filtnde, tot Baby Ster uitge..
hiepen.
Al heel jong had Loretta de grootste
afkeer van naar school gaan.
Evenwel werd ze door haar ouders
l1aar het Ramona Klooster gezonden,
waar ze onder toezicht van Carmen
Hollday haar schoolopvoeding voltooide.
Haar voornaamste films waren wei
"Midnight Mary", "Zoo in Budapest",
"The House of Rothschild", "Clive til
India", "Call of the Wild" en Cecil de
MUles "Kruistochten". 'fl1ahlS zlet mint
haar In "Private Number" tnet Robert
Taylor, welke film vanaf 15 Dec. in h~t
Deca Park wordt vertoond.
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£en last wordt Immers dati verllcht
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Boekhuudel KOLFF & Co

. fen fezer scbrljft, on's uit Nederland:
Wat het blad de rndtschman betrett, daarvoor heb lkniets
dan. lot, .t:\ltijd' op tijd ontvang tk de Indischman, tenzi] bij
vertraging van, het Yliegtuig, In sommlge Ho11andsche bladen.
Ires ik wel.. eens Indlsch .nteuws, maar met de Indischman komt
het ni~uws'niet alleen vlugger, maar ook volledlger in mijn
bezit,En dat 9 maal-per maand voor den prijs van 'I 1,-, :zegge
en schnjve een pop! Ditisvoor iedereen ·te betalen! Iedereen
ambtenaar zoowet als partlculter, met verlof in 'Ho11and, moot
geabonneerd zijn C?P de rndtscrunan, Oeachte heer, ikgeef U het
recht, van dtt schrijven gebrulk te maken, zoo Udat wenschetjk
voorxomt, ala reclame voor de Indlschman.
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Moppen,
•
- Schrijf je all€s op, wat Je ult·
geeft?
; -'AIleen in de eerste dagen van
de maand.
- Waarom daarna dan nlet
meer?
- Dan laat ik opschrijven.

.*•
"Hoe heeft hij al dat geld verdiend ?"
"Met rooken. Hij was de groot'·
ste raoker van Amerika",
"Sehei nOll uit! Met rooken
kan je tach geen geld verdlenen !"
IIHij weI; hij rookte hammen"•
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Beha nd~J ing

betreffende financieele verhouding

Motie

.

~

B. en \V. en de ambtenaren, zcowel voor
het gevoerde beleid als voor de goede
samenwerking in het algemeen.
Al kan het fractleverband weleens 001'zaak zijn dat de leden zich tegenover
Op de 300.000 Inheemsche h'~\Vapers
elkaar bevlnden, spr. hoopt dat ook de
van Batavia zijn er 12 Inheemsche rands- gcede verstandhouding del' leden onderleden, op 60,000 Chineesche inwoners (3 ling geen wijziging zal ondergaan.
raadsleden, op 43,000 Europeesche ingezetenen 24 raadsleden.
De zetelverdcellng zal vanzelr aan de
.·Dit eenzijdig cverwlcht is in tlagrnn- orde komen bi] : de herziening van het
ten strijd met de zetelverhouding in de aantal leden van den thans te grooten
provinciale raden en in den Volksraad. raad ; spr. meent dat zij, die uitbreiding
In het atdeellngsverslag wordt -ten deae van het aantal Inheerqsche zetels beopgernerkt, dat de V,C. de belangen van pleiten, geen deugdelijke bewijzen hebben geleverd dat de Europeesche leden
atle bevolkingsgroepen behartlgt..
, . Spr. ontzegt de V.C.-fractie het recht .doof geweest zijn vaor billijke verlangens
om ztch wat dit betreft het monopolle van Inheemsche zijqe.
Sprekers fractie heeft altijd een open
toe te kennen. Zelfs de Inlandsche fractie behartigt aller belangen, doch on- oog gehad veer de belangen del' inheemdanks de goede bedoelingen loopen de sche bevolking. Zij kan die zeer geed
andere rractles meestal over de belangen aanvoelen, [uist door de positie die haar
leden in deze mantschappi] innemen.
der Inheemsche bevolking heen.
Verder op de samenstelling van den
Het verwijt van den heel' Thamrin, dat
raad Inguande, noemt spr. het argument niet naar samenwerking is gestreefd
del' "Westersche enclaven" versleten.
valt, wat de I.E.V.-fractie. betrett, op
hem
zelf terug : de heel' Thamrin kan
Hij noem t vervolgens een aantal voorbeelden, waaruit zou moe ten blijken dat niet beweren dat sprekers fractie niet
de Europeesche belangen in grootere vaak het initiatief tot overleg genomen
mate dan de Inheemsche behartigd wor- heeft.
Dat gemeerltelijke belangen kunnen
den. Hij wijst op het aanzien r der Euroworden
beh'artigd los van politieke inpeesche wijken en vel'gelijkt die met de
kampongs, waaraan eerst de laatste' tien zichten, acht spr. moeilijk uitvoerbaar
jaar op hel'haald aandringen - door' In- en oak in strijd met het decentralisatieheemsche raadsleden iets gedaan werd. beginsel.
Gemeentelijk en groepsbelang kunnen
Al bracht de befaamde "malaise" h.i e r
•
de klad in, ian den anderen kant. wordt' heel goed samellgaan.
doorgegaan met de vel'betel'illg del'
Spr. waarschuwt ertegen dat men van
st,raatvel'lichting van de Europeesche de "com:ervatieve financieele politiek"
,wijkell.
een kapstok
Op bouw- en woninggebied, wat het
gratis afstaan van grondstrooken beUreft,
schetst spr. een optreden van het gemeentebestuur dat weini~ mindel' dail
een terreur zou beteeken-en.
Spr. noemt onder zijn verdere VOOl'beelden nog de afwezigheid van volkszwembaden, . sportvelden, hygienische
maatregelen, enz., enz.
Aan den anderen kant ziet men> el!n
ziekelijke zorg voor melkkeuring, apdat
de Europeesche bevolking niet besmet
wOl'dt, 'voor de fijr~e ODl'vll:ezen van die:
bevolking, blijkende uit het verbod .aan
verkoopers om op bepaalde uren hu.n
koopwaren deor geroep aan te prij:~en.

Thamrin over "koloniale hoogmoed en
Financieel beleid van B. en' w. gehuldigd
De gemeenteraad van Batavia heeft
glstertuvond onder leiding van burgemeester Voorneman vergaderd.
Opeming te 7 u. n.m,
DIVERSE VOORSTELLEN

.De bestaande..
samenwerklng
tusschen de
verschillende .
fructies acht
spreker "a::m-

vaardbaar"..
De woorstellen del' agenda, in dlt verslag niiet genoemd, zijn z.h,s.· a a n g e-.
nom e n.
DE Tmi\i\I LANGS DEN JACATRAWEG

Voorstel
om de tijdelijke stopzetting
van -de tramlijnTangs den Jacatraweg te
verle.ngen tot 1 Januari 1939.
De heel' Lie m K h ia m S 0 e n
vraagtt of het de bedoeling is, tot definitieve afschaffing van de lijn te gem,ken.

. De

v

0 rz i t t e r hoopt het tedat het Ilieuwe slachthuis het verkeer nan den Jacatraweg
weu zoodanig zal dcen toenemen dat
de t'l'am el' in 1939 weer kan rijden.
Het vQorstcI" wordt z.h.s. a a n g e n 'Omen.
0

~endelel.; hij hoopt

EXTRA- Ul'fKEERlNG
Be~.s1issing

van B. en. W. om de werk-

looze'n tel' gelegep.heid van h'~t Imwelijk
del' ~)rinses over Junuari een extra-uitkeeriing toe verstrekken tot de helft van l1.et
maaJrrdelijkseh bedrag.
)

De Iheer D 0 iss e v a i ,n brengt B.
en \V .. hulde voor dit initlatief. ;

Er is echter
vaak
sprake
van een wilsoplegging door
de Europeesche
meerderheid.
De vorm van I " "

samenwerklng

l ..

kan het best ~~ .
gekenschetst
worden met

Tlwmrm.
..,.-

.

"ell(aiuler llict hintlercl1"
als het niet noodzakelijk is.
"Goed", zooals zij in het afdeelingsverslag genoemd werd, is de EamenWer..:
king niet.
Spr. meent dat het college van B. en
W. zijn plicht heeft gedaan en dat dit
weI de hoogste lof is, die het college kan
worden toegezwaaid.
Ook het ambtenaren-corps heeft lof
verdiend en sprekers fractie zal gaarne
meewerken aan een duul'tetoeslag.
Spr. roert vervolgens het vr.aagstuk del'
• burgemeestel'sbenoemingen aan.
De v 0 0 l' zit tel' meent dat dit
in Batavia's raadzt:\al niet op zijn plaats
is.

AallL de orde Is de

De heel' T ham r i n beperkt zich
wat dit betreft tot de opmerking, dat
bij voorkomende gelegenheden niet zooZeer leden van het "corps" burgemeesters
in aanmel'king moeten komen, doch in
l\lgen~eclle Heselton wingell
de eerste plaats menschen met liefde
voor de desbetreffende gemeente. Een
voor de regeering binden-de voordracht
(Eerste termijn)
van, den raad acht spr. gewenscht. Voor
De v 0 0 ,1' zit tel' vraagt den le- de benoemtn~ van een onderburgemeesden, eliie het woord wenschen te voeren, tel' voelt sprekers fractie niet. In de
zlch op te geven, met den tijd dlen zij eerste plaats ,krijgt men twee kapiteH18
noodig penken te hebben. Er geven zich op een s~hip, in de tweede plaats schijnt
vijf srprekel's op, van wie de meeste on- men voor de functte van onder-burgegeveell' een half uur noodig denken te meester lieden met een sterke maag Instede v,an ,een sterk geheugen te willen
hebbem.
v 0 0 r zit tel' sfelt den spreek- hebben, in de derde plaats is het noodig
dat de burgemeester zeit de representatljd v:ast op 25 minuten.
'
tieve taak vervult.
',
Spr. houdt een pleidooi voOr de benoeDe llllteelllsclte /rllctie ming van "volle" wethouders; hij meent
. ~ I
dat bij benoeming van twee dier functlonarissen meer bereikt wordt dan bij
Deheet T ham r i n vo~rt,' bij afwe- den bestaanden toestand van vier
zigheild van den leider del' Inheemsche "halve" wethouders.
.fracU,e (dr. Kayadoe) het {voord over
De verdeellng del' raadszetels heeft de
algemleene aangelegenheden. ,
Instemmlng vall sprekers fractie niet.

Begrooting 1937,

De

Herinneringen oon
Februari 1901
IIet IIuwelijk ouzel" I(onillgin
; .

j

I

r

De gebeurteni~sen van de week van'
1 tot 7 Februal'i 1901 zuBen binnenkort
herle 1ven. 'Bijna vij! en del'tig jaren zal
het g\eleden zijn, dat ons Yolk, in groote
eensg~ezindheid, feest vierde, en dat de
Residlentie een kleurig en fleurig aanzien ~en een ongekende drukte had', als
nadiem niet zao dikwijls meel' is vcorgekomem.
.
Vij1! en del'tig jaren, nadat het huwelijk Vlan H. M. de Koningin met wijlen
Z. l{. H. Prins Hendrik te 's-Oravenhage
werd voltrokken, zal oak tfians" de Hofstad 19'etuige zijn van een vorstelijk huwelijlk: de echtverbintenis van H. K. H.
Prins;es Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard .. Den :Haag zal de eerste week van
het mieuwe jaar in feesttcoi prijken, en
duizemden en nog eens duizenden zullen Un die dagen niee ophouden, het
prins~elijk paar toe te juichen, zooals dit
ook lhet geval was in 1901.
VeUen van de ouderen onder onze lezers :zullen zich die dagen nog goed herinnell'en; zij zullen zich Den Haag (en
andelre plaat-sen) voor oogen kunnen
halen, toen op Donderdag 7 Februarl
1901 (de dag, dat H. M. Koningin. Wilhelmllna, juist even oud werd als Haar
Moedler op den dag van Haar huwelijksval~r.:ekking; 20jaren, 5 maanden, 7
dagem) het huwelijk gesloten werd tus-

achem If, ,M,

W!}helmJn~

Helena

1,

.t

.Paulln·~

------,

-

eigen gemeentelijke politie is er echtel'
geen geld, zoodat de tijd voor een detinitieve besliss~ng nog niet gek6men is.
Aan de benoeming van "outsiders" tot
burgemeestel' van een' groote gemeente
geeft spreket de voorkeur boven benoeming van leden uit het "corps" bu1'gemeesters; echter zou spr. de regeering
niet aan een vcordracht willen binden,
gelijk de heel' Thamrin. Doet de raad
met ove1'groote meerderheid van stemmen een aanbeveling, dan zal de regeering daal'lnede zeker rekening houden.
Voor de benoeming van een onder-burgemeester voelt spr. niet veel, de aanstelling van volle wethouders acht bij wenschelijk doch niet noodzakelijk.
overbelasting van het college van B.
en W. kan verholpen worden door een
aantal werkzaamheden over te dragen
op de diensthoofden; spr. noemt de
noodige voorbeelden.
Wat

de financieele verllouding
tusschen land en -ressotten b~treft kan
spr. eell gevoel van teleurstelling moeilijk onderdrukken. De regeering onthoudt, den localen'ressorten de middelen
om de ook al door allerlei overdracht
steeds zwaarder wordende taak naal'· be ..
hoo1'en uit te voeren.

vat een beschuldiging me de , ,aan het
adres van den gemeenteraad van. Batav~a, riu zij in het algemeen' is geutt.
Bpr. Vl'aagt B. en \V" te willen ;opgeven
in welke gevallen sinds 1932 van d~
voord1'acht van B: en W. is afgeweken
bij benoemingen, opdat de beschuldlging
op spi'ekende wijze weel'legd wOI'de.

De heel' Lever t (V.C.:fractie)
sluit zich aan bij' het protest van. den
heel' Razoux Schultz tegcn de woorden.
van den heel' Thamriil over "koloniale
hoogmoed en verwatenheid". Het is een
typisch voorbeeld van den man die zieh
vertegenwoordiger del' Inheemsche bevolking noemt en daa1'bij misbnlik maakt
van de positie, hem verschaft door het
kless~elsal, d~t hij thans juist aanvalt.
Spr. 100ft vervolgens het financieel
beleid van B. en W., waardoor verschillende lasten konden worden verminderd.
De gemeente Batavia heeft zich' hlerdoor
gunstig onderscheilien ~n 'het bestuur
verdient daardoor den dank del' gemeentenaren.
! Thans dient het oog gerlcht te wOl'd~n
op d,e toekomst, die l~ieuw l?erspectief
kreeg door de devaluatie.

Het wil spr. voorkomen d.at er in den
Ten koste del' locale ressorten is bezuinigd en als het dan spaak loopt, stelt raad weleens al te vee I
de regeering het ressort onder curaeen incident'eele 'politi~k
teele, zooals bijv. met Semarang en wellicht ook met Cheribon het geval is. '
wordt gevoerd en hij wijst OIl, de recente
Een behoQrlijke regeling del' finan- verlaging, del' rijwielbelasting' en del'
_
cieele vel'110uding laat nog altijd ap zich waterleidingtarieven.
wachten. Daarbij voorziet spr. vaor de
Al is de V.C.-fractie in' principe niet
'locale ressorten slechts devaluatieverlie- tegen deze verlagingen, bij een voorzichzen. en geen winsten.'
tige financieele politiekpassen afgeba"
De toelichting, welke de l'egeering gaf kende Hjnen.
bij het opnieuw illgediende ontwerp tot
SPl.'. wi! zich niet uitspreken over het
Met pogingen om den burgemeester tot overdracht van de bevoegd~eid van be-j vraagstuk "directe of indirecte belFls"
hoofd del' politie te benoemen is spre- noeming; etc., van locale ambtenaren op tingen", doch hij constateert dat bijv.
kers fractie It in beginsel eens. Voor een de colleges van dagelijksch bestuur, be- het fiscaal karakter del' waterleiding-'

Maria, bij de Gratie Gods I(oningiU d'er
Nederlanden, Prinses van Orani'e-Nas
sau, enz. enz. dochter van wijlen Z. M.
Willem Alexander Paul Frederik Lode..
wijk, Koning der Nederlanden, Prins vall
Ora.nje-Nassau, Oroothel'tog van, Lu'"
xemburg,' enz. enz., en van H. M. lIoogst..
deszelfs Gemalil'l, wijlen Adelheid Emma
Wilhelmina Theresia, Prinses vail Waldeck en Pyrmont. e e n e l' Z ij d s en
Z. K. H. HendrikWladimir Albrecht
Ernst, Hertog van Mecklenburg, Vorst
van \Venden, SchWerin en Ratzeburg,
Graaf van Schwerin, H~er van de Landen Rostock en ,stargard, enz. enz. zoon
van .wijlen Z. K. H. iFriedrich Franz II,
Groothertog van Mecklenburg, Vorst van
Wenden, Schwerin en Rat'zeburg', Graaf
van Schwerin, Heel' van de Landen Rostock en Stargard enz. enz., en valt
H. K. H. Hoogstdeszelfs Gemalin Marie
CaroIle Auguste, Prinses van Schwal'zburg.
ill

•

-- ,

De heel· T h a,m r in: Dan zal
ik mijll andere vool'beelden van ko- ~
loniale hoogmoed en verwatenheid ':
der Europeesc,he bevolkillg maar
achterwege laten.

In de Konlnklijke stallen te 's- Gr~venh~e 'heerseht bedrjjvlgheld vanwege het aanstaande huwelijk van de Prtnses, o. m,
wordt de gouden koets zorgvuldlg nagezlen en waar noodig opgeknapt.

Van 'die vele herinneringen willen we
al onze lezers hier nog eens een en ande-f vertellen.~ Het ligt veol' de hand, dat
wij "biJ het begin beginnen". En dat
begin dagteekent van den 15den October 1900. Op dien dag kwamen H. H. M.
M. de Koningin en de Koningin-Moedp.r
van een bezoek aan den Erfgraaf en de
J\allkomst van lIertog Hendrik ats bruidegom, in Den lIaag.
Erfgravin van Erbach-Sclionberg te
Konig en aan den Groothertog en de
Aan mijl1 Volk!
Op Dinsdagavond verscheen een buiGroothertogin van Hessen te Darmstadt, tengewoon nummer van de Nederlandop het Loo terug.
sche Staatscourant, en werd het nieuws
Het is Mij eene behoefte, aan het
ook in. de d'agbladen bekend. Deze buiNederlandsche Volk,· van welks levenDe heer' N. O. Pierson, de tijdelijke tengewone staatscourant van Woensdag
dige belangstelling in het geluk van
Voorzitter van den Ministefl'aad, tevens 17 October 1900 (n1'. 243) luidde: I
Mij en Mijn Huis Ik zoo di~p ben
ministel' van Financien, was nitgenoooveltuigd, perooonlijk mededeeling te
dlgd com bij de aankomst op het Paleis
Proclamatie van den l6den October
doen van Mijne Verloving met Zijne
Het Loo aanwezig te zijn. Hem werd vel'- 1900, betreffende de verloving van Hare
Hoogheid, Hertog Hen d r i k van
zocht, . den volgenden ochtend In een Majesteit de Koningin.
M e c k len bur g - S c h w e r 1 n.
buitengewone vergadering van den MlWij, Wilhelmina, bij ae gratie
nisterraad, !let feit van de vel'loving van
Gods !{ollingill der Nederlanden, Prin- .- Moge deze gebeurtenis, onder Gods
de Konlngln met Prins lIendl'lk bekend
sell Iv~n OrapJe·N~ssau, enz., enz.
zege~, bevordeUj~ zljn aa1' het welz1Jn
te rna-ken,
/ i,

van Ons Land en- van zijne Bezitt1n~
gen en KolonH~n in Oost en West. /
Laten en bevelen, dat deze Proclamatie in de Staatscourant en het
Staatsblad opgenomen en tel' plaatse;
waarzulks gebl'uikelijk is, aangeplakt
zal worden.
,
Gedaan op het Loo, heden den 16<1en
October 1900.
", WILHELMINA.,

Op 14 Januari d.a.v. werden afgekol1~igd i

t

de wet tot goedkeuring van 11. M. ;$
huwelijk en reg'eling van de wijze van
voltr€kking en van eemge gevolgen van
dit huweliJk;
de wet, houdende regeling van het in- '
komen van den Gemaal {ler iKoningin
gedurende Hoogstdeszelfs weduwnaarstaat.
>

De pl'oclamatie was onderteekend door
De iu'tttlrali;sC\tie van Z. K. H ..werd gede mmisters 'W. H. de Beaufort (Buiten- l'egeld oif de wet van 26 - ~anuari 1\100
landsche Zaken), Cort van del' Linden (No. 38). Op :23 Janual'i was in d:e Ne(Justitie), . H. Goeman Borgesius (Bin- derlandsche staatscourant de mededeer'lenland'sche Zaken), Roell (m~rine),\ 'ling opgenomen, dat de ,Prins uit het
'pierson (F'inancien), Eland (OQrlog), Mecklenburgsche Staatsverbanet was
C. Lely (Waterstaat, Handel en Nijver- ontheven.
'
heid) en Cremer (Kolonien) ~
" Prins Hendrik, Nederlander gewordel1;
In de Kamel'S werd de mededeeling kwam op den 31sten Januari uit Duitschde or de Voorzitters met plechtlge woor- Iaild terug, en werd in Den Haag ,op
den medegedeeld; in de Tweeete Kamer plechtige wijze ontvangen' door verte-'
in de zittmg van 17 October en in de genwool'digers del' Konmginneil, minis~erste Kamer op 5 November, voor 't ters
enz. De minister van F'll1ancH~n
eerst na 't bekend worden del' vel'loving. spnik den Prins toe, waarbij hij o.m.
Den 20sten December 'kwamen bij <te zeide: I)Wij begl'oeten. thans Uwe Hobg'l'weede Kamer del' 'Staten-Generaal de heid als Bi.'uiaegom van Hare Majesteit
vier wetsontwerpen in, die, in verband 011ze geliefde en llOcgvereerde Kaningin
met het a.s .. huwelijk, waren in gereed- en teve~ls als Nederlandel'''.
heid gebracht, na overleg del' Regeering
Zoowel in, als buiten het Paleis Noorden van den VIce-president van den Raad
van State, jhr. mr. J. W. M. :Schol'er. eiude heerscnte een geestdI:iftige feestVeor de belangen van Prins Hendrik stemming, die weliswaar eeiligszins getrad in deze op Dr. Langfeld, Preside)lt tempeI'd ward d001" het ovel'lijden van
van het Mecklenburgscne Landes-Ge- Z. D. H. den Groothertog van SaxenWeimar-Eisenach, een oom, van H. M.,
richt.
en door het overlijqen van H. M. Konin- .
AlIe vier wetsontwerpen werden, in gin ,Victoria van Engeland, waal' ons
haar geheel, zonder hoofdelijke stem- Hof den l'OUW VOOI' moest aannemen,
l;lling or met bijns algemeene stemmen maar een: en auder belette toch niet,
aangenomen. Zij kwamen op T Januari dat het glol'ierijke dagen waren voor de
1901 biJ de Eerste Kamer in: dth'}: vol- Residentie, wa.arin meer dan eens de
genden dag werden zij in' de afd~lin hechte vel'knochtheid ,van -ons' yolk aal\
gen behandeld, en op 9 Jailu"ari; ·na zeer het Oranje-huis, zich openbaarde.
Korte dl$cus$ie, vQIgde aal1lwming'; ook
hlcl' zonder stemmln8', ,
I '
r

.
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tarleven theoretlsch .verdedlgbaar, en
practisch nlet af te raden is-. Indirecte
lasten worden gem~kkelijk opgebracht.
In een opzlcht, ni.eent spr., is er .eenzijdlgheld van druk en .wel wat betreft
de lasten op de grond- en hulselgenaren.
Deze z'ijn nog altijd te zwaar en daa~
door zijn ook de hutshuren te BatavIa

zeer noos,
Een groot gedeelte der debatten over
de waterletdtngtarteven had aehterwege
kunnen blijven Indlen de raad tiJdig op
de hoogte gesteld was Van de gerlnge
marge tusschen verbruik en aanvoering in de spttsuren. Spr. vraagt maatregelen om net verbruik buiten de
spltsuren op te voeren en denkt daarblj speclaal aan een soepel industrie-

tartet.,

' .

In . de verlaging der rijwielbelasting
heeft spr. zekere politieke kleur meenen
te moeten onderkennen; hiJ hoopt dat
deze'belastlng nu verder met rust gelaten wordt.
Spr. llerhaalt dat het nC?odzakel~jk is
een finandeele politlek ingrootehj.nen
te voeren, waarbij het geheele belastmgstelsel en de noodzaak van lastenverla~
glng in algem~en en onderling verband
beschouwd worden.
V~le' ?~ken' ,vragen nog de aandacht.
Spr.. noemt· al1~reerst den gezondheidsdlenst die eenuitgebreid gebied bestrijkt: dat nog teo weinig betreden is.
.Spr~ . dr~ngt aall

01)

het. instellen

metlisc~l-hygie
, ~ ~~cile cO~Ul1.issie, bijv. bestaalllte \lit
.': den h,\s'pec~eur, in \Vest~Java van

van een plaatselijke

\~den D. V. G. ell de· ll1edische radds..
leden.

In de eerste plaats zal de commissle
'. ·u.aar, verden! hygienische voorzieningen
,hebben te ~treven en, vervolgens naar
.indivldueele ziek~.nzorg voor hen die in
,d~, C.B.Z: .?een pl~ats krijgen~
", 'lte.t. nut van het, ter hand nemen van
.. . "do.ze. ta~.k .weegt zeker op tegen verdere
·lq..step.v~rlaghl.g. .
',-De werkloozenzorgls In de eerste
plaats regeeringszorg, doch spr. acht
,gr90terell steun aan groote gezinnen
iloodzakelijk.
, Met genoegen heeft, spr. gezlen dat
. ,lnrlchting vall sportvelden de aandacht
van B. en W. heeft.
'.' Het st.emt voorts tot verheugenls, dat
;,,·Voor dekampongverbetering. weer een
. bedrag van / 66.000.- kan worden uit. ~ttokken.
'veel ~an nog wOl'den gedaan om het.
~lterlijk ·van. de stad te verbeter~n en
. : 'oqk aantrekkelijk te maken voor de vesUg1ng van Industrleen. In dat opzicht is
...... d'en 'laatsten tljd grooter, initiatief be, '.\' toond maar· toch lijkt spr., in navo~ging
,,;<'V1'ln het Soerabalasche voorbeeld, de in'.'; .-stelling van een "industriel'aad" ge-

wenscht.
;\.

COllull.issie

IOU

moe ten ,be-

...... staan .nit verte-ge1lwoordigers van
'., '; '.handel, industrie, sclleepvaart, mill ..
denstand ~ll (ten mad,
Verdet dlent meer zorg besteed' te worden. aan de inrlchting van stadsparken ;
' .. ') in dlt verband herinnert spr. ~an het
plan van den vorigen leidel' der V. ~.
" fl'actte, dr.. Kramer) b-etr~ftende de mdchting van eell stadsbosch.' .
Spr·.. peveelt vool'ts de opstelling van
. een drlejarl a werkplan voor de gemeen'.. "te aan) wa~rdoor eell systematischer
werkmethode verkregeu wordt. ,
, De pleidooien tot aanstelllng van voll~
, ·wethot.iders beschouwt spr. met zekere
reserv~. .
.
..', Verdere overdraeht van. bevoegdheden
'8in het college van B, en W, llgt in de
lijn der. V.C,~fract1e.
. .. .. Wat . de' regeling der financieele ver• '.: ,h<mdlng. b~t~f~ p.eelt spr. de meening
.. 'Vall den heer Razoux SC~1UltZ..
Zij die zetelverdeeling beplelten op b,a..
.. .J;~" $1s.van:.de getaLsterkte der verschi~~~nde
· .' .. J)evQlkl~gsgroepenj vergeten. da~ de .raad
"... ~~xen~ ~.~n ved·egenwoqrdiging vall:be~
· . l~llgell vormt. H~t. :b?lallg qer kleine
',: ,'Europee~he bevoJkingsgroep,nu, ~Ie In:.>; tus~hen net grootste ,dee~ der belastin.. :- ! gen op'br~ngt" hl. hetl,1estuur der gemeente' Is minstens even groot, zoo niet
grooter, dan,het belang der gl'oote In..
:. heemsche bevolklngsgroep.
Spr. wijdt tell slottenog enkele woor..
~'. den. aan de .gemeentellJke tarieven, die
.hiJover het algemeen niet hoog vindt.
WeI zljn de ,tarleven der Oasmlj. n~g
.·..te. hooS' en spr. \Vijst op hetgeen in an..
dere gemeenten gedaall moest worden
om een oplosslng te berelken, ,
·

De heer Bra u n (Kath.) wijst erop
dat de Katholieke bevolking van. Batavia verontwaardigd is over het felt dat
zij die het derde deel vormt van' de
geheele Europeesche bavolklng, slechts
een vertegenwoordtger in den raad heeft.
De Katholieken zullen hieruit de les,
putten dat zij in den vervotse beter op
hun zaak zullen moeten passen. ~et
vreugde zlet spr. het nleuwe, evenredlge
klesstelsel tegemoet. Verbetering van de
verhouding tusschen de fracties is slechts
te verwachten indien allen op hun beurt
bereid zijn, anderer inzicht te waardeeren, maar zoolang dit nog niet het geval
is, hecht spr. - dit ter weerlegging van
een dpmerklng in het atdeellngsverslag
- toch meer waarde aan het getal dan
aan de kwaliteit der raadsleden.
Ruimere tijd van voo~bereiding, dus
vroegere verstrekking van gemeentebladen, zou in veel opzichten de behandeling del' vraagstukken ten goede komen.
Spr. schaart zich bij nen die B. en \V.
lot brachten voor het financieel beleid.
Nochtans is spr. van oordeel dat de
raminaen . meer dan voorzichtig zijn,
waard~or de potentieele mogelijkheden
tot lastenverlaging aan de aandacht
ontsnappen.
Spr. brengt hulde voor de tact, waarmede de voorzitter het 42-koppig monster, de raad, presideert en ook aan
's burgemeesters werkkracht.
Spr. acht het gewenscht dat de raad
besluit, de regee1
direct te volgen
indien zij besluit tot een duurtetoeslag.
4ing

Bij lastenverlaging zij men bedacht op
verlagingen, die billijke verdeeling brengen.

II et lillflllcieel beleid
De heer H 00 g e n boo 11\ ,0. E. V.)
zal voor zijn fractie speciaal het financiaal gedeelte behandelen.
Spr. meent dat in het voorllggend ontwerp eerder Va\l optimisme dan van pessimisme sprake is, een optimisme waardoor weleens vitale belangen zouden
kUl1l1.en· worden geschaad. De reservepost ad 1 90.000,-- voor eventueele
devaluatie-nadeelen acht de I.E.V.fractle danook zeker niet hoog, waarom
zlj danook de verlaging del' waterleidingtarieven bestreed ult een vermlnderde afschriJvlng op den post voor het
vliegveld.
Moet tot een salaristo~slag overgegaan
worden, dan kost dat ± f 60,000.---:. Aan
verhoogde materiaalp1'ijzen zal op een
som van ± f 140.000.- gerekend moe ten
worden, zoodat . "Olivooriien" minstells
een. bed rag van twee ton zal moeten
bevatten.
.

..

;
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Kathollek Batavia

'.f

Tro.t-s deze sombere ciHers heeft spr.
geen vrees voor den financieelen toestand del' gen~eente. Immers behalve de
conversie zuBen er ook weI enkele andere lichtpunten zijn, die niet dadelijk
ult de beg~ooting blijken.
.
Spr. nieent dat het gouvernement, bij
aBe overdracht van zorgen, de gemeente
wei wat meel' tegemoet kan komen in het
collecteloon voor de opcenten-heffingen.
Spr. ze.gt, te betreuren dat de exorbihooge waarborgsommen voor de waterlelding nog niet. verlaagd zijn.
tan~

Spr. is 'el'nstig teleurgesteld over het
feit dat thans nog altijd de opbrellgst,
van d e n ,
I
l'
benzine-accijl1s
nletbekerid is.
,
Hij vraagt inlichtingell over het lot
van de suggestie. van het gewezen raadslid Van Tijn betreffende de mogelijkheid
om 'zich .te abonneeren op inlichtingen
van het :bevolkingsregister.
'
I

De meening dat de I.E.V...fractie zich
krampachtig aan de bevoegdheden van
den . raad rou willen vastklampen en
niets aan B. en W. \ViI ,ovel'laten, -is niet
juist.
.
,
Veel kleingoed wenscht .de fractie
gaarne in handen van B. en W. te stelLen, maUl' de raad dient in bizondere
gevallen de beslissing te hebben,
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.: :' De v 0 0 r z 1 t t e r onderbreektde
'.' l\l.gemeel1e beschouwingen een oogenbllk
.. :.. oln enkele woorden van afscheid te rich· ~:. tellJ tot .den heer Onnes, die zoo straks
""," de ;vergadering verlaat en binnenkort
voorgoed· nat\r Nederland vertr~kt,
~': )<.~ . D~ heer Onnes is tweemaal .raadslid
. ." g~V(~st, 'in totaal. yijf jaren, Waarvan
,.ongevee.r ander,half. jaar .als wethoudcr.
'~.,;.':~·:.HiJ Is 'e~nsprekelld· voorbeel~ v~n de
:, \-.~ ;onjulstheld van de meening van hen; die
. \ ··djeWeffn dat blj deze vlottende bevolking
'~:' ·:geen .llefdevoor de' stad van in\Vonlng
• ~ r ~ ·kttn besttlan.
De heer qnnes heert an' ... " .dersgetoond, nlet alleen a18 raadslid,
'..;..maar· , ook· in andere soclale lunctles.
.. ~ 'Spr, . wenscht hem en zijn familie het
.~ bes~e,. JA p pia ~ s).
','
.,.:' De heer 0 11 n e s dankt en wenscht
·ookden raad het beste. Hi,) waarschuwt
t.egen een "te wild" omsprlngen met de
,', . flnanclihl. (h 1 1 a. r 1 tel t) en verlaat
~UVOI'in~ de Vi rg\ld9rlnlS,
,,,,.
·• ..r

Spr. zou het op Pl'ijS steBen indien de
zlekteverzekering
voor
ambtenaren
spoedig tot stand kwam.
Hij brengt lot aan .de ~mbtenaren, die
hun taak uitmuntend vervullen ondanks
de scherpe doorvoering del' aanpasslng
bij het gouvernement.
I
Nu Q.e Inkomsten der locale ambtena'ren geliJk gemaaktzijn aan die der
gouvernementsdienul'en dient het gouvernement ook dezelfde voorrechten aan
de eertse categorle te vel'1eenen en daarom heeft 11et spr. verheugd dat te Batavia gepensionneerde locale ambtenal'en op gelljke wijze verpleging bij zlekte
genleten als de gepenslonneerde landsdienaren; deze :regeling zal echter voor
heel {ndie ingevoerd moe ten worden.

. De ClIineesche

II'l/Ntel Handel eri._Nijverheid
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De heel' L t em K h i a m S 0 o 11
is van mecning dat verhooglug van
enkele lasten, waartoe in de vorige ver(Van de N. I. Ver. voor den Rubbergadering besloten is, achterwege . had
handel).
kunnen. blijven indien de begrootmgsopzet nlet beheerscht werd door het oude
spook van vrees voor de onzekere toeOverzicht van het tljdvak 30 Nov'emkomst.
bel' - 5 December 1936.
spreker acht het noodzakelijk dat van
Mar k t 11 0 tee r i n gen.
voordeelen der conversie in de eerste
plaats de grond- en huiselgeuaren zullen moeten protlteeren.
.
Sing~pore
Hij is voor volwaardlge wethouders,
doch tegen de benoeming van een onder...

.burgemeester,
De verhoudlng tusschen de raadsleden
onderling noemt spr. zeer goed.
Hij brengt dank aan de ambtenaren
en noemt het een bewonderenswaardige 30 NoV. '30 W3/ 16 18~~ 31 ~~ 30% 34%
prestatie van B. eil W. om de pe1'soneels- 1 Dec. '30 8n / 16 187/ 111 31% 30% 34%
kosten in enkele jaren van 2 tot 1,2 mil- 2
8'Y16 l8 G/ l l1 3P/16 30% 34
lioen terug te brengen.
3
lJ
aq / 16 18~/111 3P/16 3011 / 1'1 34~~
Er zijn nog altijd te weinig Chinee2che 4
1815/1~ 31"/16 30% 34%
9
lJ
ambtenaren en SPl'. vel'nam dat de 001'93/ 16 19~/111 32% 32
34%
5
"
zaak daarvan schuilt in het feit dat
sollicitanten uit dien kring
B u 1, ten I and s c hem ark ten.
Gedurende de. eerste dagen wareri
toch geen kal1s Londen en New-York prijshoudend,
maar stil, terwijl de noteeringen vrijhebben. Sp1'. vraagt den voorzitter, bij weI gelijk waren aan die van het slot
voorkenr Chineesche sollicitanten te be- del' vorige week.
noemen.
•
Op Vrijdag den 4en Dec. konden de
De heer R a z 0 u x S c h u 1 t z : noteeringen aanmerkelij k verbeteren
Onafhankelijk van de geschiktheid ?
tengevolge van groote vraag van den
De heel' Lie m:
Natuurlijk ! handel en van speculatieve zijde;
(G roo t e p i I a r i tel t).
Londen noteerde dien dag 9 oct. voor
Spr. dringt aa~l op de oprichting van spot!
volkszwembaden, niet a~leen uit hygIeZaterdag was de stemming wederom
nisch oogpunt, m~ar ook te~ werkver- zeer vast waardoor de noteeringen verschaffing.
del' opliepen; New Y'ork kwam dien
De schouwburg .moet lloogig geheel dag voor het eerst boven het niveau van
vernieuwd wor·den. l\fag lwt gepo~l\v ~li~ 19 $ c., nJ. 193/ 16 voor std. Sheets.
hlstorische motieven nJet veranderd
Singapore opende lager dan slot voworden, dan bOijwe mel). een geheal n~eu~ riga weal<" e~~ Bleet vrij lang lusteloos
wen schouwbu~'g op het ~oni.ngsplein. gestel1l4~
Verbetering van wegen en rioleering
Op den laatsten dag van de week
In de oude stad is dringen~ noo~Ug.
sloeg
de stemming evenwel om" waarSpr. bepleit spoedlge Qvern~me ~er
door de noteel'ingen met meer dan
Chlneesche begfa~fpl~ats~n. Hangende
1 $ cept 0~1hoog gingen.
deze kwestie wordt weinig ~an het onderDe· vQorradeJl jn 'Engeland verminhond gedaan, zoodat thans Yank ~chen
derdeJ)
m~t ~.34Q ton~.
cterijen v09rkomen.
spr. beslpjt met woorden van. hulde
Londen Liverpool Totaal
.tot B. en W. voo!' het .schitterende werk, 1 Dec. '36
37.614 t. 51.614 t. 89.228 t.
voor de gemeente-organJ,Satie verrlcht.
39.050 t. 52.518 t. 91.568 t
24 Nov. '36
Hierroede Is de eerste termijn der algemeene beseilonwingen geein~Ugd.
904 t. 2,340 t.
1.436 t.
Atnama
B. en W. zullen ~e volgende week
Dondordag antwoorden,
Na een ko~'tc pauze wordt overg~gaa11
tot de behandellng dtlf
De mfirkt was stU maar va3t. Naar
aanleldlng vun de hoogere Londen en
noteeringen aval1ceel'den de
Bellrijjsbegrooli"ge" New-York
prijzen hiel' op Zaterdag 5 dezer even·
eens en werd een noteering voor JaVt\
std. Sheet bereikt van 34%; Vermelding
Dez-e worden aBe z.h.s. a a 11 g e n 0 - verdlent het groote prijsverschil tus111 e 11.
schen sheets .en crepe, hetwelk bijna 2
Van de dlscussles vermeldell wijhet cent bedraagt (noteering voor crepe op
volgende:
5-12-'36 was 36% cents).
Bij de begl'ooting van het watel'lei~
dingbedrljf bepleit de heer T 11 a mt' 1 n
verI aging van het tuief voor water uit
de hydrantell,
Na eenige discussie zegt de v 0 0 r
De Nederlandsche fiiol'dfabrteken keezit t e r toe, dit te zullen overwegen.
ren een interim-dividend van 3% uit
De heel' Bo 1 sse val n acht het
water voor spol'tvereenigingen tegen 15 aldus .g~lnt Aneta uit den lIaag.
cent per M~ te duur. Een dergelijk tarief
kunnen de vereenigingen voor het be·PUUS-INDEX
sproeien van de veld en In den OostMoesson niet betalen.
Lon den, 9 Dec. (Renter). Hedel"'
De v 0 0 rz 1 t t e r meent dat 168.7. Oistel'en 168.1. 4 Weken geleder
men. niet verder mag gaan, daar zelfs 161.6. 52 \Veken geleden 14'3.3.
het tarief V001' de armste inwonel'S nlet
lager is.

_._.

De heel' Lever t dringt aan op
soepeler toe passing der industrietariev€n ; de v 0 0 l'Z 1 t t e r zegt overweging toe, doch herinuert eraan dat er
totdusver geen klachten zijn binnengekomen.
De beer Bud din g h d e V 0 0 g t
zou de huur voor de watermettrs aIsmede het t.arief VOQl' het plaatsen in den
waterprijs verdisconteerd willen zien.
Dit lijkt wethouder Tan Ya 111 H 0 k
nlet weI mogelijk, doch de zaak zal nagegaan worden.
De heer B 0 iss e v a in vraagt of JJ.
en .W. ~el1 voorst-el denken in te dienen
tot den bouw van minstens een volkszwembUd In 1931, indien de thans gaande
zijnde onderMndeUngen met een reIlectant mochten ,afsprlngen.
De v () <> r zIt tel' antwoordt dat
een dergelij k voorstel aileen gedaan zal
worden indien het partlcul1er initiatief
absoluut in' gebreke blijft.
.
Bij de be:grooting van het s c hOlt \Vbur g bed r ij f vraagt de heer
Van Pee r ot ook de bekleeding van
de vloer vernieuwd zal worden; wethouder Jan s s ~ n antwoordt 00vestigend.
De heerR a z· 0 It X S c' h U 1 t z
zou de kaarsen voor de llooduitgangen
vervangen w1llen· zien door electrisch
lIcht,
" De v 0 0 r Z i t t e r dealt me de
dat dit juist niet mag. In geval vall
brand zou de electrische lelding gestoord
kunnen zijn.
De heel' LIe m wel1scht elk Jaar tien
a twlntlg mille te reserveeren voor den
bouw van een nieuwen schouwbul"g,
waarmede men dan over een Jaar ot
tlen zou kunnen beginnen.
Zijn voorstel wordt niet gest-eund, zoodat 11t~t teruggenomen wordt.

._~_.

__. .'. .

__

n_~-~.- -,~.
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Braun, Kn.yadoe en tiem Khlam Soen,
van den. volgenden inhoud :

De raad del' stadsgemeente B~tavla,
In vergaderlng bijeen op 9 December
1936,
overwegende dat het uitblijven eener
definitieve regeling van de flnancieele
verhoudlng tusschen het land en de
loc:11e ressorten eenernstlg belet-sel
beteekent bij de uitvoering del' ge. meentelijke overheldstaak, mede in
verband met de onzekerheid welke de
bestaande financleele regeling bij de
overdracht ·van landszorg op de locale
ressol'ten oplevert,
verzoekt he.t college van B. en 'If.
met klem el' bij de regeering op aan
te dringen dat ,voornoemde regeling
ten spcedigste haa1' beslag krijge.
De heel' IJ eve r t zegt dat de moUe
weinig toelichting :,behoeft. Uit de debatten is reeds gebleken dat de raad
algemeen het uitblijven van de regeling
betreurt.
i,
.
De v 0 0 r zit t r deelt namens B. en
W. mede dat ook ziJ de onbevredigende
verhouding een ernstlge belemmering
achten om te komen tot een duidelljke
ontwikkelirtg en een intensiveering del'
gemeentetaak.
Het college sluit zich danook volkomen bij de moUe aan.
.
Deze wordt vel'vQlgens z.h.s. a an·
genome n.
I

e

Indlen de gemeente In navolging van
het gouvernement een dUUl'tetoeslag In:ROlltlvrClllg
voert, zou Spl'. willen zien dat hij op
hetzelfde tijdstip ais bij !let land in
wel'king trad,
De heel' Lever t Vl'aagt el1kele In·
De pntslagel1l lmaalldgelders bij ~,en
liChtingenbetreffende de cOlwersie-leeverkeerskeuringsdienstzouden bij proning van zeven millioen die B. en W.
De Jillllllcieele
vlncie of gouvern-ement in dleW3t t~eden,
blijkbaal' in eigen beheer willen uitger'
,
_
hetge-en totdusver echter nietgeschled
Yen.
is. Spr. zegt, dlt ernstig te betreuren.
Wethouder J a 11 s s e.n kan niet veel
llo11dillg
Hij dringt e1' op aan, in de ,begrooting,
zeggen doch verzekert dat de gemeente
evenals bij de landsbegrootlng, ook de
~ gecn ellkel risieo loopt.
cijlers van vorige juren te vermelden.
De v 0 0 r zit t e r deelt mede dat
Het kan onmogelijk waar zijn. dat dit Ingedlend is eell motle, oncterteekend
De' vel'gacterlhg wordt te 11 \mf ge·

eta

Qv~ntolltQ1\J1cheld

\

~ou

schauen,

dOQr do hen·en ~eve~·t, R~uotJ~ SohUlt'~f !31oten.

,

Producten-mcrkten

iIulldelsovcl'zicht
Weeitbericht No. 48 van de Handelsvereenlglng te Batavia

8ingapore
fltlJzeil per plcol, tenzij anders vermeld. Prijsverloop van Uitvoerproducten van 30 Nov. ,tim 5 Dec. 1936~
SUlker, per 100 kg . De Nivas verkocht
!tDec, 0 Dec. 10 Dec.
circa: Superiem' 8.900 ton,
Browns
1.100 ton.
open
slot open
Palembang Robusta: Ek. Bat. Geen sneets spot
~~25Is
32"'3 321/~
zaken, Slot Ready / 13.- nom. Slot
" Januarl
32111t~ 32')f~
32;I!I~
Dec. f 13 ~'2 nom.
,
"
April/ Junt
3'[/~
3l,:!t6 3'2Nj
Damar, Snmatra'" en Pontlanak (ass.
l
Juli/SEpt.
3ll. l\ '; 317 ' 3
:12 7/ U
No, 1, 2, 3, 4, 5) : Sum. AlE ged, f 23.12:;.
., r.o.o Dec.
32/l
:3!11ho 323116
Pont. AlE / 17.- nom. Sum. E ! 10.- Medium blanket"
Oec./Jal1.
:L-' Ii
nom. Pont E. aanb. / 4.50.
31i,'~
:JU/~
Cocoskoeken : t.o.b. aanb, / 2,75 lev. Rolled bark Dec./Jan. 31'''/16
110111. ,
Dec./Ja.n,
Dc mal'kt sloot zeer lnsteloos en openCoprah Java iF. M. S. Export droog
de pl'ijshondend bij daling.
f.6:b.n.n.g.: V1'a.a.g f 9.10 afscheep Dec.
Zwarte Lampol1go Peper: E.k. Batavia.
Londen
Ready ged. l 10.7:J. Slot yr. l 10.60 aanb.
l 10.75. Dec. ged. l 9.a5, l 10.75. Slot: Yr.
<Reute'r-Eastern)
l 10.60 aanb. f 10.75. E,k. 'f. Betong Nov.!
': d
Dec. ged. f 8.80, / 8.90, f 8.95. Slot Dec.
l 10.30 nom. Slot Jan. '37 yr. l 10'.25
l' 8 Dec.
9 Dec.
aanb. f'10.50. .
,
Witte Muntol{ Peper: fob. Bangka
open slot open ;sIo'
not. not. not. not.
gem. Zaken. Slot pec. Yr. f 18.- aanb.
f 18~2. Slot Jan. '37 Yr. f 18.10 aanb. ~ntec.a spot koop.
!)l!tli 93ltaVlr6 glha
/'18.'80.
verk.
!-l"/liJ
9 118
gllt6
.1 Jan.lMrt. koop.
9 1/..
Huiden, Buffel Nat: f 8.-, f 9.-.
verle..
!J'/Itl
91/ 8 I
Koe Nat: f 20.-, f 21.-.
" Ap.rtllJunl kaop.
~P/l
f11t~
Buffel Droog: I f 29.-. II f 20.--.
verle..
9:1/16
9th
III f 18.-.
.. JUUI8ep~. koop.
11 1f t
91/u
Koe Droog: If 71.-, f 72.-. II f 47.--,
verk.
~rv.
~Y;1i6
f 50.-. III f 43.-, f 45.-.
Oct./De,c koop.
n,;\
9 1h
Geitevellen (basis 35 Kg. per 100 stJ
verk.
~)l/3
93lta
per stuk: I f 1.07~2, f 1.10. II f 0.70,
.De ~n~r~t QP~l1cte ~tll en prifshoudend
j 0.71.
01 flauwde l:;\t?\' ~1f onder de verkooSchapevellen pel~ stuk: (basi~ ~O ~g~
ptm, dl~ NN·Qo.rzaakt werden doOl' de
per 100 stJ I f 0.60, 1 0.62~2.. It f Q.2~,
gel'uchtl3i, ten aunzien van een bee:iu'4
f 0.30.
- . ..
.
diging ~er constitntioneele crisis, De
Cacao: vraag I 18.-:.
markt sloot zwak, doch de ~{fai'(o \Va.s
Java-Rijst: Klo-e\varan -HuHlJ\' lloeloe goed.
.
I
,A
aanb. f 3.50 lev. O~Q: ;36 £1'. wagon Krawanglijn.
N' , w Y 0 r k, "L'; j,
Grondnoten, Cherbon, gepeld: Fob.
aanb. f G.- lev. Jan:/Febr. .
" .
I

I .. ~

_.

=

(Reutar-Elsternl : ;'i;;:'~'-

Rubbei', pel'

% kg:.

~

8Dec.

0 Dec.

ia v a-m ark t, .Qe markt was stir
1 U. n.m. 4 n.\).m.
maar vast. Nt'l'al' ~anleidlng van de hO(l- Of~~ .spot tOO?
201!~
2Cll / 11
,Iel'e Londen en New- York not~ering~n 3beet.s 6yOt koop.
tC'!ltl
19
a vanceerden de prijzen hier QP ~aterd\lg
verk.
H)"1t6
191116
t>
Jan,/Mrt, kOOD.
5 dezer eveneens en w~r<l eeu note~ring
1 N t6
I~
to
AprJJunl koop.
voor . Java Std. Sheets ber~il~t van 3'\~4 .
1~~"1t6
181~1t6
"Ufi.
H,:\ 1<1
191h8
Vermeldlng vel'(iien,t het groQte prijs..
'/erschil tusschen s~wets en cr~pel n~t ..
De markt was zwak ge-stemd.
welk bijna 2 cent ~9,raa,g~ (l1,Qte,wln!!
voo1' crepe 01> &-I~-'a5 36% oents) ..
Blotnoteerlngen. . ' '
I

Singapore

. a Dec.
..;'eet, spot \oop.
vUk.
Sheet$ Apr.l,Ju 111 taoP.
'Jerk.

oDec.

19:J1t6

19
H')I/16

19'!td

13D!tlJ

I ~)\/ III
1~!,'>, 16

I~;l 1111

. De markt was stll.
30 Nov. '30 813/1~
1 Dec, '36 3 13/ J"
8,s/1"
2
"
8'3/16
3
"

4

"

5

"

9

9~/a

18% 31% 301~ 34%
18'/18 311/-l 30% 34%
189/ 1t, 3P/ a 30% 34
18 / 11 31'/111 3UtL / 1i 3-lY-,
181S/ 16 3P/l a 30% 34%
HP/lO 32% 32
34%
9

PEPER.

London.
(Reuter-Eastern)
8Dec.

oDec.

..

I
ii', I' ,#i
~WlUt~ Btngl\pore elf.
Taploca:
r
,
Londen Dec.! Jan,
3
aanb. 3 aan}).
Ii'luke ft. Fltlke I 5.--,
Nitte Muntok elf.
Sifting -.
Londen Jan./Mrt. 51/!Iaanb. 51/ s .•nMpr.
Seeds A. f 4.80, f 5.-.
~'warta LampolIg cU,
Pearl A. f 5.10, f 5.25.
Londen .Jan./Mrt. 3 ged.lverk. 3. aanb.
Fabrieks meel G. L. T. Kwal. f 3.30,
13.60.
, TIN
B. III mee1/1.35. i
Londen
Citronella Olie, per kg. 1 nct drum
l85 pct. geraniool)-: Ready ged. f 1.30,
<Heuter-E1.\stern)
/ 1.27~2, I 1.30, f 1.2'1%, f 1.25, f 1.27%.
8Dec. 9 Dec.
S-lot Yr. f 1.27~2 aanb. f 1.30. Nov./Dec.
233
ged. I 1.30. Dec. ged. f 1.30, f 1.27%, Hamldo,~-atdoenlngen 230 1 '~
aanb.
vr.
l 1.25, f 1.27~2. Slob Yr. f 1.27~2 aanb.
230 1/ .
233
f 1.30. Jan./Mrt. '37 ged. f 1.2n2, f 1.30, S-mnd8.,-lev~l'lng P. to·. ged./verk.
ged./verk.
l 1.27~2, f 1.25, f 1.27~2. Slot V~. f 1.2n~
aunb. f 1.30. Jan./Junl '37 ged. f 1.27~2,
UOUD.
f 1.30, 1.27 ~2, f 1.25, f 1.27~2. Slot vr.
l 1.27~2 aanb. f 1.30. Jull/Dec. '37 ged.
Lon den, 9 Dec. (Reuter-{t~ast ..
I 1.25. Slot yr. /1,25 aanb. f 1.2n2. Jan.! ern). Openmarktprijs in staven fljn peJ:
Dec. '37 ged. f 1.25. Slot Yr. f 1.25, aanb. oz. 7.1.9.
f 1.30 .
ZILVE&
Tin, ~r 100 kg. : t I 193.45.
. Thee, per ~~ kg.:. Het aanbod gedu..
Lon den, 9 Dec. (Reutel'-East..
l'ende de afgeloopen week was weer iets ern). Cash 2P/16 en tel'mijn 2P/18. Spegrooter, de verschil1ende soorten waren 'culanten verkochten en China kocht.
&'000 vertegenwoordigd, terwijl de kwa- De markt was stil en pl'ijshondend. No.
liteit onregelmat;ig was, over het geheel vaststelling van den koers traden ge·
genomen was het aanbod minder alge- dngc" omzetten op den vool'grond op
meen, terwijl de' prijzen zoo goed als 1/16 lagel'en koers. De markt sloot lusgeen verandering vel·toonden.
taloos in afwachting van de bel'ichten
Onderstaande prijzen verstaan zich op uit Engeland.
.f!.
basis: "extra-uitvoerrecht voor verkooB 0 mba y, 9 Dec. (Reuter-Eastern>.
pers-rekening".
C~sh 52 rupees 2 annas. Verrekening
Oranje Peceo Uijnste 42%-45 nom. medio Januari 52 rupees 3 annas. Verrekening medio Febl'uarl 52 rupees 5
Uijne 4q~-42 "
annas. De markt vertoonde geen enkele
(gew.
40-41"
tendens.
Pecco
38~~-39~~ "
Pecco Souchong ell
New Y 0 r k, 9 Dec. (Reuter..
Souchong
37~~-39
"
Eastern).
45.
(fijnste 44-~6¥J" \
Broken Oranje
COPRAH
Pecco
(fijne
~9-43"
(gew.
37-38% "
Lon dell, 9 Dec. (Reuter-EastBrokenPecco
36Y2-37Ya "
ern). Dec.-versch. 21.5,- midpr.
Broken Tea
36%-.37 "
Fannings
36%-37 "
TAR\V&
stot
35~~--36
"
/

r

.

•

DE MARK'r 'rE SOERABi\JA

Chi c ago, 9 Dec. (Reuter-East..
ern). Dec.-verscheping 123.

KA'fOEN
S 0 era b a j a, 10 Dec. (Aneta). De
tweedehands suikermarkt bleet onver..
New Y 0 r k, 9 Dec . (Aneta).
anderd en stU.
De Nivas verkocht VOor export 800 tons Dec.-vel'sch. _!~.51.
superieur en 500 tons browns; voor conM.i\lS
3umptie 1359 tons superieur.
,··_·'····f·;lt~
Rubbersheets 35% vraag.
B u e nOs Air e s, 9 Dec. (Ane..
Cr~pe 37. vraag.
taL ~"air average . quality (slotnotee..
De markt was kahn.
ring In papleren pesos) per 100 kg. nec.
Koftle 17.12 vraag, 17.25 ·llllnhod.
levering ij,7·1.
.. __ .,_._,
.•~_.:_. .
De m~ukt was stU.
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De Hongaren In Rotterdam

~port en W~dstrlJden
-------:----------- ..-...-------_.

Sloa~ Nederlondsch Bondselftol met 1 - 0
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Biljurten
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Voetbal in , Enqelond

PELLEI{AAN DE BESTE VAN -r VEIJD

eerste en eenlge doelpunt

Glsteren speelde het Nederlandsche scorend, Het spel is nu 25 minuten oud
Reuter seint ons uit Louden de ultsla- .bcndselttal een spannende wedstrijd te- en de heftige aanvallen van weerszijgen del' Zaterdag 5 Dec. gespeelde wed- gen het Hongaarsche elf tal, dat in na- den guan over in een meer overlegd en
genoeg dezeltde opstelling speelde als gelijkopgaand .spel, waarbij Pellekaan
llcuk ongeslagen Kumpicen strijden:
tegen het Britsche nattonale elftal. eens van 25 meter een onverwacht en
Slechts drle spelers bleken te zijn ver- kethard sehot op doe 1 lost, dat Szabo
The: League
Gisteren had de finale plaats om het
vangen, maar de Hongaarsche manager echter weet te houden.
Kampluenschap van Batavia eerste klasverzekerde dat het elf tal absoluut gese.
EEUSTE, 1>IVISIE
Itlkwaardlg' was arm het team dat tegen
Verrier dient genoteerd een schitteEngeland met 2-6 verloren heert,
rend door Vrauwdeunt opgebrachte hal
Arsenal - Manchester City
1-3
De heel' Beuk wist zijn belde partijen
diedoor Bakhuys met een geweldig hard
Bolten wanderers ! - Chelsea 2-1
te winnen, zoodat hij ongeslagen dit tourDe
uitslag,
1-0
voor
Hongarije,
bewijst
schot
net over geschoten wordt,
4-0
Brentford- Portsmouth
tooi heeft gewonnen. In zijn laatste parweI dat el' fraai veetbal te zien is gegeDe t\veede , helft" was teleurstellend,
Derby County - Leeds U
5-3
tij, tegen '1'. L. Ooan, was Beuk bijzonder
1-1 ' ven, In de eerste helft was Nederland daar het bonds-elftal mindel' was. \VelisEverton - Stoke City
goed op cIreef : hij maakte een moyenne
lets sterkel', vooral dank zij het uitstewaal' waren de Hong,aren in dez.e helft
Huddersfield T - Charlton A 1-2
vall 25.00 t
kende spel van l Vrauwdeunt, het goede betel', maar voor doel bleken zij absoluut
Manchester U }- Birmingham 1-2
spel van De Bock en het prima spel van onproductief door peuterig passeeren en
3-2
Preston N E - W Brom A
De uitslagen luiden :
Pellekaan, die de beste van het veld
1-0
Sheffield W - Middlesbro'
volkomen schotleosheid.
was.
5-1
'Sunderland - Grimsby 'f
carbo brtn. h.s. moy.
Over het spel del' Hollanders valt niet
2--0
W'hampton W - Liverpool
de Calonne
43
6.97
36
300
lIet spelverIoOl) veel te zeggen. Slecht,s eens werd een
43
6.55
282
36
T. L. Ooan
gevaarlijke situatie voor het Hongaar'fWEEDE DIVISIE
Beuk
27
58 11.11
300
De wedstrijd begint met eell' feUe Ne- sehe doe! geschap-en. Het p1'achtschot
8.18
27
34
221
T. K. San
1-3
Aston Villa - Leicester City
derlandsche aanval. Vrauwdeunt geeft van Bakhuys werd echter doer Szabo al
58
38
7.89
de Calonne
300
2-1
Bradford C - West Ham U
een voorzet, die de linksbuiten Linssen vallende schitterend gestopt.
7.80
38
300
'l'. K. San
36
Burnley - Bradford
2-2
van Feyenoord over schiet.
Beuk
72 25.00
12
300
1-1
Over de
Chesterfield - Bury
23
12
8.66
'f. L. Ooan
104
1-0
Coventry C - Tottenham H
Direct daarop voI.gt een Hongaarsche
presta ties tIer spelers
1-1
Doncaster R - Sheffield U
doorbraak, be.sloten met een scherp
De eindstand luidt:
1-0
Fulham - Barnsley
schot dat door Van Male gehouden
2-0
wordt.
kan het. volgende gezegd worden:
Nottingham F - Blackb'n R
gsp. gw. rm. ptn. h.s. argo
1-3
Plymouth A - Blackpool
moy.
Dan tl'ekt Nederland weer ten aanval.
Pellekaan was de beste van het veld,
2-0
S'hampton - Newcastle U
Beuk
6 6
12 75 15.95
Mooi samenspelend wordt de bal naar niet, aIleen door zijn subliem spel maar
Swansea T - Norwich City
2-1
de Calonne 6 2 1 5 58 7.53
het Hongaarsche doel gebracht en de ook--doOl' zijn taaie volhouden tot het
'f. K. San
2
door Vrauwdeunt keihard' ingezette bal einde tee. De Hollandsche verdedigillg
6
1
5
37 6.34
DERDE DIVISIE
T. L. Ooan 6
1
2 41
kan door den Hongaarschen keeper, 'was uitstekeild. Vool'al Van Stokken gaf
7.15
Szabo, nog maar net corner gestompt een uitstekende' partij ten beste. De
Zuid. Sectie
~w0rdell.
.
Na ufIoop del' wedstrijden vcerde de
tweede hack, Cuyten van N. E. C., was
"-ldershot - L"uton Town
2-3
heel' A. Peters, voorzitter van de B. V.
iets
minder.
I
Bourne.mouth - Queen's P R
3-1
"Entre Nous", het woord. Hij memoreerde
Uit een pracht-pass van Pellekaan
Brighton
&
H
Bristol
City
2-0
het goede verlcop doer wedstrijaen waarschept Vrauwdeunt dan een vcol'zet naa1'
Van Heel gaf afwisselend goed spel met
Bristol Rovers - Exeter City 4-2
na. hij den heel' Nederburgh, die een beBakhuys, die keihard na~st schiet.
l€elijke inzinkingen te zien.
Gillingham
Walsall
2-2
ker voor deze wedstrijden had beschikWilders en Pellekaan blijven op.,stuwen
De center-half Wilders was geed voorMillwall - Cryst.al Palace
3-0
baar gesteld, verzocht dezen beker aan
en geven de voorhoede volop werk. De zoover het betreft het voeden vari de
Newport
C
Clapton
Orient
1-1
den winnaar uit te reiken.
.
s.anvallen van Bakhuys en 'zijn man- voorhoede. Eenmaal gepasseerd, bleek hij
Northampton rr - Reading
2-1
netjes hebben echter ge:en succes. Dit is zich zeer slecht te kunnen herstellen.
2:..J3
Southend U - Nott.s County
Alvorens de heel' ,Ned-erburgh hlertoe
voor een niet gering- deel te wijten aan Al met al blijft hij zeer zeker mindel'
Swindon T - Cardiff City
4--2
overging gaf hij een beschouwing over
den linksbinnen Van <lerTuYll (Hermes dan Anderiessen in geeden vorm.
Watford - Torquay United
4-0
het verloep van de wedstrijden. VervolD. V. S.) die eell volkomen mislukking
Van Male was goed, evenals Bakhuys,
gens overhandigde hij den beker' aan
ble,ek.
VERDE DIVISIE
die
echter niet zoo opviel als andel'S.
,.6en Kampioen en sprak daarbij de heop
Linssen speelde e,en actieve partij. Hij
, nit, dat de heel' Beuk het volgend jaar
De ~.egenaanvallen van He~1garije wa- pracht goed op, maar kan blijkbaar
Noord Sectie
dezen beker wederom mag winnen maar
ren buitengewoon snel, doch de afwer- geen goede voorzetten geven. Deze imAccrington S - Ban-ow
5-0
dan inet een moyenne van 30. Daarna
king VOOr het doel was slecht door te mel'S zijn steeds te scherp en komen
Darlington -..:. Tranmere R
3-2
overhandlgde de heel' Peters aan de heekort spel.
claardoor in de handen van den keeper
Gateshead
:.SoUthPOlt
5-4
Ien Beuk en de Calonne ieder een plaDeschotleosheid del' Hongarell viel terecht.
Hull City - Hartlepools U
1-0
quette. Hij sprak tevens een woord van
des temeer opomdat hun veldtechniek
Lin-coln City - York City
3-1
w~1al'deering uit voor de aan\vezigheid
Pellekaan staat ongetwijfeld hooger
bewonceren3waardig was en hun positie- c1,a n Pauwe.
New Brighton - Carlisle U
1-1
van den heel' Crasborn, voorzitter van
spel ,onovertroffen.
,',
Oldham Athletic - Rochdale
3-0
denJ. B. B., van den heel' Kok, eere-lid
Het spel del' Hongaren was karakPort Vale - 'Chester
4-0
van den J. B. B., en van den heel' NederNa een Nederlai1dsche aarwal, waarbij teristiek door het zuivere positiespel en
Rotherham U - Crewe' A
3-2
burgh. Voorts dankte hij den heel' KesDe Bo'ck over schiet, trapt de keeper de het opvallend laag passeeren van den
steckport C - Mansfield T
3-1
seIer van cafe Trianon voor de g'oede'
bal ver 't veld in. De bal belandtbij den tal. Hun verbazillgwekkende onmacht
0-2
zorg, besteed aan het spelmaterieel, en , Wrexham - Halifax Town
Honga::uschen rechtsb~llten Sas, die er tot doelpunten maakt echter het gunden wedstrijdleider, den heel' Koster,
pijlsnel vandoor gaat eil keihard op doel stige oordeel over het spel del' Engelvoor de vlotte regeling del' wedstrijden.
schiet. Van Male vangt at vaUende de sehen en de 2-6 nederlaag del' Honga,Scottish League
Tot slot memoreerde hij nog, dat van
bal, maar dan schiet Cseh toe en hij l'en begrijpelijk.
de 8 gespeelde personeele KampioenScheidsl'€chter, Boekman leidde betrapt de bal uit van Male's handen in
EEUSTE DlVlsn~
schapswertijden in 1936 er 7 door
het doel, hiermee het
hool'lijk.
'
Arbroath - Third Lanark
4-1
"Entre Nous" zijn gewonnen, een presClyde - st. Johnstone
2--0
tatie die zeker afzonderlijke vermelding
Dundee - Hibernians
3-1
vel'dient.
Falkirk - Celtic
' 0-3
maken. \VanneCl: de weel'semstandigIi'rallsche ; Ovcr,vinning
Hearts
Rangers
5--2
Na afloop bleef men onder een gezelhe den, verbeteren znllen zij opnieuw verKilmarnock - Hamilton A
'2~2
l:ge kont nog geruimen tijd bijeen.
trekken.
Motherwell - Dunfermline A
Gisteren had een wedstrijd plailts tusuitgesteld, terrein ongeschikt schen een combinatie-elftal van Vios/
Pal'tick '11l1stle - st. Minen' 3-1
Justitie en een team, samengesteld uit de
!(orjbal
Queen of -South - Albion R
5-2
led,en del"' bemanning van den in de haDe nieuwe gel'e~elde lnchtlijn SHiltQneen's Park - Aberdeen
1-1
ven van Tandjong-Prlok li~'genden
F'ranschen krniser "Lamothe Picqnet". gal't-Marseille-Burgos-Salamanea - Lis'l'WEEDE D1VISIE
De gas ten wonnen den wedstrijd met sabon zal binnenkm't worden g~opend,
I{anlpioenswc((sb'ijdcn te
seint Transocean dll. 8 Dec. uit Berlijn.
7-11
, Airdrieoni::ms - st. Beflliuds
Batavia
(uitgest. wegens groote sneeuwval)
--",.
Op deze nieuwe lijn zuBen wekelijks
NEDIUUJi\ND - 1l0NGtUUJE
VAN DEN NED. IND. !{OUFBI\L BON»
dde vluchten in beide richtingen \V01'Brechin CIty - Alloa
4---:.3
Cowdenbeath - Forfar Ath
_ 7-1
Naar Aneta uit Den Haag scint, zal den gemaakt.. Deze tlienst komt in de
Op 24, 25, 26 ell 27 Decembel' zullen te
de ~1ohi a.s. Zaterdagmiddag van 3 U. plaats van de vroegere Hjn stUUgartDumbarton -- Stenhousem't'- .
Batavia op't Hercnles-terrein Deca
Gelleve-Marsei~le-Bal'celona-l\{adl'id.
uitgest.eld, terre'n ongeschikt 30 tot 3 u. 50 een nabeschouwing van
Park interstedelijke Korfbalwedstrijden
den
heel'
C.
J.
Groothoff
over
den
Eas~ Fife - East Stirling
5~1
gespeeld worden.
i
I1EYlUANS EN: SI.UJTEU
voetbalwedst-l'ijd Nederland' - Hongurije
Edinbm'gh City -= Montrose
2-3
Evel.lals 'andere jaren organiseert de
uitzendel,l.
..
King's Park - Ayr United
2-6
Ned. Ind. Korfbal Bond kampioensDe sportvliegers Heymans en Sluiter
Leith Athletic - Dundee U
2-2
wedstrijden. Na Bandoeng, Soerabaja
bereikten gisteren te 15.55 uul' Parijs,
VO}~'.rBAL IN CIU~RIBON
Morton - Raith Rovers
uitgesteld,
en Semaral1g is het ditmaal Batavia, die
seint neuter' van daar.
terrein ongeschikt.
als gastileer fungeeren zat
.
In de con~p.etfUe van den V. C. O. werden de volgende wedstrijden gespeeld
CAM8lUDGE SIJAA'l' OXFORD
Ingeschreven hebben: de, Oost-Java,
met de daamchter vermelde uitslagen :
ME'!' 6-5
de Malangsche, Djocjasche, Bandeengsche en Bataviasche Korfbal-Bond.
,2-3
P. S. C. 2 -- O. Z. C.
Deze te Twickanham gespeelde doelAlle wedstrijden (een tientaD zullen. puntenrijke wedstrijd tusschen CamP.' S. C. 1 - Vogel
0-5
De 10 }(. ,1\1. .\Vcgwedstrijt1
op
het Herculesterrein
(Deca-Park) bridge en Oxford werd bijgewoond door
.....
worden gespeeld.
25.000 toeschouwers en liet aan span'Vijzig'ing van het traject
ning niets te wenschen over, ook in de Lltc1ltv'aart
tweede helft, hoewel alle doelpunten
Wij vernemen nader, d.:lt het tl'aject
gescoord werden in de eerste speelC,';cket
voel" den op 20 December a.s. d001' de
helft I
1 N. LA. U. uitgeschreven 10 km. wegwedOxford maakte het eerste doelpunt, Jean l\IerUloz, nog nit.~t terce it strijd in verband met het bekende overmaar reeds kort ctaarop resulteerden
In
Hoewel vele schepen en vliegtuigen de weg-envel eenigszins is gewijzigcL
Scnsationcele 'overwinnillg twee
schitterend opgezette aanvallen zee af-zochten langs de route, die Mer- pJaats van na de Sluisbl'ug den Roomvan Cambridge in evenzoovele doel- moz genomen heeft voor zijn voorgeno- schen Kerkweg te volgen, zullen de deelvan Ellgehuul
punten.
men oversteek van de Zuidelijke Atlan- nemers bij de Slnisbrug, den CitadelOxford was het meest In den aanval tische Oceaan, is nog steeds geen spoor \\!eg volgen, zoodat de route wordt:
AUS'fRAIJI~ GESLAGEN
NA' co)\ren drank sterk op. Hiervan maakte ,gevonden van: de "Croix de Sud" die,
l)LEET FALEN VAN BATTING 'l'EAM
Cambridge echter handig gebruik door zooals men weet, op 850 km van Dakar
start em 7.30 nul' vm. B. V. C.-clubtIit
Brisbane
s e i n t onverwachte doorbraken die zeer ge- seinde, dat een del" vier motoren niet hu~s - Koningsplein Zuid - Kebon
Birih - Tanah Abang \Vest - RijswijkAneta,
dat Engeland in vaarlijk waren.
meer llep.
De aanvallen van Oxford stuitten ge-'
straat - Noo1'dwijk - Sluisbrug - Cide
eerste
tes'tmatcn
tadelweg tot ingang Fl'ombergpark bi}'
DE ROSEMAYERS'
Australia heeft gesla~ regeld af op het backstel van Camoverweg - Fromb-ergpal'k - Koningsg e n
met 'n i e t
min d e r bridge dat uitstekend combin,eel·de in
tegenstelling met de Oxfordbacks die
De com'em' Rosemayer en zijn vrouw, plein Nocl'd - Koningsplein Westdan
322 run s.
dikwijls slechts redding konden bren- Elly Beinhorn, op weg naar !{aapstad, Koningsplein Zuili - tot aan Gemeente
De l1ederlaag was te wijten aan het gen door de bal offside te werken. Als al'l'iveel'den: heden via Assoean te Khar- Secl'etarie - links af naal' de racebaan
algeheel falen del' Australiers die niet eenlge verontsch}1ldiging zou aange- toem. Heden Is het sportieve echtpaal' - deze op de trainingsba::m op de rechmeer dan 58 runs maakten. Don Brad- voerd kunnen worden het door den, re- wedel' vertrokken naar Juba via Mala-. terhand volgen - elndpnnt voor de tribune op het raceterrein.
man was uit voor 0 1 Het bowlen van gen moeilijk te bespelen terrein, waar kat
Allen was, in verband met het z<.lchte de zware Oxfordbacks uiteraard veel
Behalve de doer de ficma Gerritsen
PERAUD EN DENIS TERUG
wicket, onbesp-eelbaar. Hij nam 5 last van hadden. '
Overigens hebben zij altijd superieur
& Vall Kempen en de firma. Olislaeger
wickets voor 36 runs, en Voce 4 voor 16.
De Fransche vliegers Pel'aud en Denis & Co. uitgeleofde prijzen, we1'd bovenStellig is in geen jaren zulk een merk- spel te zlel1 gegeven en het uitvallen
waardiga uit·s}ag bereikt, temeer ver- van een dler backs heeft altijd een ge- hebben het slechts tot Tnni~ gebracht dien door de firma Khouw & LIe eel1
wonderlijk, wijl de Britten tot dusver In duchte ver~wakking van de Oxfor~ploeg vanwaar Zij naar Parijs tel'ugkeer,gen, 'beker beschikbaal' gesteld, terwij! uitel'Australia geen bljzonder schltterend beteekend'. Men mL$te Pl'1ns, Obolensky omdat .slechte weersomstandlghed~neen aard ook de N. I. A. V. een prij$ heeft
VQ01'tzett~n v~n de vlucht QnmogellJk ult'ijeloofd.
zeer In het veld.
I
flaum' ~loe8ell,
I

I

.
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Off.' Berichten

Uit de Provincie
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Infanterie

Sockahoemi
Regentschapsraad

Opvullende schotlooslreld der Honguren '

I

Kampioenschop von
Batavia

Bt-AD.

De leden van den Soekaboemischen
Regentschapsraad zijn opgeroepcn om
op 21 December a.s, de begrootiugs-vergadering bij te wonen. De gewone dlenst
sluit met een bed rag van f 207.256.-,
terwl]l de buitengewone dienst sluit met
f 5801.
Restauratle Godshulzcn
I

Met de restauratie van de R. K. Kerk
te Soekaboemi is men nu nog druk bezig. Bambce-stellages zijn tegen het gebouw opgerlcht, waaroo ververs aan de
kerk een nieuwe kleu~ geven, Wat de
restauratts van de moskee betreft, dit
bedehuls heeft nu drie nieuwe minaretten gekregen. De tot:.lle kosten heblJen
ruim zesdlliz-cnd gulden bedragen, welke
voor een groot deel bestreden werden uit,
de moskeekas. Het geheel geeft thans
een imposant gezicht.
Bllugalow-bedl'ijf
Goe'l1oeng

SHoe

Een kleine 10 Km. van Soekaboemi
ligt het mooie en bekende meer Sitoe
Ooenoeng. Was l<ortgeleden de weg daal'heen nog niet per auto bereikbaar, thans
kan men, dank zij den heel' Bartels, het
meer per auto bereiken. Deze voortvarende man heeft daar een paar bungalows gebouwd, waarin men graag een
paal' weken wil verblijven. De heel' Bartels heeft via de boschre~erve een eigcn
weg aangelegd. Voor vacantie-gangers
is cen bezoek alleszins aanbevolen.

Cheribon
De I1nwelijksfeesten
Het comite voor de viering van het
a.s. huwelijk van Prinses Juliana heeIt
voor Cheribon het volgende programma
samengesteld van feestelij kheden, hetwelk eventueel nog gewijzigd zal worden.

Met ingang' van 22 December 1£>36 benoemd
tot onderluttenant de adjudanten-onderofficier instructeur J. H. VAN OEVEREN, met
verlof in Nederland en '1'. OOSTERHUIS,
bij het IXe bataljon te Tjimahi; de adjudanten-onderotricter .admuustrateur C. T.
RUCHTIE, bij het IIe depotbataljon te Poerworcdjo, H. ~I. VAN MEETEREN, bij het
subsistentenkader i te Soerabaja, en J.
BOOMSMA, bij de VIe afdeeling mitrallleurs en inranteriegeschut te Malang;
Jaatst.genoemde is overgeplaatst naar het
XIXe bataljon te Malang, terwijl de overtgen bij hun korps blijven Ingedeeld,
Overgeptaatst van het subsistentenkader
te Soerabaja naar het korps Prajcda op Bali, detachernent te otanjar, de 2e luitenant
J. 1". BROESE VAN GROENOU.
Wegens zesjarigen onatgebroken dienst in
Nederlandsch-Jndle
acht maanden verlor
naar Europa verleerid, met, ingang van 16
Augustus 1937 aan de kapiteins H. W. VAN
OIJEN, in garnizoen te Bandoeng, en G. J.
BEKKER8, in garnizoen te 'I'jimahi ; met
ingang van 1 Maart 1937 aan. d.·C'n len luitenant W. G. STIELTJES, in garnizoen te
Rellgat en aan den ondel"luitellant H. J.
VAN DEIJZEN, ill garnizoen te Bandoeng;
met ingang van 1 April 1937 nan den len
luitenant H. A. J. DUCHATEAU, in garni":
zoen te Palemballg en weg'cns achtjarigen.
onaf,gebroken diellst in Nederlandsch-rndie .
tien maanden verlo! 11aar Europa verleeEd,
met ingang van 16 Juni 1937 aan den kapitein F. H. p. TAATGEN, in garnizoen t\)
Malang./
Justitie
tot Inspecteur bij de Arbeidsinspectie mr. A. H. KRAMP, ambtenaar bul~
toen werkelijken ,dienst, U. Inspecteur bij de
Arbeidsinspectie.
Wegens zesjarigen dienst acht maanden
verlot naar Europa verleend: aan L. F. CAVALJE, Immigratie-ambtenaar lste klasse'
te Medan, met bepaling, dat hij zijne be·
trekking zal u'cderleggen op 16 Juni 1937,
Met ingang' van den dag waarop hij van
buitenlandsch verlot zal zijn teruggekeerd,
tel' beschikking gesteld van den voorzitter
van den landraden te' Palembal1g c.a. ml'.
H. J. G. H. VON MET'ZSCH~ ~aatstelijk
ambtenaar tel' b'eschikkil1g van den. Yoorzittel' van de landraden te Magelang c.a.
Herbe~lOemd

ECOllomische Zaken
Verleend wegens zesjal'igen di-el ht acht
maan-den verlo! naar Europa aan ir. W. J.
TIMMER, 'landbouwcollsulent voor rTimor
en OnderlloorighedEm. met bepaling, dat hij
zijne b'etrekking zal nederleggen op 16 I<'ebr.
1937.

Don del' d a g, 7 Jan u a ria. s.
Zullen' de volgende godsdienstQefeningen worden gehouden: 7 uur V.m.
Katholieke I<erk ; 9 unr v.m. Protestantsehe Kerken 12 uur m. Moskee Kaboepaten.
10,30 uur v.m. optecht vanuit den
Kraton Kanoman.
4 UUl' n.m. Volksfeesten.
4 uur n.m. Bloemencorso.

Billllcnlalldsch Bestuur

Scheepsberichtell

Volksgezond heht

Benoemd tot adspirallt-controleul' O. K. L.
FELGER, bij Minist'2l'ieele beschikking tel'
beschikking gesteld van den GouverneurGeneraal om 00 worden benoemd tot die
betrekking, met bepalillg, dat hij wordt Ige~
plaatst in het gouvel'nement A-tjeh.
.
B'cnoemd tot controleur F. R. O. STELLER, ambtenaar terugverwacht van bul.
tenlandsch verlo!, laatstelijk die betrekking
bekleed hebbende, met b'ap'aling, dat hij
wordt geplaatst in de residentie ZUideren Oostel'afdeeling van Bomeo.
Wegens zesjal'igen dienst acht maanden
V r ij d a g, 8 Jan 11 a l' I a. S. :
verlof naar Europa verl'eend aan den secre8 UUl" v.m. schoolfeesten en kinder- taris
del' residentie Westera!deeling van
Borneo A. TWEHDA rue~ bepalil1l;5, dat hlj
optccht.
'
zijne betrekkirig zal nedel'leggen op 16 JuU
8~11 Zeil- en roeiwedstrijden. '
1937.
4 uur n.111. volksfeesten.
Eervol ol!tslagen uit 's. Lands dienst, op
4 - 5,30 uul' n.m. bioscoopvoorstelling verzcek, gerekend van ultimo Janual'i 1934,
mevrouw S. L. DEBRICHY geboren DE
voal" kinderen.
GROOT, ambtenares buiten W'crkelijkcll
6 uur n.111. Chineesche optocht.
dienst, laatstelijk commies-redacteur bij het
Departement.
.
Z ate r d a g', 9 Jan u a ria. S. :
Bencemd tot adspirant controleur F. E.
OHLENROTH, bij Ministel'ieel~ b'cschikking
8 -- 11 uur v.m. voortzetting roei-, zeil- tel' beschikking gesteld van den Gouveren pr.auwwedstrijden in de haven.
neur-Generaal om te worden benoemd tot
8 -- 11 um' V.Ill. bioscoopvoo1'stelling die betrekking, met bepaling, dat hij wordt
geplaatst
in de provinci'c Midden-Java.
VOOI' de kinderen, wajangvool'stelJingen
('n poppekast.
G~nel'ale Staf
4 UUl· 11.111. volksfeesten.
Blijkens
bericht
van het Departement van
5 uur n.m. vetel'anenvoetbalwcdstl"ijd
Kolol!ien zullen de majoors van den Stat A.
(gecostumeerd) .
STHUYVENBERG en R. 13AKKEHS met
9 nul' 11.111. vllttl"werk.
!let op 30 December a.s. wrtrekkend m.s,
,.Indrapoera" van hunne detacheering als
I
leeraar bij de Hoogere Krijgsscnool naar
~1i~~~:2U
Ned,-Indie terugkeel'en.
Overgepl. van Sawahloento naar paaang
tel' beschikking gesteld van den fd,
inspectenr van den Dienst;. der VOlksgezondheid, d'e tijd. wd. gouvel'l1ements Indisch
D,E IL\V"~N VAN TG,~PRIOI{
arts KAIDEN T JONDRO.
Ovel'gepl. van. Padang naar Amboina en
,l\angekomcn 9 Dec.
belast met den Gewestelijken Di'enst del'
Volksgezondheld
aldaal' C. G. HARTl\fANS,
N.I'. s.s. "Gen. Michiels", gez. Meij'.:r, V~ln Gouvernemnts Indisch
arts.
1\1erak, A,,gt. K.P.M.
NJ. 111.$. "Ophir", gez. Akkerman, van
Vei'llcer ell Wa,t~rst<lat
Makassel' ell Semarang, Agi. K.P.M.
Ovcl'geplaatst nS::1r het bedrijf:;deel "West- "N.r. m.s. ~,Majallg", gez. TIwmann, van
Java" del' Landswaterkruchtbedrijven m'ct
Batavia (Pasar-Ikan), Agt.K.P.M.
Eng. m.s. ,,iSilversandal", gez. \Voodrow, standplaats Buitenzorg, de ingenieur bij het
Depal'tement
.V?~ll Vel'keer en Waterstaat,
van New-York en, Pamanoekan, Agt. Hadden
ir. p. H. MARKIES, tl1ans tel' beschikking
en C~
I
gesteld van den Leider del' Boekit-As'emste'cllkolenmijnen..
Ibngekomel1, 10 December
Benoemd tot hcofdelectroteclmisch amb~
tenaar bij de H~wel~bedrjjven, E. VAN 'T
"Pasir", van Soerabaia en Bagan Si Api- SANT,
ambtenaar op non-activiteit, laat~
Api.
idem bij genoemde bedrijven.
"Joll. v. Oldenbarnevoeldt", van Amster- stelijk
Bello-emd tot ingenieur bij 's- Lands Wadam en Singapore.
t'crstaat, ir.. A. M. VERSCHOOR, ambte~
naar op nOl!activit'eit, laatstelijk ingenieur
Vertrokkell 9 Dec,
bij 's Lands Waterstaat, met bepaIing, dat
N.!. lll.S. "Tosari", gez. 'pothof, naar Tan.- hij terbeschikking gesteld wordt van d~
provincie West-Java.
djong Pandan en Pontiar.ak.
Ned. lll.S. "Sibajak", gez. Slof, naar Sin)3oschwezell
gapore, Bel.-Deli, Sabang, Colombo, Suez,
Port-Said, .Mar~·cille, Glbraltal', Tanger,
De houtv~ster C. A. VAN DEN KUlP is
L~ssabon, Southampton en Rotterdam.
~!ast met den dienstk.ring Manado met.
N.I. 3.S. I.Tjikal!di", ,gez. van VUlpen, naal· Manado als standplaats. '
Belast lllet het ressort West-Ngoedjoeng
Soerabaia.
'
N.I. S.S. "Van del' Hagen", gez. NOOl'den- met de desa Ngoedjoeng ais stulldplaats de
bos 11aar 0heribon, Pekalongan, Semarang, boschopzichter MAS SO~WOTO.
'
Soe'rabaia, Soemenep, Ampenan en Bceh~Den opziener R. E. DOELITZSCH is het
lel~g.
.
district Sangkoelirap.!g aangewezen met Be~
N.I. lll.S •• ,Majang", gez. Thumann, 11aar no'ea als standplaats.
Kalianda, Oosthaven en Kota Agoeng.
N.I. m.s. "Tawali", gez. Steen, l1aar ehel'ibon, Semarang en Soerabaia.
N.J. s.s. "Van WaerwijcI(", g'cz. Venema,
naar Benkoelen, Padang en: Sibolga.
---~~-,--

ell'

Bevolking van Batavia'

Vel'trokken, 10 December

"Silver Belh;", naa1' Pamanoekan, Cheribon, Tegal, Semarang, Soerabaia, Makassar,
no 110, Kebu, Manilla, Los Angelos en Vancouver.
,
"Van Spilbergen", l!aar Tegal. Soerabaia,
'
Banakok en Sa~on
"Ophir", naar °paiembang en. Pladjoe.

GEVE~TIGD

J. van Dam' Petodjo Oedik 1, E. O. V.
Deursen Noordwijk No. 14D, p. C. Geluk
Kon. Wilhelmina 12, W. Klaassen Molenvliet W. 4/6, K. O. Landzaat Alaydroeslaan
63, W. H. Manoch Ln. Tegallan 6 Pav., S,
Marks Dr. Kre-dietweg 16, H. O. Matzen
Venvacht, 10 December
Madioenweg No. 43, F. A. Z'cilinger Kon. pl.
O. 6 van at 1/1-'37 Nieuw Guineaweg No.2,
"stag-en"" van Haiphong.
p. Ch. Biel'huys Brantasweg No. 23, W. H.
"Nurmehal".
Bogaardt Kon. PI. Zd. No.7, lllr. Th. H.
"Rhesus".
Bot Lombokweg No.7, F. J. E. van GeIdel'
Scerabajaweg 33, J. W. C. Lemmens Men~
"ROT'rERDAJUSCHE LLOYD"
teng No. 32, W. S. Lemmens Menteng No.
32, A. G. ,Salomons Tjidengweg W. 82, A. P.
Uit~eis :
SierS-crs Geweermakerschweg No, 8, J. H.
"Kedoe", 9 Dec. aank. Belawun, 15 Dec. Hiert Petodjo Oedik, IV/In, J. Kambey
vel·w. Pr1ok.
KWitang No. 14, ,J. J, Kooper Javaweg No,
I.Kota Nopan". 9 Dec, pa$$. au~~!
12, J. Kl'Uyt PMoel'oeanweg 32!
, . ~ -!~

J~\C(I.

Wit Bocdapest l\Icllgelherg
met Amsterdam deelen Y
In het Zondngsnummer van .het Doedapester rnorgenblad Pesti Napl6 vinden

,Sluytel's Jr.

t-

Uij is een scherpschutter en maakte
, -tochten door Afrika; ook verrnaakte hiJ
zijn vrienden als amateur-tooneelspeler,
en Izijn talent als acteur was bij Ingewijdcn bekend. Het geslacht Warwick
"A Prince comes across" heeft meer van zulke teIgen gehad;
gravln Barbara was' in het midden van
Graaf van \Yal'wich: wordt filmspeler de 170 eeuw zelfs een actrice van betee:'
,
...
ken is, en viel zoo in lden smaak bij koEngeland, heeft zijn splinternieuwen ning Karel II, dat hij haar trouwde. Het
adel, en Engeland heeft zijn ouden adel, paar had verscheidene kinderen, die alzijl1l namaakadel en' zijn ,echtenadel. len door den koning werden geecht, en
Wie geld en relatles heeft, en zich op waarvan €r ook een paar artistenbloed
bljzondere wijze verdtenstellijk maakt in de aderen bleken te hebben. Maar
voor het vaderland,'" kan In Engeland in dit is alles oude geschiedents, 'en wat de
den adelstand worden verheven, maar tegenwcordige graaf van Warwick heeft
behoort daarom nog niet .tot "den" adel, ultgehaald, boezemt ons meer belang in.
en heeft .daarom nog geen kans door Hijstelde zlch in. verbinding met Holeen Amerikaansche filmmaatschappi] te Iywoodsche filmmaatschappijen, die alworden gecngageerd om zijn naam, en len ibereid waren hem een contract te
om, alle tradttles, aan zijn naam ver- geven : graaf Warwick, door financieelen noodgedwongen, accepteerde het
bonden,
aanbod van den hoogsten bleder, Metro
I
!
De leden van den ouden adel hebben Goldwyn-Mayer,
die kans wel, en maken er een enkele
maal gebruik van zoo zij niet geschikt
Tegen overhandlghig van een cheque
zijn als acteurs, dan kunnen zij in eenvan £ 60.000 vertrok hij naar Amerika,
andere iunctie .worden gebruikt, en d.e na bekend te hebben gemaakt dat hij in
Hollywoodsehe dlrecties zijn er heel de eerste plaats zal beginllen met orda
trotsch op als zij onder hun employes of op zijn zaken te stellell ...... en nooit
vertegenwoordigers een eehten graaf of meel' naar Engeland terug te zuBen
he.rtog kunnen aanwijzen.
I
kee,ren. "Zij hebben mij hier (in Holly..
wood) een villa gegeven, ik !{an net zoo ..
En Metro-Goldwyn-Mayer is er zoo- ve€~. go~f, te~'mis en badmmtollspelen
waal; in geslaagd den tegellwoordigen als IK wIl, en lk ben vastbesloten in Amegraaf van Warwick als acteur te enga- rika eeli rijk man te worden. 1\Iijn zoon
geeren, een gebeurtenis ~n Hollywood, kan later met de dollars doen wat hij
alctus P. K. in het Alg. lIbld. want Char- wil". (Graaf \Varwicks 200n is nog slechts'
les Guy Fulke Greville, graaf van ,War- 2~ jaar oud}. ;
wick, is niet de eerste de beste. Hij stamt
in rechten lijn af van: Richard, graaf
Zij'n erste rol speelt graaf Warwick
van Warwick ;< 1428-1471), den "kroner nu'ast Wlllhun Powell en Rosalind" Rusvan koningen" nit de Engelsche gesehie- sell in eell Al11erikaansehe ,versle van
denis.
.
•
"De kan:telaars ,van den keiz~r"; in de
Duitsche film tre.edt o.a. onze landge-Deze graa! streed aan de zijde van de noot Johan Heesters op, maar de AmeYorkpartij in den l'ozen-oorlog, nam in rilmansche film wordt veel grootscher
den slag bij Northampton Hendl'ik VI opgezet
er zijn meer dollars beschik- .
eigenhandig gevangen, en proclameer- baal', en de afstammeling van den
de Ednard, graaf van March, tot koning. "kronel' van koningen" treedt erin op'
Als Eduard IV regeerde Warwick's be- als "extra attractie". Wat wil men
schermeling niet lang, juist omdat hij meer?
.. I _ J
zich weldra vel'zette tegen Warwick's
inmenging in aIle istuatszaken. Wo.arop
Warwick hem het land uit joeg en
Hendrik VI weer .op <ten troon zette. De
krijgshaftige graaf wierp zieh, toen hij
48 jaa1' was, in een melee in den slag bij
'.
Barnet 04?1) en kwam er niet levend C;n!!J in 21jl1 soort
uit: zijrr hoofd werd gekloofd door een over heel de wereld is onze mail-courant
strijdbijl.
, ,
:~,
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zonctag 22.Nov. is de oud-tooneeldldirecteur en tooneelspeler Jacques Sluytel's Jr. op 51-jarigen leeftijd overladen.
Naar aanleldlng van zijn verschelden sehrijft mevr. Caroline van Laneker-Van Dommelen in de Hollandsehe
bladen: I

wij onder het hoofd ,jMcngelberg" een
hoofdarttkel van drle' en een halve ko10m van den . muzlek-crlticus ! Aladar

Toen hij in 1927 zijn 25-jarige tooneelloopbaan herdaeht, heeft Jacques
Sluyters Jr. in een klein boekske de herT6th, waarln deze nlet meer of min- inneringen aan dien tijd uitgegeven.
del' verlangt dan qat Boedapest zal
"Een veelbewogen leven" noemde hij.
trachten Mengelberg althans voor enhet, en betere benaming zou niet te bekele maanden van. 'het [aar geregeld
denken zijn geweest. Ik wil geen andelIet kasteel Radboud te ~Iedemblik, het oudste van Noord-llolland, zal thans
voor de Hongaarsche hoofdstad te winventer ontmanteld worden door afbraak van eenlge aangrenzende pakhulzen
re anecdotes ophalen uit zijn [ongensjanen, welk betoog hij op het feit baseert,
en
woningen. Foto van de \Yestzijde van het kasteel, die reeds geheel vrijren, hoe hij toen reeds "directeurtje"
gemaakt is.
dat sleehts Mengelberg in staat zou zijn,
speelde, niet aIleen maar voor de' grap,
het Hongaarsche muziekleven tot een
maar wel degelilk met 'n gezelschaple
hoogen voet op te voeren. Wie Mengelkinderen van zijn leeftijd, jongens en
Een van de functtes van den menberg is, zoo schrijft hij, dat kan alleen
meisjes van del'tien, veel'tien jaar, die
Gczonde detective·lcctuul'
"...
' ., ..
het publiek van
het IAmsterdamsche
scheh]ken geest, onontbeerh]k voor de
toen reeds eell eeht ,~jeugdtooneel" hadConcertgebouw weten. 'Na het jongste
Ook 1)1·of. Kohnstamm een lezer van beoefening der wiskunde, is het vermoden opgericht.
concert verklaarde de dirigent, dat,
gen "bewijsbaren samenhang", en zijn
detective-romans
waal' hij niet den tijd had gehad voor
tegendeel "bewijsbare strijdigheid van
Zijn carriere als beroepsacteur is beHet schijnt, dat de openhartige be- stellingen" in een redeneering te kunnen
de noodige l'epetities, hij zijn doeleinden
gonnen den len September 1902, als
.,
.
,.
sleehts gedeeltelijk had kunnen verkentenis van dr. Colijn, dat hij 's avo}lds
wezenlijken en desondanks, schrijft jongeling van nog geen volle 17 jaren. laat zich bij ,voorkeur verdiept in een ontc1ekken. Oat vermogen IS III klem bl]
elken mensch aanwezig (zwaal' patlloT6th, was de .vertolking van "Les Pre- Want "Jacques" was geboren op den lOen
ludes" de schoonste Liszt-interpretatie, November 1885, hij viel'de ]{ortelings zijn detective-roman, navolging gaat vinden. logische gevallen uitgezonderd). Het kan
ach al'me Zoo lezen we in :het Novembernummer door oefening {tot grooter scherpte gedie wij sedert tientallen van jaren ge- 51sten vel'jaardag. Vieren,
hoord hebben. Men kan zich in dit ver- Jacques. Wat valt er te "vleren" als men van "Volksontwikkeling" een ondel· bo- bracht worden. Het is voor het leven van
band voorstellen, hoe deze kunstenaar reeds meel' dan twee en een half - jaar, venstaande titel geschreven artikel van
individu en gemeenschap van groote
zijn moet, iwanneer hij zijn genie' geheel half verlamd, aan een zlekenstoel getot zijn recht kan doen komen. Wanneer, kluisterd as? ,AIs de jaren daal'v66r prof. dr. Ph. Kohnstamm, waarin hij beteekenis, dat die verheldering wordt
zooschrijft hij, Weenen el' in geslaagd geteekend zijn met kruisen, door zlekte, mededeelt, dat het aan~al intellectuee- 'bereikt Goed gekozen detective-problernen zijn zoodanige construe ties, die
is, Toscanini voor zich in beslag te tegenslag, kOlllluer en zorgen ?
Jen, diezich aan detective-romans veruitnemend
voor deze oefening geschikt
nemen, waarom zouden wij Mengelberg
gasten, weI eens zeer aanzienlijk ZOU zijn. Zij bieclen het groote voordeel dat
niet aan ons binden? En waal' op
Want nu aIle "ups" en "downs" die hij
het oogenblik het ruilverkeer mode in zijn I veelbewogen tooneelloopbaan kunnen 'blijken. pOk prof. Kohnstamm zij de belangstelling van velen boelen,
geworden is in de kunst, kan men heeft doorgemaakt, na glorie en wel- leest gra:\g deze lectuur, naal' hij zelf die nlet of slechts :met de grootste moeite hun aandacht kunnen concentreeren
zich daar niet indenken, dat Toscaninl gesteldheid gekend te hebben, is op ie~ vertelt.
op
punten en driehoel{en, en zelfs op
met het \V'eensche orkest naar Boeda- dere vleug van welstand een steeds onpest zou komen en Mengelberg met het meedoogender . neerslag gekomen. En
Maar tevens tracht Ihij te ontleden, knikkers, elkaar inhalende wandelaars
Boedapester ;naar Weenen. En dan zou tach gaf hij het niet op. Zoo raak kon welke soort deteetive-lectuur de intellee- of leegstroomende vaten.
. Mengelberg in die .paar maanden, die de slag niet zijn aangekomen, of Venter €ehter dan dit mathematischtueel
graag leest. Natuurlijk niet de
hij bij ons doorbrengt, eindelijk de Hon- binnen de tien tellen krabbelde hij weer
didactlsche vraagstuk gaat de vraag of
gaarsche koorcultuur, die aIleen maar over~ind. "Knock-out" l1et hij zieh in "Lord-Listers", die :werken op de sen- de massa-bewegingen van den laatsten
op een groot dirigent wacht, tot ont- dit worstelperk niet ranselen. Daarbij satlelust del' ;groote massa. De ontwik- tijd niet een toenemend onvermogen
wlkkeling kunnen brengen.
dat gezegende heerlijke optimisme dat kelde mensch 'zoekt in een detective- toonen om zich te bezinnen pp logischen
Het is niet zondel· reden, schrijft Toth, hem ook nlet verlaten heeft'in die laat- verhaal een reeks van felten, weliswaar samenhang. ltHet gaat om de vraag of
verborgen, onder een aantal de aandacht men als ideaal ziet een volk, toegankedat wij dit juist in iverban1 met . het ste treurige jaren.
afleidende
details en bijzonderhedell, lijk Noor redelijke 'bezinning, geneigd
Mengelbergconcert schrijven. Wij hebHij klaagde niet; hij verontschuldig.. maar dieeenmaal herkend en in hun altijd weer tot zelfcritiek ook opzijn
ben. genoegvan de Mengelberg-repetities gehoord, waar de dirigent zoo te de de lauwe vrienden, omdat hij zeIt onderUng~ , verband bekeken door een vertrouwensmalmen :met de daarmed'e
ver,bonden verminc.lering
zeggen iedere' minuut laat :stoppen en wist hoe druk ze het moesten hebben streng logische ~edeneering, naar. e~n noodzakelijk
het orkest niet aIleen corrigeel't, maar met repeteeren, 'spelen, reizen en trek- bepaalde uitkomst voeren, die de lezer van elan en doorslaande kracht, dan weI
uitlegt, verklaart. Waartoe dient al dat ken. En dan - hij had bij zieh een schat den schrijver kan narekenen, ook al is een massa van blinde volgelil1gen met
praten, zai men zeggen? Met een of van toewijding en Hefde; van waar- het hem , niet gelukt uit eigen kracht de verhoogde ,kracht en het versnelde
tempo van haar werking". ,
twee dictatorische bevelen, met een of achtige vriendschap. tZijn
zoon heeft die u1tkom~t te vinden,
twee wenken van zijn suggestieven di
het leven ,van 'Jacques .gedeeld, hem
rigentenstaf zou hij toch het ol'kest tot helpend en verzorgend, als een moeder
De vraag rijst nu, of men boeken, die
blinde gehool'zaamheid kunnen bl'engen. haar zieke kind zou doen. !
aan die vereisehten voHoen, als "gezonde
Mengelberg is niet tevreden met blinde
lectuur"
mag; peschouwen. Reeds in
gehoorzaamheid. ~Mengelberg is de di·
Er zullen veleri zijn, die zeker even 1920-21 verdedigde prof. K. de stellinrigent, die niet alleen met het orkest 'n weemoedige gedachte zullen wijden gen met het oog op het yviskunde-on1nusiceert, maar ermede leeft.
derwijs:
.\
I
aan den gestorvene.
_".
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V8.n dezen "kroner van koningen"
stamt de tegenwoordigegraaf van W'arwick af, hij is nog onder de dertig, lijkt
op Cla"rk Gable, en is getrouwd met een
sport.leve vronw, die uiterlijk iets weg
heeft van Myrna Loy. Zooals het meel'
gaat met oude adellijke geslachten, zoo
is het b , ook gegaan met het geslachtWarwick, het vel'armde schrikbarend,
het kasteel van de famili9 geraakte in
verval, en de. tegenwoordige graaf
maakte schulden door op veel
grooten voet te l~ven.

te

De I ndiscll man

Verschijnt in Nederland telkens na aan~
komst van het K. L. M.-vl1egtulg, dUaj
tw~~maal

per week.

SlecJits ll,'ie Bulden
per kwartaal In Nederland en I 4.- hi
bet bultenland.
AgJJlt Uat. Ni_~~wsl)l~d, ~at~yU\·c.
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is.03 De saxophonist Col'cman Hawkins,
18.15 Op verkenning.
18.45 Klankcn uit ZUid-Afrika.
19,00 PersbeIichten.
19.20 Serieus concert,
20.30 Algemeen buit-enlandsch weekoverzicht door den heel' J. H. RHman.
20.55 Concert door het Nirom-Orkest.
22.00 Dans1l1uziek,
22.30 Dans1l1uziek (zenders PMN, Prlok,
Soerabaia I en YUO).
23.00 Silliting.

B. II. V.
J3a~vb

I 151.89 ill., B.\bvi:l II 61,66 lU!
17.00 Gr::unofoonmuzh;k.
17.30_ Persberichten.
17.45 Gramofoonmuziek.
18.00 Gymnastiek,
18.30 Instrumentaal-programma.
19.45 Causerie: Uit N'eedal1ds rijke taal,schat. .
20.00 Het Marek Weber orkt."'st.
20.15 Hawaiian-muziek.
21.15 Swing-music.
21..t5 Luchtige klanken.
22.15 Het Marek Weber orkest,
23.~) Sluiting.

Balldoeng I'. 1\1. Y.

Bandoeng U 103, P~W t1J

13.00
18.15
18.30
18.35
19.00
19.15
19.30
20.30
21.00
21.30

Hawaiianmuzi0k.
Arablsche llluziek, .
Adzall,
Soendaneesche liederell,
Nieuws.
Liederen uit Siam.
Voorlezen uit den Kor'an.
Axabische llluziek.
Javaansche gal1l'elarunuzlek.
Sluiting.

21.40

21.50
22.00
23.25
23.30

25.57

21,00
21.05
21.10
21,25
21.45

Golfl~gte

20.30
20.45
21.45
21'.30
21.45

22.05
22.20
22.40
23.00

Zeesen
Zenller,s: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
20.30 uur), »JB .19.11 en DJi\ 31.33
18.25 Volkslied.
18.30 Lichte muziek,
19.30 Nieuws (Engelsch).
19.45' Lichte muziek,
20.25 Groeteri ann de luisteraars,
20.30 Nieuws en economisch overzicht.
20,45 Kamermuziek.
21.30 Nieuws en economisch overzlcht
(Eng. DJE -en DJQ, Ned. UJA en
DJB).
21.45 Radio-joul'naal,
22.00 Volksmuziek.
23.00 Llederen van Fr. SchUbert,
23,30 Bluiting.
'

Parig-Coloniale
?..ender TPA 2. 19.68 ~J.
18.25 VOlksl1ed.
18,30 Concert (rela.y Rlldio-Fllfls).

25,-1 1\1, Azie-ultz~ndill&

Ni-euws.
Concert.
Nieuws (Engelsch),
Nleuws (Japansch>.
Opera-fra~1l1enten.

.

' .

VRIJDAG

,

Nirom
6.30
6,45'
7.00

21.50
22.0()
22.20
22.30
22.50
23.00

Gramophoonmuiiek.
Vergadering Phohi-Club.
Gramophoonmuziek.
"Juridische Vragenbus", Causerie;
Gramophoonmuziek,
Sluiting,

58,03 1\1. en 90,63 ~I.
6.CO GranlOfoonmuziek.
9.00 Lichte llluzlek.
10.00 Voormiddagconcel't.
11.00 Sluiting,
Zeesell
13.00 LUllchconcert,
15.00 Sluiting.
'lenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (Vitll 20.30
17.00 Theemuziek.
uut), DJ8 19,7-1 ell DJA 31,38
18.00 Philadelphia symphony orch~stra.
18.20 Hawaiianmuziek ~n. zang .
18.25 Volkslied.
~
18.40 Persberichten. Op 00 M.: Muzikaal
18.30 Lichte muziek,
programma.
19.30 Nieuws (Engelsch).
19.00 Ol'g·elconcel't.
19.45 Lichte muziel{.
Caus'crie
over
het
le'ven
en
werkel1
19.30
20.25 Oroeten aan de IUistel'aal's.
van "Friedrich Gottlieb Klopstock".
2'0 30 Nieuws en economisch overzicht.
20.00 Concert door he\ ol'chester Schon20:45 VOOl' de jeugd,
berner,
21.00 Luise Walker en Mischa Ignati'eff.
21.00 Pianoconcert, OP. II in C-minem'
21.30 Nieuws en ecor.omisch overzicht
van Chopin.
(Eng. DJE en. DJQ, Ned. DJA en
21.30 Hel'uitzendil1lg Phahi: Fl1l1l~aatje.
DJB).
21,50 Mandallne·soli.
21.45 Radio-journaal.
22.00 Dansmuzlek.
2'2.00 Een uur vol ,verJassingen I
2'2.30 Muzlkale fantasieen,
23.15 Liederen van Brahms (bariton).
23.00 Bluiting. 23.30 . Bluiting.

22.30 Nieuws.

~I.

WiIhelmus.
~
Gramophoonmuziek,
Persberichten,
Vool'dracht.
CauserIe "Vervalschte Jeugdherin..
l1'eringen",
Gramophoolunuzlek.
Voordracht (vervolg).
Dansmuziek.
Sluiting.
I,

Bnndoellg P .1\1. Y.

Nieuw3 (Engelsch).
Concert (vervolg).
Nieuws. "
Concert (vervolg),
"
Internationale kroniek,
Causerie: Het !even in Parijs.
Koloniale kOe1"Sen.
Concert (kamenl1uziek),
KO'ersen.
Sluiting.

ROlue (E. I. i\. R.)

Phobi

58.03 iU. en 90.63 iU.
17.00- Schlagel'S.
18.15 Populaire opera.fantasieen,
18.40 Persberichten. Op 90 M.: Muzikanl
prognunma.
19.00 Marie "Harp" Lorenzi I and ~lds
rhythmics,
B. B. C.
19.30 Concert.
2100 Marschen op orgel.
Zenders: GSII 13.97, GSF 19.82, GSe 16,86
21)5 Filmmuziek en zang.
21.45 Heruitz-cllding Phohi: "Vervalschte
18.30 Big Ben. Vet'slag voetbalmatch,
jeugdherinneringel1"', cau:s-erie.
18.52 Een strauss·wals,
22.05 Krontjongmuziek.
19.00 "Een nacht in de onderwereld".
23.00 Sluiting.
19.30 Cinema·orgelrecital,
19.55 "Food for thought".
20.15 Enkele balladen.
20.30 Nieuws en meded'celing'en,
Nit:Olll (l\Inleisch)
20.50 Dansmuziek.
21.15 Sluiting.
Batavia II 190
Zenders: GSII 13.91, GSF 19.82, GSB 31.55
17.00 Krol1tjongmuziek met zang.
17.30 Ohineesch drama.
2f.30 Big Ben. "Straight Crooks".
18.00 Amooneesche liedel'eu.
22.00 Concert B.B,O. Empire-Orkest.
18.30 G~lmbang-kromongmuziek.
23,00 "A Scottish notebook", causerie.
19.00 Nleuws.
23.15 Band of H,M.'s Royal Marines,
. 19.20 Maleische liedel·cll.
24.00 Nieuws en meded-eelingen.
19.30 Voorlezen uit den Kor·an
0,20 pansmuziek,
20.30 Gal~lboes-Orkest "AI Irhanl",
0.30 ; Sluiting,
22.00 Slmting.
Bandoeng II 103, PLP 21
17,00 Menadoneesche liederen.
17.15 Javaan~he gamelanmuzlek.
17,45 Chil1'.;esclla mUdek.
,

19.30
19.45
20,15
20.45
21.30

Batavia I 126 ~I.
I
GYllUlasti-ek,
Luchtige gmmophoonmuziek.
Gramophoonmuziek (alleen over de
6 archipelzenders).
Sluiting.
.1.
Serieus concert, Sonate-redtal.
VOOl' de zieken (N.I.O.R.O .•spreker),
Weerbericht,

.NirOlll

(l\laleisch)

B. B. C.

21.15
21.30
22.CO
22 15
22:30

11

Nieuw5 (Engelsch).
Dansmuziek.
Volkszang.
Muzikale causeri'e.
Nieuws.

ANDERE ZENDERS
Nlrom: Buitenzorg 182 M., Cheribon. 1M
M., Pekalongan 92 M., Soekabaemi 193 M.,
Bandoeng 120 M., en de ~\rchipeJzenders
Eandoeng (Y D C) 20 M, 27 M. (P L P) en
29 M. (P M N), Soerabaia I (Y D B) 25 M.
tllsschen 8.00 - 14.30.en 31 M. (Y D A) van
6.30 -

8.00 en's avonds, Tandjong Priok

(Y D A) 50 M, tusschen 8.00 - 14.30 en op
99 M. (Y D A) van 6.30 - 8.00 en's avollds.

Nirom Oost;. en lUidden.Java: Soerabala
II 196 M., Sel1laranfI 122 M., Malang 191 M"
OjokJa 181 M.• Solo 188 M., Tjepoe 186 M•
B.R.V.: lluitenzorg 156.2(\, M .• Soekaboeml H2, lS 1\1.

Radio· Ver. lUldllen-Java: 161.29 M. en
88 M.
AIg', Radio Vert "Oost-J.wa.": 109,89 M.
en 61.29 M.
Luyks Batavia (CJ 143,01 M., aIleen wer~"
dagen 8% - 10 en {) ~~ - 8 uur.
Enes. W.-Java. Bat. Y. D. O. 4 105 M.
(regelmatig op uren, dat de overige zend~,tation3 zwijgen).
Van Wil1gell, Pekalongan: 91.74 M., Soerabaja 140 M" Sell1arang 103.09 M., Ma...
~lang 91.74 M., Madloen 107.53 M,
Radto lIo1vast, Soeranaja.: 159,5 M.
Singapore, Z. H. I" 49.9 M,
Pel1ang, Z, H. J.,.49.3 M.
Kuala J.u,mpur, Z. O. E., 48.92 en 110 10.
Philips-Radio, Eindhoven, elken Woens..
dagavond op 19.71 M.
Pitsburg (U. 8. A,> 48.86 M. vana~ • UUI
30.
yolkenbondszender (Radio Nations) 33.-&1
en 31.2'1 M. resp. Zon\.h3~ 6.09 - 6.45 en
8.15 - 9.45 UUT.
lIongkong, 49.06 M., 31.49 M., 19.75 M ..
of 16.90 M, 15.40 - ,22.40.
Rio de JaD8iro (Brazllic) 31.58 M. 5.30
6.15 uur (onregelmatig).
Melbourne (Australle) 31.55 M, Woen~~
(Jail. Donderdag, Vrijdag, Zat'erdag 17.30 ..,
19.30 uur.
Rome 31.i3 M. en 25,4 M. resp. Zond!1J
Maal1dag, WOEtnooag, Vrijdag vana! 6.30 _.8.00 uur en dagelijks 20.-15 - 22.t5; 6.3\J
1.30 uur,
Madrid 30.43 1\1. 5.45 - 8.30 uur Zonda:4
1,30 -- 3.30 UUf.
Ruysse1ede (BelgiED 29.04 M. 2,OQ - 8.30

Zendet3': G8P 19.60, GSD 25.53. GSe 31.32
Batavia II 190
6.30 Big Ben.. Eddie Pola in .,Twisted
8.00
17.00 Javaansche gamelanmuziek van het
,
tunes".
11,03
Kiahl Kanjoet Mesem·Ork€st.
6.52 Lew Stone met zijn Band.
11.40
17.40 Kl'ontjongmuziek met zang.
7.00 "Empire magazine" no, 1'1.
12,00
18.15 Padv1l1dershalfuurtje.
.
7.30 Ralph Elman-sextet.
12 OJ LUl1~hmuziek.
18.45 Modeme Chineesche muziek,
8.10 Nieuws en mededeelinlg-en.,
13:20 Persberichtel1,
19.00 Nienws.
8.30 Bluiting,
13.30 Dansnmziek.
19.20 Arabische muziek,
14.00 Populair programma,
19.30 P€rsoverzicht.
Zendel's: GSH 13.97, GSl" 19.8:~, GSG 16.86
14.20 Persberichten. (h·cthaling).
20.00 Katjapi-Orkest ,,.Sekul· GaIeuh".
18.30 Big Ben. Cilleilla-orgelrecital.
14.30 Sluiting.
22.00 Belloni ell. zijn Orkest.
17.30 Lichte g.ramophoonmuziek (zender:l'
18.45 '/..,A Scottish notebook", causerie,
PLP en Soeraoo.ia II).
19.00 ~ujntet.
Bab'via II 190, ;Priok 99
18,03 Bijbeische vertelling voor kin-deren.
19.45 Boekbespreking.
22.30 Baline.:sche gamelanmuziek.
18.15 Operette "The pirates of Penzance".
2'0.00 B.B.C, Dansorkest.
22.45 Oambang-krolllongmuziek.
19.00 Persberichten.
.
20.30 Nieuws en mededeelingen.
23.00 Maleische liederen nit de bUiten·
19,20 Elck wat' wils (serieus).
20.50 Kamenlluziek,
bezittingen,
20.10 Voordrachten.
,
21.15 Sluiting.
.
23.30
Sluiting.
20.30 Italiaansch pJogramma.
Zenders:
GSn 13.97, OSl" 19.82, GSH 31.55
21.00 Hoorspel: "Bankiel' Everard".
Bancloeng II 103
21.30 Dansmuziek.
21.3'0 Big Ben.. B.B.C. Dansorkest.
17.00 Krontjo,ngmuziek.
2200 Populair programma.
22,15 Piano-recital.
11.30 Soendaneesche lied'eren.
22:30 Slulting,
22.45 Causeri'~: "Scientists at work".
23.05 Musical comedy selections.
8;ludoeng II 103, PJ.\III -15
2'3.30 Cabaret-programma.
18.00 Javaansche gumelanmuziek.
24.00 Nieuws en. mededeelingen. , ;
18.30 Amboneesche en Menadoneesche
0.20 Lichte muziek.
liederen.
0.30 8luiting,
Batavia. I 15'1.89 1\1., 8atavb II 01,66 1\1.
19.00 Ni-euws,
7.00 Ochtendconcert.
19.15 Krontjor.;gmuziek.
8.30 Sluiting.
20,00 Radiotooneel van T. V. "SekiU" FaParis-Colouiale
mille". _
10.00 Gramofoonmuziek. (Alteen' op
Zelldel' TPA 2, 19,68 i\J.
tavia 1) ~
211,.00 Gambang·kromongmuziek.
11.00 Vervolg gramofoonmuziek.
21.20 Ohineesche muziek.
18.25 Volkslie<J..
UUl'.
";
.
14.30 Sluiting.
21.30 Britsch-Indisch ,Orkest.
18.30 Concert (relay ·Radio-Pal·ls),
. VaUcaan-sta.d: 19,84 M. 23.00 - 23.10 um-.
17.00 Gramofoonmuziek.
19.30 Nieqws (Engelsch).
Bandoeng
II
103
Budapest: ZOndags van 21.30 tot 23.30
17.30 Persberichten.
19.45 Concert (vervolg).
op 19.52 meter; Maandags 6.30 tot 7.30 O!)
17.45 Vervolg gramo(oomnuziek,
22.00 Al'ablsche en Turksche liederen.
20.15 Nieuws,
32.88 meter. '
.
18,00 Luchtige klanken.
20.45 Concert (vervolg).
B.ullloeng II 103, PiUN 29, YDe 20
Bangkok 19,20 M. MaandagiJ van 20,30
18.15 PadvinderhaUuurtje,'
21.30 Litel'aire causerie.
22.00,
"
18.41> Amelita Galli-Curci zingt.
22.30 Britsch-Indisch Ol'kest (vervoli).
21.40 Actualiteiten.
Saigon 25.5;0 M. 19.30 - 22.00.
19.00 RadiQ-cursus in stenografie "Groo23.15 MaleisChe liederen.
21.50 Koloniale koersen.
te".
22.00 ConceIt.
23.30 Bluiting.
19,30 TrIo No, 7 op 97 ~n B-majeur. (L;
23.25 Koersen.
van Beethoven),
l\Ialeische Zenders
23.30 Sluiting.
20,10 Gramofoonmuzlek.
Phobi
20.30 Voordracht,
Niroltl Ilanlloeng: 103 meter.
20.50 Coc'ktail programma: Serieuze mu25.57 i\f.
ROtHe (Ji~.
Nlrom Soerab-aja II: 96 meter.
ziek,
Nirolll Semarang S 111 meter, ,J
21.00 Wilhelmus.
21.30 Phohl-l"elay: Filmpraatje.
Golflengte 25,1 lU. Azle-uit:zendJng
Nirorn DjokJa.: 12'1. meter.
21.05
Gramophoonmuziek.
21.50 Gramofoonrnuzie~.
~rl-zender Solo: 36,30 meter,
20.30
Nieuws.
Persb'erichten.
21,10
22,00 Prljsvraag VOOl· onze JaZzfani;
Vadera, DJokJa: 87.97 met...
20.40 Orgelrecital,
. I.
21.20 Oramophoonmu,zie~.,
~.30 Dansmuziek,
VQrl, B",ndOtPI a U'lIU MI)W1.
2Q,50'
Ca\lser!~.
:n,30
Fl1mpraatJe,
'
•
2a,OQ Slu1t1na-.
--0

11. R. ,V.

Ba-

I

I. A. R.)

~.
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